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6.1 YLEISTÄ 

6.1.1 Soveltamisalue 

Tätä työselitystä noudatetaan tehtäessä perinteisellä rakentamismenetelmällä 
siltojen kansien pintarakenteita ja soveltuvin osin muissa vastaavissa töissä. 
Tästä työselityksestä käytetään nimitystä SYT 6. 

SYT 1 :ssä on sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset ja ohjeet, joita 
noudatetaan myös tämän työselityksen mukaisissa töissä. 

Työn toteutusta sitovat ohjeet ja vaatimukset on esitetty leveällä paistalla ja 
kapealla palstalla sellaiset hyväksyttävät materiat ta työmeneteänät, joista. 
voidaan VaVojan lrjva!Ia poiketa 

6. .4 	steidn 	hUcl 

Kannen pintarakenteella tarkoitetaan tässä työselityksessä sillan kansi- 
rakenteen yläpuolisia vedeneristys-, suoja- ja päällystekerroksia. Kannen 
pintarakenne esitetään sillan suunnitelmapiirustuksissa yleensä ilmoittamalla 
rakenne ja se liitekuvan numero (liite 1, kuvat 1... 14), mitä pintarakennetyyp-
piä kyseisellä sillalla käytetään. 

E ristysalustalla tarkoitetaan kannen yläpintaa, reunapalki n eristettävää pintaa 
ja muita eristettäviä pintoja. 

Kumibitumikermi on vedeneristystarkoituksiin käytettävä, vettä täpäisemätön 
tuote, jonka eristysaineena on kumibitumi ja tukikerroksena siltojen eristyksis-
sä yleensä polyesterihuopa. 

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

Mastiksieristys on eristysmastiksia käyttäen tehty vedeneristys. 

Eristysmassat ovat yleensä polyu retaani- tai epoksipohjaisia, nestemäisessä 
muodossa levitettäviä vedeneristysmateriaaleja. 

Massaeristys on siveltävää tai ruiskutettavaa eristysmassaa käyttäen tehty 
vedeneristys. 
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LllmausbitUmi on kumibitumia KB-1 00 tai muuta tiehallituksen erikseen 
hyväksymää kumibitumia. 

Ohutkerrospäällysteet ovat siltakannelle levitettäviä ohuita (5 - 20 mm) 
kerroksia, jotka toimivat sekä vedeneristyksenä että päällysteen 
kulutuskerroksena. 

Eristystöihin liittyviä käsitteitä on määritelty enemmän SILKO-ohjeessa 
1.801 [1]. 

Tässä työselityksessä noudatetaan soveltuvin osin tiehallituksen Päällystys- 
töiden yleisiä laatuvaatimuksia ja työselityksiä [2]. Betonitöiden osalta 
noudatetaan SYT 3:n mukaisia käsitteitä ja määritelmiä. 

6.1.3 Tyänjohto 

Pintarakennetöitä johtavan henkilön tulee olla alaan perehtynyt ja vähintään 
kanden vuoden kokemuksen omaava. Betonitöiden johtamisessa noudatetaan 
SYT 3:n vaatimuksia. 

6.1.4 Tekniset työsuunnitelmat 

Rakentajan on vähintään viikkoa ennen työvaiheen aloitusta esitettävä 
valvojalle tarkastettavaksi työ- ja laatusuunnitelmat, joista käy ilmi ainakin SYT 
1:n kohdassa 1.3.3 luetellut asiat. 

Työsuunnitelmaan liitetään terveydelle vaarallisten aineiden suomenkielinen 
käyttäohje, tuoteseloste ja käyttötu rvallisu ustiedote. 

Yleisimmät siltakansien pintarakennetyypit on esittetty liitteessä 1. 

Eristystyöstä laaditaan eristvssuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään mm.: 
- pinnan ja pinnalle mandollisesti kondensoituneen kosteuden kuivatus ennen 

e ristystä 
- mandollisten betonipinnan virheiden ja epätasaisuuksien korjaus 
- pinnan esi käsittely/tartu ntakäsittely 
- eristyskerrokset työvaiheittain sekä limityskaavio 
- eristyksen asennustapa 
- kalusto- ja patatyyppi 
- kerrospaksuuden mittaaminen/massamenekin seuraaminen 
- eristyksen suojaaminen 
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- rajakohtien ja läpivientien tiivistäminen 
- varautuminen sääolosuhteiden muutoksiin. 

6.1.5 Laatusuunnitelmat 

Pintarakennetäiden laatusuunnitelma laaditaan SYT 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 

Dokumentoinnissa ja kelpoisuuden osoittamisessa noudatetaan SYT 1:n 
kohtien 1 .3.5 ja 1 .3.6 määräyksiä. 

6.2 ERISTYS 

dii 	 jidd Uid V euv. 	iivIjLti1 di r 	tLdi 

että eristys ja saumat kestävät vuotamatta sään vaihtelut, vedenpaineen jd 

liikenteen aiheuttaman rasitu ksen sekä lämpätilasta ja kutistu masta aiheutuvat 
rakenteiden muodonmuutokset. 

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

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

6.2.2 Materiaalien laatuvaatimukset 

6.2.2.1 Kumibitumiliuos 

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

Ominaisuus Vaatimus Yksikkö Kumibitumi- 
liuos 

KBL-20/1 00 

Mene- 
telmä 

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

Tislausjäännös min tiI.-% 20 - 
Tislausjäännöksen 
ominaisuudet 

Pehmenemispiste 
Rengas-kuula min 70 TIE 104 

Liukoisuus tri- 
kloorieteeniin min paino-% 97 TIE 111 
Palautuma 0 00 min % 50 TIE 451 

Leimanduspiste 
ABEL-PENSKY min °C 21 TIE 154 

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

TIE-menetelmät on esitetty VTT:n ohjeessa [10]. 
Kumibitumin eristys polymeeria rikkomattomalla tavalla, lämpötila ei yli 220 00 

6.2.2.2 Kumibitumit 

Kumibitumi on kumin ja bitumin seos. Kumibitumissa käytetään styreenibuta-
dieenistyreenikumia (SBS-kumia). 

Kumibitumi kuumennetaan vaipalla, sekoittimella, termostaatilla ja lämpämitta-
rilla varustetussa padassa. Sekoituslämpötilan on oltava alle 210 °C. 
Sekoitusvaiheessa varotaan bitumin paikallista ylikuumenemista. Kumibitumi 
on käytettävä viimeistään 6 tunnin kuluessa sulatuksesta. 

TIEH:n hyväksymät padat on lueteltu SILKO-ohjeessa 4.831, [1]. 

Kumibitumin KB-100 on täytettävä taulukossa 2 esitetyt vaatimukset. 
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Taulukko 2. Kumibitumien KB-80 ja KB- 100 laatuvaatimukset. 

Ominaisuus Vaati- 
mus 

Yksikkö KB-80 KB-100 Mene-
telmä 

Tunkeuma 25 °C 0.lmm 30...150 30...70 TIE 101 
Pehmenemispiste min °C 77 94 TIE 104 
Viskositeetti 
180 °C maks mm2/s 1000 20000 TIE 106 
Palautuma +5 °C 
-venytetty 100% min % 50 60 TIE 451 
Stabiliteetti 
-pehmenemispis- 
teen muutos Y-A maks 25 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-% 
epoksiaja 40.25 paino-% tervaa. Epoksiterva ei saa olla liuotinpohjaista eikä 
ns. maalia. 

Epoksitervan tulee olla yhteensopivaa kumibi 	 r 

r- 'i 	L- 	.'tfl' 	1 ')27 	flti 

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 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 tulee täyttää taulukon 3 mukaiset laatuvaatimukset. 

Tarvittaessa on massan valmistajan osoitettava sideainenäyttein, että 
eristysmastiksin sideaine täyttää sille asetetut laatuvaatim ukset. 
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Taulukko 3. Eristysmastiksin laatuvaatimukset 

Ominaisuus 	 Yksikkö 	Vaatimus 	Menetelmä 

Koostumus 
Sideainepit. 	 paino-% 	^15 	 TIE 418 

Rakeisuus 	 TIE 419 
- 0,074 mm 	 läpäisy-% 	25.. .40 
-2mm 	 -"- 	 ^90 

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

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

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

Eristysmastiksi valmistetaan koneellisesti sekoittavassaja termostaatilla 
varustetussa asfalttikeittimessä. 

Massan sekoituksen aikana huolehditaan siitä, ettei sen lämpötila 
nouse yli 200 C  jolloin kumibitumin elastomeerikomponentti vahingoit-
tuu. Sekoituslämpötilan on oltava kuitenkin vähintään 180 °C. Sekoi-
tusajan on oltava niin pitkä, että saadaan tasalaatuinen seos, kuitenkin 
vähintään 2 tuntia. 

Mastiksin ominaisuuksista tulee varmistua ennakkokokein, joissa käytetään 
samaa kiviainesta ja su hteitusta kuin tulevassa eristystyössä. Ennakkokokeita 
ei kuitenkaan tarvita, jos on käytettävissä aikaisemmin samoista materiaaleista 
tehtyjä, enintään 3 kk vanhoja laadunvalvontakokeiden tuloksia. 

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 pinnaltaan 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 

Kumibitumikermi on vedeneristystarkoituksiin käytettävä, vettä läpäisemätän 
tuote, jonka eristysaineena on kumibitumi ja tukikerroksena polyesterihuopa 
tai jokin muu TIEH:n erikseen hyväksymä materiaali. Kumibitumikermien tulee 
olla TIEH:n hyväksymiä ja niiden on täytettävä SFS-standardissa 5010 [4] 
esitetyt yleiset laatuvaatimukset, menetelmän VTT-2637 mukaan [10] testatta-
va hetkellinen lämmönkestovaatimus (taulukot 4 ja 5) sekä seuraavassa 
kohdassa esitetyt kermityyppikohtaiset vaatimukset. Kermien taulukoissa 
esitetyistä vaatimusarvoista sallitaan em. SFS-standardin mukaiset alitukset. 
Kermin ominaisuudet tutkitaan SFS-standardin 5011 [5] mukaisesti. 

KermiruHat varastoidaan siten, etteivät niiden ominaisuudet hekken.e 

t.2.2.b.. 	iIEB Lf y 	 Li iI 

Kumibitumikermit kiinnitetäari wotteesta riippuen kumibitumikia iimaamaH 
tuotekohtaisellatartunta-aineella, kermin alapinnan itsetarttuvan liimakerrokse 
avulla tai kuumentamalla (hitsaamalla) kermin alapinnassa oleva liimausbitu n 

Käyttötarkoituksen mukaan ne luokitellaan aluskermeiksi ja pintakermeiksi. 
SFS-Standardin [4] luokituksen mukainen aluskermi on tyyppiä K-MS 
170/3000 ja pintakermi tyyppiä K-PS 170/4000. SFS-standardin mukaisen 
pintakermin yläpinta on peitetty suojaavalla sirotteella. 

Kumibitumilla tai tuotekohtaisella liimausbitumilla liimaamalla kiinnitettävien ja 
itsekiinnittyvien kermien tulee täyttää taulukon 4 mukaiset vaatimukset. 
Kuumentamalla kiinnitettävien kermien tulee täyttää taulukon 5 mukaiset 
vaatimukset. 
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Taulukko 4: Lllmattavien ja itsekiinnittyvien kermien laatuvaatimukset. 

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

Koostumus g/m2  
- tukikerroksen paino 170 170 
- kumibitumimäärä 1500 1500 
- tuotteen paino 4000 3000 
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.) +70 +70 
Taivutettavuus (min.) °C/säde mm -25/10 -25/10 
Lämmön vaikutus 

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

Taulukko 5: Kuumentamalla kiinnitettävien (hitsattavien) kermien vaatimukset. 

Ominaisuudet 	 Yksikkö 	K-PS 	K-MS 
170/4000 	170/3000 
hits. 	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 
Lämmön vaikutus 

pituusmittoihin % ± 0,6 ± 0,6 
Hetkeli. lämmönkesto °C +200 
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TI EH hyväksyy sallitut kermieristysrakenteet VTT:n suorittamien hyväksyntätestien 
perusteella. Niissä tulee rakenteiden täyttää taulukon 6 mukaiset vaatimukset. 

Hyväksytyt rakenteet on lueteltu SILKO-ohjeessa [1]. 

Taulukko 6. Kermieristysrakenteiden laatuvaatimukset hyvä ksyntätesteissä 

Ominaisuus 	 Yksikkö 	Vaatimus 	Menetelmä 

Paksuus mm ^ 6 

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

tukikerrokseen 

Puhk.lujuus N ^ 150 VT-r 2646 
(pintakermi) 

Leikkauslujuus N/mm2  ^ 0,08 VTT 2647 

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

Vedenläpäisy ei vuoda SFS 5011 

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

	

1 	 u,ruit;H VUUei t. 	Ly 	iL)jC 	Lue 	Lhd - 

hyväksymiä tuotteita ja niiden tulee täyttää taulukossa 7 esitetyt laatu-
vaatimukset. Massasta tulee olla suomenkielinen käyttöohje, käyttöturvalU - 
suustiedote i 

Hyväk.yiy iiuoiu; 
SILKO-ohjeessa fl 

Mandollisen tartunta-aineeri tu'ee oila eristysmassari valmstajari suostukse 
mukaista tuotetta. 
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Taulukko 7: Siveltävien ja ruiskutettavien eristysmassojen laatuvaatimukset. 

Ominaisuudet Yksikkö Vaatimus Olosuht 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 ^ -40 (ASTM D 
- UV-vanhennettu °C ^ -40, 1737-79) 

ei olennais- 
ta värinmuu- 
tosta 

Valuvuus mm ^ 1,5 +70 °C VTT 2635 
24 h (BS 4147) 

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

Yhteensopivuus Yhteen- 	 Dl N 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. Eristyksenä käytettävän lyijylevyn 
tulee olla vähintään 1 ,0 mm paksua. 
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6.2.2.9 Materiaalien yhteensopivuus 

Jos vedeneristyksessä käytetään eri materiaaleja, eristysmateriaali n toimittajan 
on pystyttävä ennakkoon osoittamaan riippumattoman aineenkoestuslaitoksen 
tekemien testien tulosten avulla, että materiaalit eivät vahingoita toisiaan ja 
että ne voidaan liittää luotettavasti toisiinsa. Jos pääHyste tulee suoraan 
kosketukseen vedeneristyksen kanssa, eristysmateriaali on valittava siten, 
ettei kuuma päällystemassa vahingoita sitä. 

Bitumi- ja muovituotteiden yhteensopivuudesta on aina oltava riippumattoman 
aineenkoestuslaitoksen tutkimustulos. 

Bitumi ja kumibitumi tarttuvat heikosti kovettuneeseen epoksi- ja 
tervaepoksipintaan, mutta epoksi ja tervaepoksi tarttuvat yleensä hyvin 
bitumiin ja kumibitumiin. 

6.2.3 Betonikannen eristys 

6.2.3.1 Eristyssuunnitelma 

Eristystyöstä laaditaan eristyssuunnitelma kohdan 6.1 .4 mukaisesti. 

6.2.3.2 Eristysalustalle asetettavat vaatimukset 

Eristettävän pinnan tulee täyttää SYT 3:n kohdassa 3.2.3.4 esitetyt vaatimuk-
set. 

Jos pintaan on jäänyt suurehkoja paikallisia painumia, voidaan virhe 
korjata valvojan suostumuksella tapauskohtaisesti harkiten poraamal la 
kansilaattaan reikä ja asentamalla siihen ylimääräinen tippuputki SYT 
7:n kohdan 7.7.3 mukaisesti. 

Liitteessä 2 on esitetty ohjeelliset tasaisuusvaatimukset eri eris-
tysmateriaaleille. Tasaisuus mitataan 2 metrin oikolaudalla. Edellä 
esitettyjä suuremmat kuopat tasoitetaan sementti-, epoksihartsi- tai 
muovipohjaisella paikkausmassalla, jolla on hyvä tartunta alustaan. 

Epoksi- ja muovipohjaisten massojen etuna on niiden nopea 
kovettuminen ja kuivuminen. Jos tasausmassassa on muoveja 
sisältäviä lisäaineita tai on käytetty muovipohjaisia paikkausmassoja, 
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sirotetaan tuoreen massan pinnalle hienoa kvartsihiekkaa eristyksen 
tartunnan varmistamiseksi. 

Eristettävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva ennen eristämistä. Ellei pinnan 
kosteuspitoisuutta todeta mittauksin, on betonin annettava kuivua pinnan 
jälkihoidon jälkeen vähintään 3 viikkoa ennen eristystöiden aloittamista. 
Sateiset päivät on lisättävä kuivumisaikaan, ellei pintaa ole suojattu sateilta. 
Sateen jälkeen on pinnan annettava kuivua 2 vrk tai kosteus on määritettävä 
mittaamalla ennen eristystä. 

Jos pinnalle on levitetty jälkihoitoainetta, on pinnan annettava kuivua 
vähintään 3 vuorokautta suih kupuhdistuksen jälkeen ennen eristystyötä. 

Valvoja määrää eristettävän pinnan kosteuden mitattavaksi, jos sateiden tai 
kylmän ja kostean sään vuoksi on odotettavissa eristysalustan sallittujen enim-
mäiskosteuksien ylittyminen. Eristystyön aikana ilman suhteellinen kosteus 
saa olla enintään 85 %. Eristettävän pinnan lämpötilan tulee olla vähintään 3 
00 ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. 

Kuivumisaikaa voidaan lyhentää ja kondenssikosteus poistaa kuivaa- 
maila kansi lämmitetyliä, kuivalla ja äljyttömällä paineilmalla tai läm-
pösäteilijöillä. Pinnan kosteuspitoisuus määritetään kuivauksen jälkeen 
mittauksin. 

Todettaessa pinnan kosteus mittaamalla, voidaan kosteus määrittää joko 
absoluuttisena tai suhteellisena ja se saa olla eristystöitä aloitettaessa 
enintään taulukon 8 mukainen. 

Taulukko 8: Enstysalustan suurin sallittu kosteus eristystöitä aloitettaessa. 

Eristys- 	 Suhteellinen 	 Absoluuttinen 
materiaali 	 kosteus 	 kosteus 

0/ 	 0/ 
10 	 /0 

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

Kun kosteus mitataan, määritetään suhteellinen kosteus aina vähintään 
kolmesta kohdasta kannella. Kannen pinta-alan ollessa yli 500 m 2  lisätään mit- 
tauspisteitä yksi alkavaa 500 m2  kohti, kuitenkin enintään 6 mittauspisteeseen. 

Edellä esitetyt vaatimukset koskevat myös kannen pinnan paikattuja kohtia. 
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Tartunnan varmistamiseksi eristettävästä pinnasta poistetaan sementtiliima, 
mandollinen jälkihoitoaine, irtopöly ja muut vieraat aineet ennen eristystä. 

Puhdistus onnistuu parhaiten kevyttä hiekkapuhallusta (paine 
<300 kPa) tai hiekkapainepesua käyttäen. Lopuksi pinta imuroidaan. 
Öljy ja rasva poistetaan tarkoitukseen soveltuvalla liuottimella (ks. 
SILKO 3.251 [1]). 

Kuplimisen vähentämiseksi suositellaan pinta tiivistettäväksi kauttaal-
taan epoksi hartsitasoitteella valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tasoitteen 
valinnasta antaa TIEH erikseen tarvittaessa tarkempia ohjeita. 

Suhteellisen kosteuspitoisuuden mittaus varmistetaan aina vähintään yhdellä 
absoluuttisen kosteuden mittauksel la. 

Kosteuden ja kastepistelämpötilan määrittämismenetelmät on selostettu 
SVO 6:ssa. 

6.2.3.3 Kermieristys 

6.2.3.3.1 Yleistä 

Kermieristys tehdään valinnaisesti jollakin kohtien 6.2.3.3.2...6.2.3.3.4 
kiinnitystavan mukaan jaotellulla TIEH :n hyväksymällä rakenneyhdistelmällä. 

Reunapalkin sisäreunaan ja siitä lukien eristyksen päälle 250 mm leveydeltä 
tehdään aina eristyksen kiinnitystavasta riippumatta kaksinkertainen 
kumibitumi- tai epoksitervasively, 2x1 kg/m 2. Epoksitervasivelyä voidaan 
käyttää aina, mutta kumibitumisivelyä vain sillä osalla reunapalkin pystypintaa, 
joka jää päällysteen pinnan alapuolelle. Kumibitumin (KB-100) tulee täyttää 
kohdan 6.2.2.2 ja epoksitervan kohdan 6.2.2.3 laatuvaatimukset. Ennen 
sivelyä betonipinta puhdistetaan kohdan 6.2.3.2 mukaisesti. 

Tartunta-aineen ja liimaukseen käytettävän bitumin tulee olla hyväksytyn 
rakennetyypin mukaisia. Jos tartunta-aine on kumibitumiliuosta, tulee sen 
täyttää kohdan 6.2.2.1 vaatimukset. Muunlaisen tartunta-aineen tulee olla 
TIEH:n erikseen hyväksymää. 

Jos kannen epätasaisuudet on tasoitettu muovia sisältävällä ja tiiviin pinnan 
muodostavalla paikkausmassalla, ei paikattuja kohtia sivellä tartunta-aineella. 
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Aluskermien tartunta eristysalustaan mitataan vetokokeella noudattaen 
soveltuvin osin menetelmää VTT-2633. Tartunnan tulee olla kuvan 1 
mukainen. 

Kermin on tartuttava alustaansa kauttaaltaan kiinni, saumakohtien tulee olla 
tiiviitä eikä kerml saa olla ylikuumentumisen seurauksena palanut eikä 
poimuuntunut. Vaurioituneet kermit poistetaan heti ja korvataan virheettömillä. 

Mikäli kermi on kuplinut, halkaistaan tai puhkaistaan se kuplan 
kohdalta, liimataan kumibitumilla tai tuotteen valmistajan ilmoittamalla 
liimausaineella alustaansa ja aukaistu kohta peitetään lisäpalalla, joka 
kiinnitetään alustaan kuten itse kermikin. Tartuntavetokokeessa kermiin 
tehdyt reiät paikataan samalla tavoin aluskermin lisäpalalla. 

1.6 

1 .4 

t 
0.2 

1,J 
5 	7 	9 	11 	13 	15 	17 	19 	21 	23 	25 

6 	8 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 

PINIALAMPOTILA ( c) 

Kuva 1. Kerminja eristysalustan välisen tartuntalujuusvaatimuksen riippuvuus alustan 
pintalämpötilasta siltatyö maalla 

Kermin päällä ei saa ajaa autolla ennen kuin kermit on suojattu. Pakottavassa 
tapauksessa tästä voidaan poiketa vain levittämällä kermien päälle t> 5 mm 
paksut vanerilevyt auton pyörien alle. Tälläinkään autoa ei saa seisottaa 
eristyksen päällä. 
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6.2.3.3.2 Lii maamalla kiinnitettävät kermit 

Eristys muodostuu seuraavista kerroksista: 
- tartunta-aine 
- liimaus 
- aluskermi 
- liimaus 
- pintakermi 
- reunapalkin sisäpinnan 2-kertainen epoksiterva- tai kumibitumisively 
Eristys suojataan kohdan 6.3 ja liitteen 1 kuvien 1, 2, 5 ja 11 mukaisesti. 

Eristettävälle pinnalle levitetään sivelemällä tai harjaam alla tartunta- 
ainetta 0,1-0,3 kg/m2  pinnan karkeudesta riippuen. 

Tartunta-aineen kuivuttua vähintään kosketusku ivaksi liimataan 
alustalle kuumalla liimausbitumilla aluskermi. Liimausbitumia käytetään 
vähintään 1,5 kg/m2. Kermien liimaus aloitetaan sillan kannen alimmas-
ta kohdasta, ts. kaksipuolisesti kaltevalla kannella molemmilta reunoilta 
keskelle päin edeten, yksipuolisesti kalteval la kannel la alareunasta 
yläreunaan edeten ja sillan pituussuunnassa tasausviivan alimmasta 
kohdasta ylimpään kohtaan edeten. Tällöin kermien limityksistä ei muo-
dostu estettä veden vapaalle virtaukselle kermin päällä. Ennen liimaus-
ta kermit kohdistetaan tarkoin sillan pituussuuntaan. Kohdistus onnistuu 
parhaiten siten, että kermiä rullataan aloituskohdasta auki puolet rullan 
pituudesta, suunnataan tämä osa tarkasti oikein limitys huomioon ot-
taen, liimataan ensiksi rullassa jäljellä oleva osa kiinni alustaansa, 
rullataan avattu kermiosa takaisin puoliväliin rullalle ja jatketaan 
liimausta aloituskohtaan päin rullaten kermiä samalla uudestaan auki. 
Liimauksen jälkeen tiivistetään saumat välittömästi voimakkaasti telaa-
maIla. Tarvittaessa kuumennetaan saumakohtaa varovasti esim. neste- 
kaasuliekillä niin, että liimausbitumi sulaa. Liimausbitumin tulee hieman 
pursuta näkyviin sauman limityksen joka kohdasta, jotta nähdään sau-
man liimauksen onnistuneen. 

Liimausbitumin lämpötila levityshetkellä on 180...210°C. 

Aluskermin päälle voidaan kiinnittää joko liimattava tai kuumentamalla 
(hits.) kiinnitettävä tahi itsekiinnittyvä pintakermi, jos tällainen yhdistel-
märakenne on läpäissyt TIEH:n hyväksyntätestin. 

Kermien liimautumisen onnistuminen edellyttää kermirullien lämmintä 
varastointia (n. +15°C). Kermin limityksen tulee olla vähintään 100 mm 
pituussuuntaan (sivusauma) ja 150 mm poikkisuuntaan (päät\ 



22 	 SiUanrakentamisen yleinen työselitys 
KANNEN PINTARAKENTEET - SYT 6 

Pintakermi on limitettävä vähintään 200 mm aluskermin saumoihin nähden. 
Saumat on tiivistettävä asennusvaiheessa huolellisesti telaamalla. 

6.2.3.3.3 Kuumentamalla kiinnitettävät (hits.) kermit 

Eristys muodostuu seuraavista kerroksista: 
- tartunta-aine 
- aluskermi 
- pintakermi 
- reunapalkin sisäpinnan 2-kertainen epoksiterva- tai kumibitumisively. 

Eristys suojataan kohdan 6.3 ja liitteen 1 kuvien 1, 2, 5 ja 11 mukaisesti. 

Eristettävälle pinnalle levitetään sivelemällä tai harjaamalla tartunta- 
ainetta 0,1 - 0,3 kg/m 2  pinnan karkeudesta riippuen. 

Tartunta-aineen kuivuttua vähintään kosketusku ivaksi kiinnitetään 
aluskermi siten, että kermin tartuntapintaa kuumennetaan kaasuliekillä, 
kunnes siinä oleva liimausbitumi sulaa. Kermiä rullataan auki ja 
telataan alustaan liimausbitumin sulamistandissa. 

Kermiä ei saa kuumentaa niin kuumaksi, että se tuhoutuu. Tuhoutunut 
(palanut) kermi poistetaan ja korvataan uudella, laatuvaatimukset 
täyttävällä kermillä. Saumakohdat tiivistetään liimausbitumin sulamis-
tandissa huolellisesti telaamal la. 

Pintakermi kiinnitetään samalla tavoin. 

Kermin limityksen tulee olla vähintään 100 mm pituussuuntaan (sivusauma) 
ja 150 mm poikkisuuntaan (päätysauma). Päälle tuleva kermi on limitettävä 
vähintään 200 mm alla olevan kermin saumoihin nähden. 

6.2.3.3.4 Itsekiinnittyvät kermit 

Eristys muodostuu seuraavista kerroksista: 
- tartunta-aine 
- aluskermi 
- pintakermi 
- reunapalkin sisäpinnan 2-kertainen epoksiterva- tai kumibitumisively 

Eristys suojataan kohdan 6.3 ja liitteen 1 kuvien 1, 2, 5 ja 11 mukaisesti. 
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Eristettävälle pinnalle levitetään sivelemäliä tai harjaamalla kumibitumi-
iiuosta 0,1-0,3 kg/m2  pinnan karkeudesta riippuen tai tuotekohtainen 
tartunta-aine ohjeiden mukaan. Kumibitumiliuoksen tulee täyttää koh-
dan 6.2.2.1 mukaiset laatuvaatimukset ja muun tartunta-aineen sille 
hyväksyttäessä asetetut laatuvaatimukset. 

Vähintään kosketuskuivalle pinnalle asennetaan aluskermit suoraan rui-
laita aukirullaten. Aluskermin kiinnityspinnasta poistetaan liimauspinnan 
suojakalvo, jonka jälkeen kermi kiinnittyy välittömästi alustaansa. Kermi 
kohdistetaan ennen aukirullausta. Pintakermi asennetaan suoraan alus-
kermin päälle, ellei tuotekohtaisissa ohjeissa ole muuta määrätty. 

Saumat tiivistetään huolellisesti telaamalla. Muilta osin eristyskermin 
kiinnittyminen alustaansa varmistetaan vähintään 50 kg:n painoisella 
telalla jyräämällä varoen samalla, ettei kermi rypisty. 

Kermit limitetään kohdan 6.2.3.3.2 mukaisesti, ellei tuotekohtaisissa ohjeissa 
muuta määrätä. 

6.2.3.4 Mastiksieristys 

6.2.3.4.1 Yleistä 

Mastiksieristystä käytetään liitteen 1 kuvien 4, 6 ja 10 mukaisissa betonikan-
nen pintarakenteissa. Mastiksieristystä käytettäessä sillan kansi on varustetta-
va paineentasausputkiila SYT 7:n kohdan 7.7.5 mukaisesti. 

Mastiksieristys sisältää seuraavat kerrokset: 
- paineentasausverkko 
- kumibitumimastiksi 
- reunapalkin sisäpinnan 2-kertainen epoksiterva- tai kumibitumisively. 

Eristys suojataan kohdan 6.3 mukaisesti. 

6.2.3.4.2 Paineentasausverkko 

Puhdistetulle kansilaatan pinnalle levitetään sillan pituussuuntaan kohdan 
6.2.2.5 mukainen paineentasausverkko. Verkko kiinnitetään kumibitumilla 
pisteliimaten niin tiheästi, ettei verkko pääse massan levitysvaiheessa 
poimuuntumaan. Käytettävän kumibitumin KB-1 00:n tulee täyttää kohdan 
6.2.2.2 mukaiset laatuvaatimukset. 
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Paineentasausputkien kohdalla ylimenevän verkon alle asetetaan 300 
mm x 300 mm verkonpalat 450  vinouteen yläpuolisen verkon kudoksiin 
nähden. Tippuputkien kohdalta leikataan pois 300 mm x 300 mm suu-
ruiset palat. Reunapalkin ja liikuntasauman vierustat jätetään 200 mm 
leveydeltä ilman verkkoa. Saumat tehdään ̂  50 mm limityksin. Kaikki 
ne eristettävät kannen alueet, joissa ei ole verkkoa, sivellään kumibitu-
miliuoksella noin 0,3 kg/m2  eristysmastiksin tarttuvuuden varmistami-
seksi. 

6.2.3.4.3 Mastiksin levittäminen 

Ennen mastiksin levitystä tulpataan tippuputket umpeen eristystyön ajaksi. 

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

Eristyksen paksuuden tulee olla keskimäärin suunnitelman mukainen ja joka 
kohdassa vähintään 14 mm. Mastiksieristeen 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. Ellei näin ole, eriste korjataan kumibitumilla tai 
vaihdetaan kokonaan uuteen massaan. 

Mastiksi levitetään käsityönä kolaten yhtenä kerroksena tai kahtena 
ristikkäisenä kerroksenaja viimeistään 32 tunnin kuluessa kumibitumin 
lisäyksestä lukien. Mastiksin levityslämpötilan on oltava 180...210°C. 
Mikäli sekoitus- ja levityshetken välinen ajanjakso on yli 6 tuntia, 
alennetaan massan lämpötila kuljetuksen ajaksi n. 160...180°C:een, 
josta se nostetaan juuri ennen levitystä 180...210°C:een. Levityksen 
aikana estetään levityskärryn pyörissä mandollisesti kulkevien 
massakovettumien jääminen eristykseen. 

Fleunapalkin sisäpinta ja ̂ 250 mm leveä alue mastiksin yläpintaa sivellään 
mastiksin levittämisen jälkeen kohdan 6.2.3.3.1 mukaisesti epoksitervalla tai 
kumibitumilla KB-100. 

Tarkastuksen jälkeen tippuputkie n tu Ipat poistetaan. Mastiksieristyksen päällä 
ei saa ajaa moottoriajoneuvoilla ennen kuin eristys on suojattu kohdan 6.3 
mukaisesti. 
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6.2.3.5 Massaeristys 

Eristys muodostuu seuraavista kerroksista: 

- tartunta-aine 
- eristysmassa 
- näkyviin jäävissä pinnoissa tarvittaessa eristysmassan kanssa yhteensopiva 

UV-suojamaali. 

Eristysalustan karkeuden vaikutus eristysmassamenekkiin tulee 
rakentajan ottaa huomioon siten, että joka kohdassa saavutetaan 
vähintään minimipaksuus. Rakentaja voi harkintansa mukaan tehdä 
esikokeita pinnan karkeuden selvittämiseksi (esim. hiekkakoemenetel-
mä TIE 484). 

Eristettävän pinnan kaikki reunat rajataan ilmastointiteipiliä, jotta 
rajakohtaan voidaan ruiskuttaa riittävän paksu, selvästi rajautuva 
massakerros. Eristettävän pinnan ui kopuoiiset rakenteet suojataan 
roiskeiita. Ruuvikiinnitteiset johteet ja säleikät irrotetaan ennen 
reunapalkkien ruiskutusta, ellei niitä suojata. 

Eristettävälle pinnalle levitetään tuotteen vai mistajan ohjeiden mukaista 
tartunta-ainetta käyttäohjeen mukainen määrä. 

Massa sekoitetaan koneellisesti, sekoitusajan tulee olla tuotekohtaisten 
ohjeiden mukaan riittävä, yleensä noin 3-5 min. Massan tulee olla 
väriltään tasaista, siihen ei saa liian voimakkaalla sekoituksella vatkata 
ilmakuplia. Sekoitusastian nurkkiin ei saa jäädä sekoittumattomia osa- 
aineita. Sekoituksen jälkeen massa kaadetaan toiseen astiaan levitystä 
varten. 

Eristyksen tiheys ei saa alittaa optimia yli 3 %. Eristyksen kerrospaksuuden 
tulee olla keskimäärin vähintään 2,5 mm ja joka kohdassa vähintään 1,5 mm. 

Optimitiheyden määrittää VTT tuotekohtaisesti ennen työn aloittamista 
rakentajan toimeksiannosta. Aina työvuoron alkaessa koelevitetään 
eristysmassaa ensin n. 1 m 2  suuruiselle muovikelmulle kerrospaksuu-
den 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 paksuus työntätul-
kiIla. Tämän jälkeen koepalat upotetaan testinesteeseen, jonka tiheys 
on 3 % alhaisempi kuin VTT:n määrittämä eristysmassan optimitiheys. 
Jos näytepalat eivät uppoa testinesteeseen, ei eristysmassan tiheys 
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täytä laatuvaatimusta. Tällöin tulee ruiskutuslaitteistoa säätää ja tehdä 
uusia koepaloja, kunnes vaadittu tiheys saavutetaan. 

Hyväksytyn tiheyden omaavasta eristysmassanäytteestä lei kataan 
mandollisia myöhempiä tutkimuksia varten kaksi 250 mm x 400 mm 
suuruista näytettä. 

Eristysmateriaalin osa-aineista sekä tartunta-aineestaotetaan työmaalla 
mandollisia myöhempiä tutkimuksia varten eri astioihin näytteet, jotka 
riittävät 2,5 kg massaseoksen valmistamiseen. Tarvittaessa näytteistä 
tutkitaan materiaaliominaisuudet VTT:llä. 

Tartunta-aineen ku ivuttua aloitetaan massan levitys eristettäväl le 
pinnalle. Massa ru iskutetaan yleensä kahtena ristikkäisenä kerroksena. 
Pienemmissä paikkausluonteisissa töissä massa voidaan levittää myös 
telalla, pensselillä tai lastalla. 

Jos ylempi kerros levitetään seuraavana päivänä, kerrosten välinen 
tartu nta varmistetaan tartuntasivelyllä. Ruiskutuskaistat limitetään 
vähintään 50 mm. Eristystyössä on tarkasti noudatettava tuotekohtaisia 
ohjeita. 

Eristystä ei saa tehdä sateella ja eristettävän pinnan lämpötilan tulee eris-
tyshetkellä olla tuotteen käyttöohjeen mukainen, yleensä vähintään +5 °C. 

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 paksu ustuloksen, katsotaan em. yksittäine n 
alitus mittausvirheeksi ja jätetään huomiotta. Jos em. lisämittauksista 
löytyy toinen paksu udenalitus, selvitetään alittavan kerrospak-
suusalueen laajuus ja ruiskutetaan sille riittävä lisämassamäärä 
välittömästi. 

Eristyksen paksuutta tarkkaillaan myös materiaalimenekkiä 
seuraamalla. 
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Rajausteipit poistetaan heti massan sitouduttua, mutta ennen sen 
kovettumista. Eristyspinnan ulkopuolella olevien rakenteiden suojaukset 
poistetaan ja ennen eristystyötä irrotetut ruuvikiinnitteiset varusteet 
asennetaan takaisin paikoilleen. 

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

Eristyksen pinnan on oltava väriltään tasalaatuinen ja kiiltävä. Eristyksessä ei 
saa olla huokosia, kuplia eikä kuplien puhjetessa syntyviä neulamaisia reikiä. 
Suuret, yhtenäiset huokosalueet saa korjata vain ruiskuttamalla päälle uusi 
tilatun paksuinen eristyskerros. Vialliset kohdat korjataan tai eristys uusitaan 
niiltä osin. 

Pienet, yksittäiset kuplineet kohdat tai liian ohuet kohdat voidaan 
korjata myös siveltävällä eristysmassalla. Kuplinut kohta ja tartunta-
vetokokeessa tehdyt reiät korjataan ruiskuttamalla tai sivelemällä 
eristysmassaa seuraavasti (kuva 2): 

- Kuplimalla irronnut alue leikataan pois mattoveitsellä suoraviivaisesti 
rajaten (tartuntavetokokeen relät ovat valmiiksi rajatut leikaten). 

- Paikattava alue rajataan ilmastointiteipillä siten, että paikka ulottuu 
joka puolella vähintään 50 mm pois leikatun alueen ulkopuolelle. 

- Paikattavan alueen limityskohdat karhennetaan ja sivellään tartunta- 
aineella. 

- Eristysmassa levitetään kahtena kerroksena siten, että limityksen 
kohdalle tulee eristysmassaa vähintään 2 mm. 

Kuva 2. Massaeristyksen kupiineen kohdan ja tartuntavetokokeessa tehdyn relän 
palkkaus 
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Ellei eristys ole ultraviolettisäteilyä kestävää tai jos ulkonäkösyistä pinnan 
väriä halutaan muuttaa, on näkyviin jäävät pinnat suojattava suunnitelman 
mukaisella UV-säteilyä kestävällä pinnoitteella, jonka märkäkalvon paksuus 
on vähintään 80 J.Lm. Eristyksen pinnan tulee olla puhdas ja kuiva ennen 
pinnoitusta. 

6.2.3.6 Muu eristys 

Lyijylevyeristys muodostuu seuraavista kerroksista: 

- tartunta-aine 
- liimausbitumi 
- lyijylevy 
- liimausbitumi 
- reunapalkin sisäpinnan 2-kertainen epoksiterva- tai kumibitumisively 

Eristys suojataan kohdan 6.3 mukaisesti. 

Lyijylevyjen tulee olla työmaalle tuotaessa kelattuina tiiviisti riittävän 
lujien pyöreiden putkien ympäri, joiden tulee pystyä estämään levyihin 
varastoinnin ja kuljetuksen aikana muutoin syntyvät taitokset, joiden 
oikaisu levitysvaiheessa on vaikeaa. Erityistä huomiota kiinnitetään 
eristysalustan puhdistamiseen, jotta vältytään hiekkarakeiden ja vas-
taavien painumisesta altapäin ohuen lyijylevyn läpi asfattin levitysvai-
heessa. Tartunta-aine (KBL 20/100) ja liimausbitumi eristetään kohdan 
6.2.3.3.2 sekä reunapalkin sisäpinnan tiivistyssivelyt kohdan 6.2.3.3.1 
mukaisesti. 

Lyijylevy painetaan kuumaan liimausbitumiin kiinni. Saumat tiivistetään 
telaamalla ja tarvittaessa puuvasaralla nuijien. 

Levyt limitetään vähintään 100 mm. Limityskohdissa levyt liimataan toisiinsa 
Ii imausbitumilla. Lyijylevyeristyksen yläpintaan sivellään kauttaaltaan lii-
mausbitumia 1 ,5 kg/m 2  ennen suojakerroksen levitystä. 

Käytettäessä jotain muuta eristysmateriaalia, tehdään eristystyö erillisen, 
työkohtaisen työselityksen mukaisesti. 
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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 Eristysal ustal le asetettavat vaatimukset 

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

Teräksen pinnassa mandollisesti olevat irtonaiset ja kiinteät epäpuh-
taudet poistetaan kaapimalla ja harjaamalla ja suolat vesipesulla harja-
ten. Rasvat ja äljyt poistetaan esimerkiksi alkalipesulla, jonka jälkeen 
pinta huuhdotaan huolellisesti vedellä. 

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

Suihkupuhdistuksen jälkeen eristysalusta suojataan välittömästi kumibi-
tumilluoksella, määrä 0,1 - 0,3 kg/m 2. Kiinnitysteräkset on suojattava kuten 
muukin teräspinta. Kumibitumiliuoksen tulee täyttää kohdan 6.2.2.1 laatuvaati-
mukset. 

6.2.4.3 Mastiksieristys 

Mastiksieristystä käytetään liitteen 1 kuvien 7...9 mukaisissa teräskannen 
pintarakenteissa. 

Mastiksieristys sisältää seuraavat kerro kset: 
- kumibitumi 
- kumibitumimastiksi 
- tartuntasirote. 

Alemmaksi eristyskerrokseksi levitetään kumibitumia KB-100, vähintään 
3 kglm2. Kumibitumin tulee täyttää kohdan 6.2.2.2 laatuvaatimukset. 

Kumibitumi levitetään kuivalle alustalle olosuhteissa, joissa ilman 
lämpötila on vähintään +5°C. Levityslämpötilan on oltava 1 80...21 000 . 

 Myös mandolliset kiinnitysteräkset on kauttaaltaan käsiteltävä kumibitu-
milla. 
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Kumibitumin päälle levitetään eristysmastiksi käsityönä kolaten. Mastiksin 
tulee täyttää kohdan 6.2.2.4 laatuvaatimukset. Mastiksin keskimääräisen 
massamenekin ilman kiinnitysteräksiä olevalla siltakannella on oltava vähin-
tään 40 kg/m 2  ja eristyksen paksuuden joka kohdassa vähintään 14 mm. Kim- 
n itysteräksil lä varustetulla siltakannella on vastaava massamäärävaatim us 
35 kg/m ja paksuusvaatimus 12 mm. 

Kiinnitysteräksillä varustetuilla läppäsiltojen kansilla mastiksin määrä ja 
paksuus määräytyy kiinnitysterästen korkeuden perusteella siltakohtai-
sesti siten, että mastiksin yläpinta jää n. 5 mm kiinnitysteräksen 
yläpintaa alemmaksi. 

Mastiksin levittämisen jälkeen sivellään näkyviin jäävät kiinnitysterästen osat 
kahteen kertaan kumibitumilla KB-100, 2x1 kg/m2 . 

Kuumalle eristykselle levitetään lievästi bitumoitua tartu ntasirotetta (raekoko 
6...12 mm) keskimäärin 10 kg/m2. Sitä ei jyrätä. 

Levitystyössä noudatetaan muilta osin kohdan 6.2.3.4.3 määräyksiä. Jos mas-
tiksi levitetään kahtena kerroksena, on levitettävän massan määrän keskiarvon 
oltava vähintään 55 kg/m 2 . 

Sillan reunoilla ja päissä saumakohta tiivistetään kaksinkertaisella kumibitu-
misivelyllä KB-100 (2x1,0 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 massaeristeistä kiinnitysteräksettömillä kansilla mainitta-
koon polyuretaani-, epoksi- ja tervaepoksipohjaiset eristysmateriaalit. 
Eristyksestä tehdään yksityiskohtainen työselitys, jonka tulee perustua 
eristysaineen valmistajan ohjeisiin. 

6.2.5 Puukannen eristys 

6.2.5.1 Yleistä 

Eristystyöstä laaditaan suunnitelma kohdan 6.1.4 mukaisesti. 
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6.25.2 Eristysalustalle asetettavat vaatimuket 

Kannen puutavarassa käytetyn lahonsuojausaineen ja käytettävien eristysma-
teriaalien yhteensopivuus on aina varmistettava. 

Eristysalustassa ei saa olla yli 2 mm korkeaa paikallista hammastusta. 
Suurempi hammastus poistetaan hiomalla. Alustan tulee olla puhdas ja kuiva 
eikä eristystä saa tehdä sateella. Kun käytetään siveltäviä ja ruiskutettavia 
eristysmassoja, on pinta su ihkupu hdistettava. 

6.2.5.3 Kermieristys 

Eristys tehdään kohdan 6.2.3.3 vaatimuksia ja ohjeita soveltaen (liite 1, 
kuva 13). Aluskerminä ei saa käyttää kuumentamalla kiinnitettävää (hitsatta-
vaa) kermiä. 

6.2.5.4 Mastiksieristys 

Eristettävälle pinnalle levitetään siveleniällä tai 
KBL-20/100 tartunta-aineeksi 0,1 - 0,3 kg/m 2 . 

Eristysmastiksi levitetään kohdan 6.2.3.4 vaatimuksia ja ohjeita noudattaen. 
Paineentasausverkko jätetään kuitenkin pois. 

6.2.5.5 Massaeristys 

Puhdistetu lIe eristysalustalle levitetään tuotekohtainen tartu nta-aine ja 
eristysmassa kohdan 6.2.3.5 mukaisesti. Eristysmassan tulee täyttää kohdan 
6.2.2.7 mukaiset laatuvaatimukset. 

6.2.6 Kelpoisuuden osoittaminen 

6.2.6.1 Yleistä 

Kelpoisuuden osoittamiseksi tehtävät mittauspäytäkirjat, näköhavainnot ja 
laboratoriokokeiden tulokset liitetään sillan laaturaporttii n. 

Taulukossa 9 on lueteltu eristyksen kelpoisuuskokeet rakenneosittain sekä 
tarvittaessa mandollisesti myöhemmin tehtäviä kokeita varten otettavat 
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näytteet. Näytteet ottaa rakentaja valvojan läsnäollessa. Kumibitumiliuos-, 
kumibitumi- ja mastiksinäytteet lähetetään siltatyömaalta VTT:n tie-, geo- ja 
liikennetekniikan laboratorioon. Näytteiden lähettämisessä noudatetaan 
päällystystöiden yleisiä laatuvaatimuksia ja työselityksiä [2J. 

Taulukossa 9 mainittujen näytteiden lisäksi otetaan tarvittava määrä lisänäyt-
teitä materiaalierästä, jonka epäillään poikkeavan laatuvaatimuksista. Lisä- 
näytteitä voidaan ottaa myös mandollisia myöhemmin harkittavia Iisätutkimuk-
sia 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 kä-
sittelyä koskevat viranomaismääräykset. 

N äytteiden ottamisesta, säilyttämisestä ja tutkimisesta on tarkempia 
ohjeita SVO 6:ssa. 

6.2.6.2 Kermieristys 

Kumibitumin ja kumibitumiliuoksen kelpoisuus osoitetaan siltapaikalta otetuista 
sideainenäytteistä. Kumibituminäytteitä otetaan padasta vähintään 1 kpl/silta 
välittömästi ennen aineen levitystä. Näytteistä tutkitaan taulukon 2 mukaiset 
ominaisuudet. Kumibitumiliuosnäytteestä tutkitaan taulukon 1 mukaiset ominai-
suudet. 

Aluskermien tartunta alustaan tutkitaan kolmella tartu ntavetokokeella jokaista 
alkavaa 1000 m 2  kohden. Jos em. koesarjan yksittäisessä vetokokeessa mitat-
tu 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 edelleen huonoja tuloksia, 
selvitetään huonosti tarttuneen alueen laajuus ja eristys korjataan siltä osin. 

Tartuntavetokokeen tekemisestä on tarkempia ohjeita SVO 6:ssa. 

Valmiin kermieristyksen kelpoisuus todetaan lisäksi silmämääräisellä tarkas- 
tuksella. Kuplineet kohdat on aina korjattava. Ylikuumennuksen seurauksena 
vaurioituneet tai poimuuntuneet kermit on heti poistettava ja korvattava 
virheettömillä. 



Sillanrakentamisen yleinen työselitys 
	 33 

I<ANNEN PINTARAKENTEET - SYT 6 

Taulukko 9: Eristystöiden kelpoisuuskokeet ja tarkastukset työn aikana 

Rakenneosa 	- 	 Ominaisuus 	Toimenpide 	Näytemäärä 

AINA TUTKITTAVA 

Kaikki alustat 

Betonialusta 

Betonialusta 

Kermieristys 
-kumibitumi 
-kumibitumiliuos 

Mastiksieristys 
-massanäyte 

-eristys 

Massaeristys 

tasaisuus mittaus 

Iätäköi- vesikoe 
tyminen 

halkeamat mittaus 

tartunta mittaus 
laatuominais. määritys 

sideainepit. määritys 5 kg 
rakeisuus - 	 - 

painuma - 	 - 

palautuma - 	 '. 	- 

paksuus määritys 
vedenpit. vesikoe ^ 1 kpl/silta 

tiheys määritys 1 kpl/työpäivä 
tartunta - 	 - 3 kpl/alkava 500 r. 
paksuus - 	 - 10 kpl/alkava 250 r 

^ 1 kpl/silta 

3 kpl/alkava 1000 m2  

TARVITTAESSA TUTKITAAN 

Eristysalusta 	kosteus 	mittaus 	3-6 kpl /silta 

Materiaalit 	 laatuvaatimus- määritys 
ominaisuudet 
tai tarkastus 

NÄY1'TEET MAHDOLLISIA MYÖHEMPIÄ TUTKIMUKSIA VARTEN 

Bit.sideaineet 	 varastointi 	2,5 kg 
Liimausbitumi 	 ja 	 1 rulla 
Kermit 	 tarvittaessa 

tutkiminen 

Massaeristys 
-osa-aineet 	 2,5 kg massaa varten 
-valmis eristys 	 2 kpl koko 
____ 	 250 mm x 400mm 
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6.2.6.3 Mastiksieristys 

Mastiksieristyksen kelpoisuus osoitetaan massanäytetutkimuksin, paksuusmit-
tauksin, silmämääräisin tarkastuksin ja vesikokeefla. 

Massanäytetutkimuksia varten otetaan eristystyön aikana mastiksinäyte (n. 5 
kg) kutakin alkavaa 1500 m2 :n pinta-alaa kohti, kuitenkin vähintään kaksi 
näytettä. Näytteistä tutkitaan kohdan 6.2.2.4 mukaiset ominaisuudet. 

Mastiksin paksuus tarkastetaan levityksen aikana tarkkailemalla massame-
nekkiä ja ohuella mittatikuHa mitaten massan ollessa vielä kuumaa. Valmiin 
mastiksieristyksen kelpoisuus todetaan silmämääräisesti. Pinnan tulee olla 
kauttaaltaan kiiltävän. Huokoisuutta ja halkeilua ei saa esiintyä. 

Lisäksi mastiksin vedenpitävyys tarkastetaan vesikokeella. Eristyksen tulee 
kestää vuotamatta 300 mm:n vesipatsaan staattinen paine (= 3 kPa) ja kaste-
lu kanden tunnin ajan. Eristyksen vuotaminen näkyy kasteluveden tulona pai-
neentasausputkista. 

6.2.6.4 Massaeristys 

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

Jos em. koesarjan yksittäisessä vetokokeessa mitattu arvo jää alle vaatimuk-
sen, tehdään 2 lisäkoetta noin 1 m etäisyydeltä tästä kohdasta, jotta saadaan 
selville, onko kyseessä huono tartunta vai johtuiko tulos muusta syystä. Jos 
lisäkokeissa saadaan edelleen huonoja tuloksia, selvitetään huonosti tarttu-
neen alueen laajuus ja eristys korjataan siltä osin. Jos eristysmassa tai sen 
liimaus sisältää bitumia tai tervaa, tulee tartuntakokeen aikana betonikannen 
lämpötilan eristyksen alla olla välillä +5.. .+25 °C. 

Tartuntakokeen tekemisessä noudatetaan kohdassa 6.2.6.2 annettuja 
ohjeita. Massaeristyksillä voi tartuntavetolaikan halkaisija olla 28.. .50 
mm. Halkaisija valitaan mandollisimman suureksi ottaen huomioon 
vetolaitteen maksimivetokyky ja eristyksen tartuntalujuus. 

Valmiin eristyksen paksuus mitataan jokaiselta alkavalta 250 m2:n mit- 
tausalueelta. Ku Itakin tällaiselta alueelta mitataan paksu us lO:sta valvojan 
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osoittamasta kohdasta. Mittaus tehdään tarkoitukseen soveltuvalla mittauslait-
teella. 

Paksuudenmittaus on suositeltavaa tehdä heti eristysmassan kovetut-
tua, jotta reikien paikkaus voidaan tehdä välittömästi. 

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

Pehmeiden pinnoitteiden paksuus voidaan mitata terävällä piikillä 
(naskalilla, neulalla tai vastaavalla) eristyksen läpi, näytteenottoporalla 
otetuista näytteistä voidaan paksuus määrittää työntötulkilla, teräskan - 
tisilla sil loilla on käytettävissä ainetta rikkomattomia mittauslaitteita. 

6.2.6.5 Muu eristys 

Lyijylevyeristyksen kelpoisu utta seurataan työn aikana silmämääräisesti 
toteamalla, että levy on kauttaaltaan kiinni alustassaan ja saumat ovat tiiviitä. 
Tartunta alustaan mitataan vetokokee!Ia kuten kermeilläkin. 

L 	fLÄ U)JMU 

6.3.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Eristyksen suojauksen tulee tarttua alustaansa ja päällysteeseen siten, etteivät 
ne liu'u toistensa suhteen sillan käyttöönoton jälkeen. 

Suojakerroksen yläpinnan tasaisuuden ja kaltevuuden tulee olla sellainen, ettei 
vesi jää seisomaan lätäköiksi sen päälle. 

Suositeltavia eristyksen suojaustapoja on esitetty taulukossa 10. Näistä 
voidaan poiketa TIE H :n hyväksynnän perusteella. Vilkasliikenteisillä 
teillä on suositeltavaa käyttää kermieristyksen suojauksena asfalttibeto-
nia AB 6/50. 
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Taulukko 10. Eristysten suojaustapoja. 

Eristystyyppi 
	

Suo jaukset 

Kermieristys, jossa 	 Asfalttibetoni AB 6/50 
pintakermi on K-PS 	 tai hyväks. suojakermi 
tai muu hyväks. kerrni 

Kermieristys maakanti- 	 Kuitukangas ja hiekka 
sella sillalla, jossa 
pintakermi on K-PS 

Mastiksieristys 	 Tasausmassa TAS 12150 

Polyuretaanieristys 	 Ei erillistä suojausta, 
mutta 1. päällystekerros VA 

Epoksieristys 	 Hyväksytty suojakermi 

Lyijyeristys 	 Kuitukangas ja hiekka 

Muu eristys 	 Erillisen, hyväksytyn 
suunnitelman mukaan 

6.3.2 Asfalttibetoni AB 6/50 

Eristyksen suojakerroksena käytettävän asfalttibetonin tulee täyttää päällystys- 
töiden yleiset laatuvaatimukset [2] lukuun ottamatta tasaisuusvaatimusta, joka 
on 6 mm! 5m sillan pituussuunnassa ja 3 mm! 2 m sillan poikkisuunnassa. 
Asfalttibetonin kiviaineksen rakeisuuden tulee olla kuvan 3 mukainen. 

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 mitattuna. 

Eristyksen vaurioituminen väItetään parhaiten, jos suojaus levitetään 
käsin. Kumipyörälevitintä käytettäessä on tarkoin huolehdittava, ettei 
yksikään irtokivi kulkeudu levittimen pyörien alle. 

Asfalttiauton pyö rien alle levitetään vanerilevyt suojaamaan eristystä. 
Levyjä poistetaan sitä mukaa kuin massan levitys etenee. 
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ASFALTTIBETONI AB 6 

Kiviairiesseos: 	taytejauhe, 	vähintään 4 paino-% 
hiekka, enintaan 35 
rnurske, 	vahintaan 55 

Sideaire: 	bitumi 	B-200 

1 GEO 
hiekka 

hieno 	1 	keakkirkea 	karhu hieno keskikrkei karkea 
GE0 

RT 
hiela 	0.2 	 hrekka 	 2 	 jora 	 20 	kiv,a 
1carel kaeno 	0.6 	kirkea hienO 6 	k,rkea [ 	pienä 

11 Iii1 'f'-HH :: :i :ii :: 
-1 --II: ij:1::iE 

:: iiii iiiiiiiiIi 
40 _I-- d - - 

- 40 

:: 111ij1 j:i: : ''ii: ii 
'°LJ iiii_11 -10  

0.074 0.125 	0.25 	0.5 	 2 	4 	6 	6 	12 16202532 	G4mm 
±2 	 ±4 	±5 	±5 

Sallitut poikkeamat sovitusta ohjekayrasta 

AB 6 	 Tutkiaustnenetelmä 

F'.assaaäära yleensä 	50 
(kg/a 1  

Sallittu tyhjätila 	alle 10 	TIE 415 
(tilavuus -%) 

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

Kuva 3. Asfalttibefonin (AB 6/50) rakeisuus 

6.3.3 Suojakermi 

Eristyksen suojakerroksena käytettävän suojakermin tulee täyttää taul ukossa 
11 esitetyt SFS-standardin [4] mukaiset laatuvaatimukset sekä menetelmän 
VTT-2637 [10] mukainen hetkellisen lämmänkestävyyden vaatimus. 
Taulukkoarvoista sallitaan em. SFS-standardin mukaiset alitukset. 

SILKO-ohjeessa [1] on lueteltu TIEH:n hyväksymät suojakermit. 
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Suojakermi voi olla liimattava, kuumentamalla kiinnitettävä (hits.) tai itseliimau-
tuva. Kermi kiinnitetään kohdan 6.2.3.3 mukaisesti. Jos kermi kiinnitetään 
liimaamalla, bitumin on täytettävä taulukon 2 kumibitumin KB-100 laatuvaati-
mukset. Liimausbitumia käytetään vähintään 1,5 kg/m 2. Kuumentamalla (hits.) 
kiinnitettäessä on varottava ylikuumentamasta kermiä. Tuhoutunut kermi 
poistetaan ja korvataan uudella, laatuvaatimukset täyttävällä kermillä. 
Itseliimautuvat kermit kiinnitetään tuotekohtaisten ohjeiden mukaan. 

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

Taulukko 11. 	Suojakermin jaa fuvaatimukset. 

Ominaisuudet 	 Yksikkö 	PX 120/3800 	PX 120/3800 
liimattu tai 	hits 
itseliim. 

Koostumus 	 g/m2  
- tukikerroksen paino 	 120 	120 
- bitumin määrä(min.) 	 1500 	2650 
- neliömassa (min.) 	 3800 	4950 

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

Venymä +20°C (min.)°C 	% 	2 	 2 

Repäisylujuus (min.) 	N 20 20 
Lämmönkestävyys (min) +70 +70 
Taivutettavuus (min.) 	°C/mm 0/25 0/25 
Hetkell.Iämmönkesto 	°C 200 200 

6.3.4 Kuitukangas ja hiekka 

Suojattaessa kermieristys kuitukankaalla ja 20 mm :n hiekkakerroksella, kuitu-
kankaan tulee täyttää "VTT-GEO"-kuitukankaan käyttäluokan 3 laatuvaatimuk-
set. Käytettävästä kankaasta tulee olla VTT:n tutkimusselostus. Kuitukangas 
levitetään kermieristyksen päälle ja 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. 
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6.3.5 Tasausmassa TAS 12/50 

Tasausmassaa TAS 12 käytetään mastiksieristyksen suojauksena. Sen tulee 
täyttää TIEH:n päällystystöiden yleiset laatuvaatimukset ja noudattaa rakel-
suudeltaan kuvan 4 ohjekäyrää. Massamäärä on keskimäärin 50 kg/m 2 . 

TASAUSMASSA 	TAS 12 

Kiviaineksen tulee olla mursketta 

Sideaine: 	bitumit 8-80 ja 8-120 } 	h,ekka tora GEO ke.skkvku 	kakaa 	1 _ keskka,k.a 	_karke. - 
RI' 

eta 	0.2 hiekki 2 _____________ _____________ AT _________ 1 	kark.a 't.eno 	0 6 	krkea hero karkea 1. % { 1 [- 1 i H1 
90 

----- IZ[[F[1 
90 

1I flhEJ : 
d _________ 

0.074 	0.125 	0.25 	0.5 	1 2 4 	6 	6 	12 16 2025 32 	€4m1% 

±2 ts 
Sallitut pokkeanat sovitusta ohjekay!'astä 

Tutkirnusmenete lea 
Massamaarä yleensä 
(kgltn' 

Sallittu 	tyhjätila 1-7 TIE 416 
(ti lavuus-%) 

Sideainepitoisuus 4,6 TIE 418 
(paino-% sallittu TIE 420 
hajonta 0,4 %) 

Kuva 4. Tasausmassan (TAS 12150) rakeisuus 

Tasausmassasuojaus on aina levitettävä käsityönä kolaten, jos mastiksieris-
tyksen lämpötila tasausmassan levityshetkellä on yli +20°C. Muulloin massa 
voidaan levittää myös kumipyörälevittimellä huolellisuutta noudattaen ja 
eristystä vahingoittamatta. Kumipyörälevitintä käytettäessä on tarkoin huoleh-
dittava, ettei yksikään irtokivi pääse kulkeutumaan levittimen tai asfaltti- 
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massa-auton pyörien alle. Levitintä ei saa seisottaa eikä käännellä eristyksen 
päällä. Levityksen jälkeen tasausmassa tiivistetään kevyellä vaissijyrällä 
(paino ̂  4,0 t, ei tärytystä). 

6.3.6 Massaeristyksen suojaus 

Polyu retaan ieristys ei vaadi erityistä suojakerrosta. Eristyksen päälle levitetään 
suoraan kohdan 6.4 mukainen valuasfaltti (VA), jonka lämpötila päällystystöl-
den työselityksestä poiketen on levityshetkellä 220.. .240 °C. 

Epoksieristys suojataan yleensä suojakermillä. 

6.3.7 Muiden eristysten suojaus 

Muut eristykset suojataan erillisen, hyväksytyn työsuunnitelman mukaisesti. 

6.4 PÄÄLLYSTE 

6.4.1 Yleiset laatuvaatimukset 

Päällysteet jaetaan tässä työselityksessä astaltti-, betoni- ja ohutkerrospäällys-
teisiin. Yleisimmät siltapäällystetyypit on esitetty liitteen 1 kuvissa nro 1-14. 

Sillan päällystetyyppi valitaan yleensä tieosan päällystetyypin mukai-
seksi. Tästä poiketaan, kun sillan päällysteeltä vaaditaan parempaa 
kulutuskestävyyttä, tiiviyttä ja muodonmuutoskykyä. Suositeltavaa on 
valita vilkasliikenteisten teiden siltapäällysteeksi kumiasfalttibetoni 
(KBAB), kumivaluasfaltti (KBVA) tai kuituasfaltti (SMA). Päällystetyyppiä 
valittaessa otetaan huomioon myös jyrsinnästä aiheutuvat kustan-
nukset, joiden merkitys vaihtelee suuresti kohteen koosta riippuen. 
Teräs- ja puukantisen sillan sekä riippusillan päällysteenä käytetään 
vain kumibitumipäällysteitä (KBAB tai KBVA) tai dynaamisia rasituksia 
kestäviä ohutkerrospäällysteitä. Ohutkerrospäällysteitä käytetään myös 
jalkakäytävillä ja kevyen liikenteen silloilla. 

Astalttipäällysteitä tehtäessä noudatetaan voimassa olevia TI EH :n Pääl-
lystystöiden yleisiä laatuvaatimuksia ja työselityksiä [2], siltasuunnitelmaa sekä 
jäljempänä annettuja ohjeita. 
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SiHoilla ei saa käyttää asfaltin levityksessä kuumennuspintauslaitteistoa eikä 
kuumentavaa monitoimilevitintä. Päällystettä jyrsittäessä ja jyrättäessä tulee 
varoa vaurioittamasta Iii kuntasau malaitteistoa. 

Päällysteen tulee tarttua alustaansa siten, ettei se liu'u alustan suhteen sillan 
käyttöönoton jälkeen. 

Siltapäällysteissä on kaikki silmin havaittavat harvakohdat ja massalajittuma-
kohdat korjattava heti työn aikana. 

Karhennetun betonipäällysteen suurin sallittu epätasaisuus on 3 mm suurempi 
kuin asfalttibetonin vastaava arvo. 

Ajoradan päällysteessä ei saa olla sellaisia toistuvia epätasaisuuksia, jotka 
aiheuttavat haitallista värinää ajoneuvoon, haitallisia pitkiä aaltoja eikä 
jyräysjälkiä. 

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

6.4.2 Astaittipäällyste 

VdUdSci1U, \Uikii idiuOetuu, KL 

valuasfaltti) tulee täyttää päällystystöiden yleiset laatuvaatimukset [2]. 

Kumiasfalttibetonin (KBAB) sideaineena käytetään kumibitumia KB-70 ja kumi-
valuasfaitin (KBVA) sideaineena kumibitumia KB-8O, joiden tulee täyttää 
taulukon 12 vaatimukset. 

Kumiasfaittibetoni valmistetaan asfalttibetonimassojen tapaan asfalt-
tiasemalla ja kum ivaivasfaltti vaivasfalttimassojen tapaan vaI uasfaltti-
keittimessä. 

Kumia sisältävien asfalttimassojen korkein sallittu sekoitus- ja levityslämpötila 
on +210 °C. 

Ajoradan valuastalttikerrokset karkeutetaan bitumoidulla sirotteella. 
Alemman valuasfalttikerroksen sirotteena käytetään 12...16 mm tai 
6... 12 mm 6 kg/m2. Kulutuskerroksen valuasfaltti karkeutetaan sirotteel-
la 20...25 mm tai 16...20 mm 8...12 kg/m 2. Kevyen liikenteen väylän 
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valuasfalttipäällystettä ei karkeuteta sirotteella, sen sijaan asfalttipinta 
hierretään hiekalla. 

Astalttibetonipäällysteen salaojitus on tehtävä SYT 7:n kohdan 7.7.6 mukai-
sesti. 

Taulukko 12. Kumiasfalttibetonin ja kumivaluasfaltin sideaineen laatuvaatimukset. 

Ominaisuus Vaa- 
timus 

Yksikkö KB-70 KB-80 Menetelmä 

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

Pehmenemispiste min. 60 77 TIE 104 

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

Palautuma, +5°C min. % 25 50 TIE 451 

Stabiliteetti maks. °C 15 25 - 
Pehm. pisteen 
muutos Y-A 

6.4.2.2 Kelpoisuuden osoittaminen 

Sillan päällystäminen voi kuulua osana laajempaan tien päällystystyö-
hän. Jos tällöin siltapäällystelaji on sama kuin tieosalla, valvotaan 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 laadunvalvonta ja kelpoisuuden osoittaminen toteutetaan 
Päällystystäiden yleisten laatuvaatimusten ja työselitysten [2] mukaisesti seu-
raavin täsmennyksin ja poikkeuksin: 

- Tasaisuus mitataan oikolaudalla ja sivukaltevuus vesivaa'alla ja tarvittaessa 
vesikokeella. Haitallista värinää aiheuttava epätasaisuus voidaan tarvittaessa 
mitata laser-tasaisuusmittarilla. 

- Paksuutta seurataan tarkistamalla kuormakirjoista massamenekki 
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- Kumibitumia sisältävästä massasta otetaan yksi (2,5 kg) näyte, josta 
tutkitaan sideaineen palautuma sekä yksi (10 kg) näyte, josta tutkitaan taulu-
kon 12 mukaiset ominaisuudet. 

- Massanäytteitä otetaan asfatttibeton ista yksi kutakin alkavaa 250 tonnia kohti 
ja valuastaltista yksi kutakin alkavaa 100 tonnia kohti. Kustakin kerroksesta 
on otettava vähintään yksi näyte. Massanäytteestä tutkitaan sideainepi-
toisuus ja rakeisuuskäyrä. Valuastalttinäytteestä tutkitaan myös painuma. 

- Poranäytteitä ei oteta alle 500 m2  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 eikä eristystä, vaan näyte on otettava ainoastaan kulutuskerrok-
sesta. Poranreiät on paikattava. Poranäytteistä tutkitaan päällysteen pak-
suus, tyhjätila ja sideainepitoisuus. Valuasfaltista ei porata näytteitä. 

Laatu raporttiin on liitettävä Päällystystäiden yleisten laatuvaatimusten ja 
työselitysten [2] mukaiset työtä koskevat laboratoriotulokset, pinta-ala- ja 
tasaisuusmittauspöytäkirjat, työvirheluettelot, työvuoroilmoitukset sekä 
loppuilmoitus. 

6.4.3 Betonipäällyste 

6.4.3.1 Materiaalien laatuvaatimukset 

BetonpääUysteen materiaaUen on täytettävä SYT 3:n rnukaset vaatimukset. 
Käytettävillä kuiduilla tulee olla TIEH:n hyväksyntä. 

Ajotielaatta varustetaan yleensä teräsverkolla. Kutistumishalkeam ien 
vähentämiseksi massassa voidaan tällöin käyttää muovikuituja. 
Teräsverkko ja muovikuidut voidaan korvata teräskuiduilla liitteen 1 
kuvan 12 b mukaisesti. 

Runkoainekiviaineksen on täytettävä "Betonin kiviainesten luokitusohjeiden (by 
20)" [121 1-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 13)" [11] puuhierretyn pinnan vaatimukset. Pinnan 
tasaisuuden ja kaltevuuden tuJee  kuitenkin täyttää kohdassa 6.4.1 esitetyt 
vaatimukset. Poikkisuuntaisen karhennuksen syvyyden tulee olla 2-3 mm. 

Betonipäällysteessä käytetään pakkasenkestävää betonia, lujuusluokka vähin-
tään K50-1, pakkasenkestävyysluokka P50. 

Betonipäällysteen rakenne on liitteen 1 kuvan 12a tai b mukainen. 
Betonin kokonaisilmamäärän on oltava työmaalla betonoinnin aikana 
tehtävissä laadunvalvontakokeissa ennakkokokeiden mukainen, 
kuitenkin vähintään 4,5 %, kun maksimiraekoko on 32 mm ja 5,0 %, 
kun maksimiraekoko on 16 mm. 

6.4.3.3 Työnsuoritus 

6.4.3.3.1 Betonityösuunnitelma 

Betonipäällysteen betonitöistä laaditaan betonityösuunnitelma noudattaen 
soveltuvin osin SYT 3:n ohjeita. 

6.4.3.3.2 Raudoitus 

Raudoituksen suurin sallittu sijaintipoikkeama pystysuunnassa on ± 5 mm. 

Betonipäällyste raudoitetaan tyyppipiirustuksen Ri 5/DA1 ja 2 mukai-
sesti. 

6.4.3.3.3 Betonin valmistus, betonointi ja jälkihoito 

Betoni suhteitetaan siten, että sillä on hyvä pakkasenkestävyys, lujuus 
ja kulutuskestävyys. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että 
betonin kutistuma jää mandollisimman pieneksi. Betonimassan tulee 
olla hyvin koossapysyvää ja käytettävän rakentamismenetelmän aset-
tamat vaatimukset huomioon ottaen notkeusasteeltaan sopivaa ja hyvin 
tiivistyvää. Betonissa on käytettävä notkistavaa lisäainetta tai nes-
teytintä. 
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Betonin koostumusta vailttaessa lähtökohtana voidaan käyttää seuraa-
via ohjeita: 
- Hienoainesmäärä eli sementin ja runkoaineen hienoaineksen 

(^ 0,25 mm) yhteismäärä on ̂  450 kg/m3 . 
- Runkoaineseoksen läpäisyprosentti 8 mm seulalla on n. 35 %. 
- Runkoaineen rakeisuuskäyrä on epäjatkuva siten, että runkoaine ei 

sisällä 4...8 mm lajitetta. 
- Runkoaineen suurin raekoko on 32 mm, ei kuitenkaan enempää 

kuin 1/3 päällysteen paksuudesta. 
- 8 mm karkeammasta kiviaineksesta vähintään 50 % on murskattua. 
- Jos kuituja käytetään, on teräskuitujen määrä yleensä 50...75 kg/m 3  

tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti ja muovikuitujen määrä 1 
kg/m 3 . 

Sillan kannen betonipäällyste vaietaan yleensä ilman työsaumoja. 
Massan siirrot ja betonointi tehdään siten, ettei betonimassassa 
tapandu erottumista työn aikana. Päällyste tiivistetään tasotärytti-
mellä. Pinta tasoitetaan puulla tai koneeliisesti hiertäen, minkä jäl-
keen pinta karhennetaan poikkisu untaisella harjauksella. 

Betonoitaessa päällystettä liukuvalukoneella tulee betonimassaa syöt-
tää koneelle siten, että kone kulkee tasaiseila nopeudella eikä joudu 
pysähtymään työvuoron aikana. 

Päällyste suojataan kuivumista vastaan välittömästi pinnan valmistumisen 
jälkeen. Suojaukseen käytetään TIEH:n hyväksymiä jälkihoitoaineita tai pinta 
suojataan peitteillä ja pidetään kosteana vähintään 7 vrk ajan. 

Betonipäällysteeseen sahataan suunnitelmassa esitetyt kutistumis-
saumat niin aikaisessa vaiheessa, kun se työn kannalta on mandollista 
(8...20 tunnin kuluttua betonoinnista). 

Päällysteen ja reunapalkin välinen saumarako tehdään asentamalla 
valun yhtey 	 fn 	nt nn rnuc1ti_ 

dL 	 iurai uuif KO€UttUda kUivuiUd. 

Yleensä saumaus tehdään aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua va-
lusta. 
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6.4.3.4 Kelpoisuuden osoittaminen 

SYT 3:n vaatimusten ja ohjeiden mukaan: 
- selvitetään ennakkoon betonimassan koostumus, 
- valvotaan betonimassan valmistusta, vastaanottoa ja tiivistämistä, 
- mitataan betonin ilmamäärä, 
- laaditaan betonoinnista pöytäki rja, 
- osoitetaan betoniterästen ja betonin osa-aineiden kelpoisuus, 
- osoitetaan betonin puristuslujuus, pakkasenkestävyys ja muut vaaditut 

ominaisuudet. 

Pinnan tasaisuus mitataan oikolaudalla, kaltevuudet vesivaa'alla ja tarvittaessa 
vesikokeella. 

Betonipäällysteen saumausmateriaalien kelpoisuus osoitetaan kohdassa 
6.4.5.3 esitetyllä tavalla. 

6.4.4 Ohutkerrospäällysteet 

6.4.4.1 Päällysteen laatuvaatimukset 

Ohutkerrospäällysteide n tulee täyttää taulu kossa 13 esitetyt vaatimukset. 
Ohutkerrospäällysteen tulee olla vesitiiviin kohdan 6.2.1 mukaisesti. 

Kannen päällysteenä voidaan käyttää TIEH:n hyväksymää, suunnitel-
man mukaista ohutkerrospäällystettä. Hyväksytyt tuotteet on lueteltu 
SILKO-ohjeessa [1]. 

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

Päällysteestä on oltava suomenkielinen käyttäohje ja tuoteseloste, joista 
ilmenevät mm. osa-aineet ja niiden määrät, sekoitusaika sekä sekoitus-ja työ-
vaihelämpätilat ja sekoitetun massan käyttöaika. Käytettävistä materiaaleista 
on työmaalla oltava työsuojeluhallituksen vahvistaman lomakkeen mukainen 
käyttöturvallisuustiedote. Jokaisesta päällystystyöstä tehdään tekninen työ- 
suunnitelma, joka toimitetaan valvojal le hyväksyttäväksi ennen töiden aloitta-
mista. 

Ohutkerrospäällyste on aina karkeutettava kulutusta kestävällä kiviaineksella. 
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Ohutkerrospääl lystemassa levitetään hyväksytyn tyäsuu nn itelman ja 
valmistajan ohjeita noudattaen. Se on paras levittää kahtena kerrokse-
na. Karkeutuskiviaines sirotellaan toiseen päällystekerrokseen ennen 
massan sitoutumista. 

Taulukko 13: Ohutkerrospäällysteiden laatuvaatimukset. 

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 ,O 

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

BETONIKANTISET SILLAT, LISÄVAATIMUKSET 

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

Staatt. - 20 kaari VTT-2631 
taivutus h= 1 cm 
(vain liittop. 
sillat) 

TERÄS- JA PUUKANTISET SILLAT, LISÄVAATIMUKSET 

Dynaaminen sykii >2x105  -20 °C - 

taivutus1  

Staatt. °C - 20 kaari VTT-2631 
taivutus h= 1 cm 
1 myös riippusilloilla 

6.4.4.2 Kelpoisuuden osoittaminen 

Ohutkerrospääl lysteen ke Ipoisuus osoitetaan samalla tavoin kuin mas-
saeristeiden kelpoisuus, ks. kohta 6.2.6. OhutkerrospääHysteen paksuus 
mitataan ennen karkeutuskiviaineksen levitystä. 



Sillanrakentamisen yleinen työselitys 
KANNEN PINTARAKENTEET - SYT 6 

6.4.5 Päällysteen saumat 

6.4.5.1 Yleiset laatuvaatimukset 

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

Hyväksytyt sau mausmassat ja niiden kanssa käytettävät tartu nta-ai neet 
eri tyyppisiin saumoihin on lueteltu SILKO-ohjeessa [1]. 

Sau mausmateriaalin on tiivistettävä sauma vesitiiviiksi. Vesitiiviys tarkastetaan 
staattisella vesikokeella. Sauman tulee kestää vuotamatta 300 mm vesipat-
saan (= 3 kPa) paine kanden tunnin ajan. 

Saumausmassalla on oltava hyvä tarttuvuus tartuntapintoihin ja sen tulee 
kestää hyvin vanhenemista. Saumausmassan on säilytettävä toimintakykynsä 
lämpötila-alueella -40°C...+70°C. Sen tulee kestää sillalla esiintyvien 
tiesuolojen, öljyn, bensiinin, laimeiden happojen ja emästen sekä otsonin ja 
u Itraviolettisäte ilyn vaikutusta. 

Saumausnauhoille ei voida soveltaa suoraan samoja koemenetelmiä ja 
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 lämpötila- 
vaatimukset. 

Saumaraot on puhdistettava välittömästi ennen saumausta. Betoniset 
saumauspinnat suihkupuhdistetaan tai teräsharjataan koneellisesti. 
Sahatuista saumoista poistetaan sahausjäte ja pöly paineilmalla tai 
tehokkaalla imurilla. Jos saumaan asennetaan pohjatäyte tai alus- 
nauha, tulee sen oikea syvyysasema ja asento tarkastaa mittaamalla. 
Sau man tartuntapinnat käsitellään TIE H :n tuotekohtaisesti hyväksy-
mällä tartunta-aineella, ellei sitä ole nimenomaan kielletty. 
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Saumaraot täytetään saumausmateriaalilla kanden viikon kuluessa 
päällystämisestä, käytännössä heti, kun saumapinnat ovat kuivia. 

Sau ma tehdään asfalttibetonipäällysteeseen ajoradan keskelle, teräk-
sisten pituuskannatteiden kohdalle ja ajoradan reunoille. Valuasfalttiin 
tehdään lisäksi sauma sillan poikkisuunnassa tukien kohdalle sekä sen 
jälkeen n. 5 metrin välein. Kumiasfalttibetoni- ja kumivaluasfalttipääl-
lysteisiin tehdään saumat ajoradan reunoille ja poikkisaumat n. 10-15 
m välein paitsi teräs- ja puukantisilla silloilla ja riippusillan 
teräsbetonikansilla, joissa tehdään poikkisaumat 5 m välein. 

Taulukko 14: Saumausmassojen laatuvaatimukset 

Saumatyyppi Lämpö- 
1 2 3-4 5 tila Menetelmä 

Ominaisuudet Yks. V a a t i m u s 

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 (1SO8339) 

Kutistuma ^10 - ^ 10 ^10 VTT-2640 
(NTBUILD 
015) 

Taivutetiavuus °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 V1T-264; 
(ISO 

___________________________ 7390) 

tartunta- ja venyvyyskokeessa on koekappaleen suurin sallittu irtoama 50 % 
saumatyyppi (ks. kuva 5). 
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1 

Kuva 5. Siltakannen saumatyyppejä. 

1 	Reunapalkin saumat 
(liikevara ̂  ±20 % sau man leveydestä) 

2 

	

	Pienet päällysteen liikuntasaumat 
(liikevara <±10 % sauman leveydestä) 

3 

	

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

4 	Päällysteen kutistumissaumat sekä halkeamien sulkeminen 
5 	Teräsbetonisten kansielementtien saumat 

Päällyste saumataan massan valmistajan ohjeita noudattaen. Ku mibitumia 
sisältävien massojen sulatuksessa ei saa ylittää suurimpia sallittuja lämpätilo-
ja. Saumausmassan työskentely- ja kovettumislämpötilan tulee olla vähintään 
+5°C. Tarvittaessa käytetään !äm mitystä. 

Saumat voidaan tehdä myös asentamalla päällysteeseen sen levitysvai-
heessa esim. märkä puurima tai filmipintainen muottilevy (leveys 15-20 
mm, syvyys sama kuin kulutuskerroksen paksuus), joka poistetaan 
välittömästi ennen saumausmassan levitystä. 

Päällysteen kutistumissaumat sahataan päällysteeseen 10 mm leveinä 
ja vähintään 30 mm syvinä urina. 

Betonipäällysteen kutistumissaumat tehdään kohdan 6.4.3.3 mukaisesti. 
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S ILKO-ohjeissa [1] annetaan yksityiskohtaisia ohjeita saumaustyön 
vaiheista. 

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

Saumausmassojen varastointiaika on yleensä vain 6-12 kk valmistumis-
päivästä lukien. Avattuja, osittain käytettyjä pakkauksia ei saa käyttää 
uudelleen. Valmistu mispäivä on aina tarkistettava. 

Yksikomponenttiset massat pursotetaan suoraan patruu nasta saumaan. 
Kumibitumimassat voidaan kaataa myös kannusta saumaan. 2-kom-
ponenttiset massat annostellaan paino-osin ja sekoitetaan huolellisesti 
sekoitussiivikolla (200-300 r/min) ja levitetään lastalla tai pursottimella 
saumaan. Useimpien massojen väri ilmaisee sekoituksen riittävyyden. 
Massan tyästettävyysaika sekoitusajanko hdasta lukien on tarkistettava 
valmistajan ohjeesta. 

6.4.5.2.2 Saumaus nauhalla 

Saumaustyö tehdään nauhan valmistajan ohjeita noudattaen. Saumausnauhaa 
saa käyttää valuasfaltti- ja kumivaluasfalttipäällysteissä. 

Sauman tartuntapintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja kiinteät. Pinnat on 
siveltävä ennen saumausnauhan kiinnitystä valmistajan ohjeiden mukaisella 
trtu na EdneeUa, 

Saurausnauha asennetaan eunapakn ssäpntaan taL jo oIeva 
päällysteeseen ennen päällysteen levitystä siten, että nauhaa kuumer-
netaan, kunnes siinä oleva liimausbitumi sulaa, jonka jälkeen nauha 
painetaan voimakkaasti kiinnitysalustaansa. Päällyste jyrätään tiiviisti 
nauhan toista pystypintaa vasten. 

Reunapalkin sisäpinnan ja päällysteen välisessä saumassa saumausnauhan 
yläpinnan tulee jäädä nauhan asennusvaiheessa 3. .5 mm päällysteen yläpin-
taa ylemmäksi ja muualla yläpinnan tasoon. 
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6.4.5.3 Kelpoisuuden osoittaminen 

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

Saumausmassan osa-aineista ja tartunta-aineesta otetaan eri astioihin 
näytemäärä, joka riittää 2 kg:n saumamassamäärän valmistamiseen. 
Näytteestä tutkitaan tarvittaessa taulukon 14 mukaiset ominaisuudet. 

Saumausnauhasta otetaan varastoon 2 m pala ja tartunta-ainetta 1 litra 
mandollista myöhempää tutkimusta varten. 
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13a. Kermieristeinen pintarakenne 

Kuva 13. Puukantisen sillan ajorata. 

- _______ •..........i 
- 

• 

-w 

Karkeutus 

0hutkerrosptI1yste 

Kuva 11.. Betoni—, teräs— tai puukantisen sillan ajorata. Ohutkerrospäältyste 



LIITE 2 

BETON IKANTISEN SILLAN ERISTYSALUSTAN TASAISUU DEN 
OHJEARVOJA JA KORJAUSMENETELMIk 

Ptastiksieristys: 

1) pyrtAvA kohowna 	
h ̂ 	f 2,0 

	

t el&in 	hiotaan 

JT 
2.Om 

2) terAv harjanne 	
3 

hioloon 

3) terAv* laite 

	

hiotoon 	hIiaiii2,0i 

2.Om 

14) porrastunut pinta 

	

h 	
•taytetoon 

5) betoniroiskeet, kivet yms. 
- hiotaan pois 	3  

- mastiksikerros voi jUd 
liian ohueksi, kun eric-
tyksen pinta kolataan 
suoraksi 

- mastiksikerros voi Lurtua 
te.Avan harjanteen kohdalta 
(lovivaikutus) 

- Lastiksikerros voi jZZdA 
iian ohuekai, kun eric-

tyksn pinta kolataan 
suoraksi 

- mastiksikerros voi jaAd 
liian ohueksi tai murtua 
harjanteen kohdalla 

i_I//l//I/I 77fJIIIIIIII/l/lIII/l 

6) kuopat 
- kuopat paikataan siten, 
ettei vesi lammikoidu 

Kerinieristys: 

1) ter*vA harjanne tai taite harjanteen korkeus - terAvA harjanne voi rikkoa 

hiotoon ei ole rajoitettu ke-jn 

rt?ksi  

2) porrastunut pinta h 	'4 __ - kerini voi jAidä irti alus- 
taata pyktiAn vierestA 

täytetän - korkea pykAlA voi rikkoa 

h kerinin 

3) betoniroiskeet, kivet yms. h 	2 se - voivat rikkoa kerinin 
- hiotaan pois 

14) 	kuopat 
- kuopat on aina paikattava 

siten, ettei vesi lanunikoidu 

Polyuretaanieristys: 

Kuten mastiksieristys kohdat 
2, '4 ja 5. 
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