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Kuva 1. Vaurioitunut kaidepylvään juuri.

Kuva 2. Kaidepylvään syöpyminen on estettävä, 
koska se vaarantaa liikenneturvallisuuden.

Ohjeessa käsitellään reunapalkin varaukseen juo-
tetun maalatun, sinkityn tai sinkityn ja maalatun,
putkipalkista (esimerkiksi RHS) valmistetun kaide-
pylvään juuren korjaamista. 

Kaidepylvään juuren yleisin vaurio on ruostumi-
nen, koska juureen kohdistuu voimakas suola- ja
kosteusrasitus. Ruostumisen syy on maalatuissa
kaiteissa maalauksen ikä, virheellinen pintakäsit-
telytyö tai voimakasta rasitusta huonosti kestävä
maalityyppi. Kuumasinkityissä kaiteissa yleisin syy
on liian tuoreen sinkkikerroksen tuhoutuminen al-
kalisen betonin aiheuttamassa vetyreaktiossa tai
epäonnistunut hitsausjatkos. Korroosio voimistuu
juurikorokkeen rikkoutuessa. 

Kaidepylväiden juurikorokkeita vaurioittavat kun-
nossapitokaluston törmäykset, juotoslaastin kutis-
tuminen ja halkeilu, pylvään varaukseen jätetyt
puuvälikkeet, varaukseen jäätyvä vesi ja kaiteen
taipuminen, kun liikuntajatkokset eivät toimi.

Kaiteet ovat liikenneturvallisuuden kannalta erittäin
tärkeät, joten ne on pidettävä hyvässä kunnossa.

Siltojen kaiteet on pintakäsitelty maalaamalla
1960-luvun puoliväliin asti. Myöhemmin pintakä-
sittely on ollut yleensä kuumasinkitys ja korjaus-
töissä on käytetty ruiskusinkitystä. Pintakäsittelys-
tä riippumatta kaidepylväiden juuria joudutaan kor-
jaamaan kohdassa 1 selostetuista syistä.

Vähänkin ruosteiset kaidepylväiden juuret on kun-
nostettava aina sillan peruskorjauksen yhteydessä
ja silloin kun kaiteiden korjausmaalaus tehdään
uusintamaalauksena. Jos suuri osa kaidepylväiden
juurikorokkeista on vaurioitunut, voidaan niiden
kunnostusta harkita erillisenäkin korjaustoimena.

Jos kaiteen sinkkikerroksen paksuus on alle 50 µm
tai maalauksen ruostumisaste on Ri 3 tai huo-
nompi, kaiteen ruiskusinkitys tai uusintamaalaus
tehdään ensin.

2 KORJAUSTARVE
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3  LAATUVAATIMUKSET

Kaidepylvään juuren pintakäsittely tehdään joko
maalaamalla tai ruiskusinkityksellä, joka tiiviste-
tään maalaamalla. 

Kaidepylvään juuren kunnossapitomaalauksen
kestävyysluokan on oltava standardin SFS-EN
ISO 12944-1 ja 2 mukaan korkea (H).

Esikäsittelyasteen on oltava Sa21/2.
Esikäsittelyaste määritetään soveltaen kyseisiä
SILKO-ohjeita /1/.

Tämän ohjeen mukaan käytettävät kaidepylvään
juuren pintakäsittelyjärjestelmät ovat seuraavat:

1. Epoksitervamaaliyhdistelmä TIEL 4.3 (CTE 250/
2)  tai epoksimaaliyhdistelmä TIEL 4.4 (EP 250/2)
tai  polyuretaanitervamaaliyhdistelmä  TIEL 4.5
(CTPUR 250/2).

2. Epoksipolyuretaanimaaliyhdistelmä TIEL 4.9 
(EPPUR 250/3).

3. Ruiskusinkitys Znr 85 + epoksipolyuretaanimaa-
liyhdistelmä TIEL 4.20 (EPPUR 160/3).

Kohdan 1 maalausjärjestelmiä voidaan käyttää
maalatussa tai sinkityssä kaidepylväässä. TIEL
4.3:n ja TIEL 4.5:n maalien värisävy on musta.
TIEL 4.4:n maaleissa on useita värisävyjä; niitä
käytetään, jos mustaa väriä ei hyväksytä ulko-
näkösyistä. 
Kohdan 2 maalausjärjestelmää käytetään kuu-
masinkityssä ja maalatussa kaidepylväässä.
Kohdan 3 pintakäsittelyjärjestelmää käytetään
kuuma- tai ruiskusinkityssä kaidepylväässä.

Jos käytetään muita Tiehallinnon hyväksymiä pin-
noiteyhdistelmiä (tarkoittaa muun muassa liuot-
teetonta epoksitervaa) kuin edellä on mainittu, on
laadittava pintakäsittelysuunnitelma, jonka tilaaja
hyväksyy.

Pintakäsittelyolosuhteiden on oltava käytettävän
pintakäsittelymenetelmän vaatimusten mukaiset.
Maalattavan alustan  lämpötilan on oltava vähin-
tään 3 °C korkeampi kuin ilman kastepistelämpö-
tila /2/.  

Pintakäsittelytyöt on tehtävä siististi rajaten.

Juurikoroke valetaan muottiin pakkasenkestäväl-
lä sementtipohjaisella juotoslaastilla tai muotoil-
laan ilman muottia teräslastalla pakkasenkestä-
vällä sementtipohjaisella paikkauslaastilla tuote-
kohtaisten ohjeiden mukaan. Uusitussa juuriko-
rokkeessa ei saa olla verkkomaista halkeilua tai yli
0,1 mm:n yksittäisiä halkeamia.

Maalausjärjestelmien ja muiden korjausaineiden
on oltava Tiehallinnon hyväksymiä.

Kaidepylvään juuren kunnostustyöstä laaditaan
laaturaportti SILKO-ohjeen 1.351 /2/ kohdan 9.2.4
mukaan.

Kuva 3. Esimerkkejä eri tavoin tehdyistä kaide-
pylvään juuren korjauksista tyypillisine ulko-
näkövirheineen.
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4  TYÖVAIHEVAATIMUKSET

4.1 Valmistelevat työt

Liikenteen järjestely hoidetaan erillisen ohjeen /3/
mukaan. Yleensä tielle on asetettava nopeusra-
joitus 30 tai 50 km/h, jota varten on anottava lupa
tiepiiriltä. Työskentelyalue on rajattava asianmu-
kaisin suojalaittein. Tarvittaessa käytetään liiken-
nevaloja.

Ennen korjaustyötä on tehtävä seuraavat toimet:
– Vanha pintakäsittelyjärjestelmä selvitetään tar-

vittaessa tilaajan kanssa.
Maalityyppi voi selvitä siltarekisteristä tai mah-
dollisesta sillan maalauskortista. Muussa ta-
pauksessa se määritetään yleisohjeen /2/ koh-
dan 3.2 mukaan.  

– Kaidepylväiden juurikorokkeiden kunto tarkas-
tetaan. Juurikoroke uusitaan, jos pintavaurio-
luokka on 3 tai huonompi /4/ tai korokkeessa on
lohkeamia tai halkeamia.

– Sääolosuhteissa tapahtuviin muutoksiin  varau-
dutaan vähintään suojapeitteiden avulla. 

– Suihkupuhdistus- ja muiden jätteiden talteenot-
toon varaudutaan esitettyjen vaatimusten mu-
kaan /5/. Ellei tarjouspyynnössä ole muuta esi-
tetty, talteenottovaatimus on 70 %.

Seuraavista lisätöitä aiheuttavista vaurioista on il-
moitettava kirjallisesti tilaajalle:
– Kaiteessa on törmäysvaurioita.

Teräsosat oiotaan ja pinnoitetaan uudestaan,
tarvittaessa osat uusitaan. Työtä varten on laa-
dittava korjaussuunnitelma.

– Kaiteen liikuntajatkokset eivät toimi.
Korjaamista varten on laadittava suunnitelma. 

– Kaidepylvään ruosteisuus ehjän juurikorokkeen
sisällä tarkistetaan avaamalla vähintään kol-
men, pintavesien virtaussuuntaa vastaan ole-
van, kaidepylvään juurikoroke. Jos ruostetta on
juurikorokkeiden sisällä, tehdään riittävä mää-
rä avauksia kokonaistilanteen arvioimiseksi. Ti-
lanneraportti annetaan kirjallisesti tilaajalle.

– Kaidepylvään juuri on pullistunut tai haljennut
jäätymisen seurauksena.

Pylväs uusitaan ja kaidepylvään juureen teh-
dään tippureikä SILKO-ohjeen 2.612 mukaan.
Tippureikä tehdään myös, jos reunapalkin sivu-
pinnassa on halkeama tai lohkeama kaidepyl-
vään kohdalla. Lohkeama paikataan SILKO-oh-
jeen 2.231 mukaan.

– Kaidepylvään teräsprofiilin ainepaksuus on pie-
nentynyt keskimäärin yli 10 %. Kaidepylväs
uusitaan tai korjataan hitsaamalla.

Lisätöiden toteuttamisesta päättää tilaaja.
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4.2 Juurikorokkeen purkaminen

Tiekaiteen johde ja tyypiltään tiheän siltakaiteen
alajohde ja mahdollinen suojaverkko irrotetaan. 

Kosketussuojaseinämää ei saa irrottaa edes ti-
lapäisesti tekemättä tarvittavia turvallisuustoimia.
Sähköistettyjen ratojen ylikulkusiltojen kaiteiden
kunnostustyöt onkin tehtävä siltojen peruskor-
jausten yhteydessä niitä varten laadittujen kor-
jaussuunnitelmien mukaan.

Kaidepylvään juurikoroke puretaan, jos siinä on
rapautumia, lohkeamia tai halkeamia. Piikattava
alue rajataan laikalla (kuva 4). Reunapalkin rau-
doitustankoja ei saa vaurioittaa. Niiden sijainti ja
betonipeite on selvitettävä etukäteen betonipeite-
mittarilla.

Koroke poistetaan piikkausvasaralla (kuva 5). Piik-
kaus viimeistellään käsipiikkausvälineillä, jotta ei
vaurioiteta paikalleen jääviä rakenteita.  Piikkaus
ulotetaan 50 mm reunapalkin yläpinnan alapuo-
lelle (kuva 6). Juuritäytössä mahdollisesti olevat
puuvälikkeet ja 30 mm lähempänä betonin pintaa
olevat asennusteräkset poistetaan. 

Kuva 4. Piikattava alue rajataan laikalla.

Kuva 5. Juurikoroke piikataan pois.

Kuva 6. Piikkaus ulotetaan riittävästi varaukseen.

4.3 Kaidepylvään juuren esikäsittely 

Koroke poistetaan piikkausvasaralla (kuva 5).
Piikkaus viimeistellään käsipiikkausvälineillä, jotta
ei vaurioiteta paikalleen jääviä rakenteita.  Piik-
kaus ulotetaan 50 mm reunapalkin yläpinnan ala-
puolelle (kuva 6). Juuritäytössä mahdollisesti ole-
vat puuvälikkeet ja 30 mm lähempänä betonin
pintaa olevat asennusteräkset poistetaan. 

Kaidepylvään juuren esikäsittelyn vaiheet on esi-
tetty kuvassa 7 erikseen maalatulle ja sinkitylle
pylväälle.

Korjattava alue rajataan  (kuva 8)
1) tiekaiteen johteen alareunan tasoon tai
2) vähintään 150 mm:n etäisyydelle reunapalkin

yläpinnasta.
Esikäsittelyä vaativa alue rajataan esimerkiksi il-
mastointiteipillä. 

Teippausrajan yläpuolelle jäävän vanhan maalin on
oltava hyvin kiinni alustassaan. Poistamatta jää-
vässä sinkkipinnassa ei saa olla vaurioita ja sinkki-
kerroksen paksuuden pitää olla vähintään 50 µm.

Esikäsittelyä vaativalta alueelta poistetaan suola,
rasva, öljy ja muut epäpuhtaudet alkalipesulla.
Pesu tehdään harjaamalla pesuaineen käyttöoh-
jetta noudattaen. Lopuksi pinnat huuhdellaan pai-
nepesurilla ja kuivatetaan. 

Sähköistettyjen ratojen ylikulkusilloilla työturval-
lisuuteen pitää kiinnittää erityistä huomiota vettä
käsiteltäessä /6/.
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Ruostunut alue suihkupuhdistetaan (kuva 9) esi-
käsittelyasteeseen Sa21/2 (kuva 7) ottaen huomi-
oon ympäristönsuojeluvaatimukset /5/. Jos ta-
vanomaista hiekkapuhallusta ei voida käyttää, va-
litaan joku seuraavista erikoismenetelmistä:
– avopuhallus vähän pölyävillä erikoisrakeilla
– alipaineraesuihkupuhdistus.
Suihkupuhdistetun pinnan pitää olla pölynpoiston
jälkeen mallikuvan kaltainen /1/. 

Ruosteisen alueen ulkopuolella menetellään seu-
raavasti:
– Maalattava sinkkipinta puhdistetaan pyyhkäi-

sysuihkupuhdistuksella esikäsittelyasteeseen
SaS (kuva 7). 

– Jos sinkitty kaide on maalattu, maali poistetaan
sinkin päältä rajattuun kohtaan asti pyyhkäisy-
suihkupuhdistuksella.

– Maalatussa pylväässä uusi maalikerros ulote-
taan 20–30 mm vanhan maalin päälle, johon
asti paikalleen jäävä maalipinta karhennetaan
pyyhkäisysuihkupuhdistuksella esikäsittelyas-
teeseen SaS (kuva 7).

Paikalleen jäävän maalin ja sinkin reuna hiotaan
loivaksi hiomakoneen kumilaikkaan kiinnitetyllä
karhealla hiontapaperilla tai hiomapaperilaikalla. 

Purku- ja puhdistusjätteet käsitellään ainekoh-
taisten käyttöturvallisuustiedotteiden jätteenkäsit-
telyohjeiden ja pintakäsittelytyösuunnitelman mu-
kaan.

Kuva 8. Korjattava alue rajataan.

Kuva 9. Pinnanpuhdistus tehdään suihku-
puhdistamalla.

Kuva 7. Esikäsittelyn vaiheet.
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Maalattavan pinnan pitää olla kuiva. Maalaustyön
ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan
ja maalin lämpötilan olla tuoteselosteen mukainen.

Suihkupuhdistuksen jälkeen teipit irrotetaan ja pin-
nat imuroidaan tai harjataan huolellisesti. Maalat-
tavan pinnan yläreuna rajataan esimerkiksi maa-
larinteipillä. 

Kaidepylvään juuri maalataan välittömästi valitulla
maaliyhdistelmällä (TIEL 4.3, TIEL 4.4 tai TIEL
4.5) valmistajan ohjeita noudattaen.  Maalaus teh-
dään siveltimellä (kuva 10). 

Vanhan ja uuden maalin rajakohta maalataan si-
ten, että uusi maali ulotetaan 20–30 mm loivaksi
hiotun vanhan maalin reunan yli. Pylvään ja juuri-
korokkeen raja tiivistetään ylimääräisellä pinta-
maalikerroksella, joka ulotetaan 20 mm juuriko-
rokkeen päälle (kuva 11).

Puhdistuksen jälkeen teipit irrotetaan ja pinnat
imuroidaan tai harjataan huolellisesti. Kaidepyl-
vään juuri maalataan tai ruiskusinkitään ja maala-
taan välittömästi valitulla maaliyhdistelmällä val-
mistajan ohjeita noudattaen.

Ruiskusinkitys tehdään SILKO-ohjeita 1.351 ja
2.354 soveltaen sekä standardin SFS-EN 22063
mukaan.

Maalaus tehdään valitulla maaliyhdistelmällä
(TIEL 4.3, TIEL 4.4, TIEL 4.5 tai ruiskusinkityksen
päälle TIEL 4.20) valmistajan ohjeita noudattaen
kohdan 4.4 mukaan juurikorokkeen vaatimista toi-
mista riippuen seuraavasti:

1. Jos juurikoroke uusitaan, puhdistettu teräs- ja
sinkkipinta maalataan tai teräspinta ruiskusinki-
tään ja koko pinta maalataan. Maalaus ulote-
taan alkuperäisen sinkkipinnoitteen päälle ra-
jaukseen asti. Pylvään ja juurikorokkeen raja tii-
vistetään ylimääräisellä pintamaalikerroksella,
joka ulotetaan 20 mm juurikorokkeen päälle (ku-
va 11).

2. Jos juurikoroketta ei uusita, kaikki maalikerrok-
set ulotetaan 20 mm juurikorokkeen päälle (ku-
va 11).

2020

Kuva 11. Pinnoite ulotetaan vanhan juurikorokkeen 
päälle.

4.5 Sinkityn kaidepylvään juuren pinnoitus

Kuva 10. Maali levitetään siveltimellä.

4.4 Maalatun kaidepylvään juuren maalaus 
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4.6 Sinkityn ja maalatun kaidepylvään pinnoitus

Puhdistuksen jälkeen teipit irrotetaan ja pinnat
imuroidaan tai harjataan huolellisesti. 

Kaidepylvään juuri maalataan välittömästi epoksi-
polyuretaanimaaliyhdistelmällä (TIEL 4.9) valmis-
tajan ohjeita noudattaen seuraavassa järjestyk-
sessä:

1. Epoksipohjamaali levitetään vain suihkupuh-
distuksessa paljastuneelle teräspinnalle.

2. Pyyhkäisysuihkupuhdistetut sinkkipinnat sivel-
lään maalinvalmistajan ohjeiden mukaan ohen-
netulla epoksivälimaalilla.

3. Edellisten kohtien mukaan maalatut pinnat si-
vellään ohentamattomalla epoksivälimaalilla
vaadittuun kalvonpaksuuteen.

4. Polyuretaanipintamaali sivellään suojattavalle
pinnalle vaadittuun kalvonpaksuuteen.

Maalaus tehdään kohdan 4.4 mukaan juurikorok-
keen vaatimista toimista riippuen seuraavasti:

1. Jos juurikoroke uusitaan, puhdistettu teräs- ja
sinkkipinta maalataan alkuperäisen sinkkipin-
noitteen päälle rajaukseen asti. Pylvään ja juu-
rikorokkeen raja tiivistetään ylimääräisellä maa-
likerroksella, joka ulotetaan 20 mm juurikorok-
keen päälle (kuva 11).

2. Jos juurikoroketta ei uusita, puhdistettu teräs ja
sinkkipinta maalataan alkuperäisen sinkkipin-
noitteen päälle rajaukseen asti ja maalikerrok-
set ulotetaan 20 mm juurikorokkeen päälle (ku-
va 11).

4.7 Kaidepylvään juurikorokkeen teko

Juotoslaastilla valettavan juurikorokkeen (kuva 12)
muottina voidaan käyttää teräs- tai puumuottia.

Muotti asennetaan tukevasti paikalleen esimer-
kiksi kaiteen johteeseen tukemalla. 

Valumattomasta paikkauslaastista muotoiltavan
juurikorokkeen pinta tehdään kaidepylvääseen
päin nousevaksi (kuva 13).

Tartuntapinta kastellaan hyvin ennen laastin levi-
tystä. Levityksen alkaessa pinnan pitää olla kos-
tea (matta) muttei märkä (kiiltävä).

Juurikorokkeen rajaukseksi leikatut urat täytetään
paikkauslaastilla tai -massalla, jos ne ovat jääneet
täyttymättä juurikoroketta valettaessa.

Juotos- tai paikkauslaastin jälkihoitoa jatketaan
vesikastelulla ja peitteillä viikon ajan, ellei tuote-
kohtaisesti  ole muita ohjeita. Jälkihoidossa voi-
daan käyttää Tiehallinnon hyväksymää vahapoh-
jaista jälkihoitoainetta, jos tilaaja hyväksyy kirjalli-
sen jälkihoitosuunnitelman.

Kuva 12. Muotin avulla tehty juurikoroke. Kuva 13. Ilman muottia muotoiltu juurikoroke.
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5  LAADUNVARMISTUS

Urakoitsija laatii sillan kaidepylväiden juurien kor-
jaamista varten SILKO-ohjeen 1.351 /2/ kohtia 4.2
ja 4.3 soveltaen yhdistetyn pintakäsittelytyösuun-
nitelman (tekninen työsuunnitelma) ja laatusuun-
nitelman, jossa on esitettävä muun muassa 
– hanketiedot
– työ- ja laadunvalvontaorganisaatio
– aikataulu
– kohteen työ- ja tarkastusalueisiin jaon periaate
– työnaikaiset tarkastukset ja mittaukset
– pintakäsittelytyöt materiaaleineen
– turvallisuussuunnitelma
– ympäristönsuojelutoimet
– kelpoisuuden osoittaminen.

Olosuhdemittaukset tehdään vähintään työvuoron
alussa ja lopussa ja kerran työvuoron aikana. 

Mittaus tehdään ilman lämpötila-, pintalämpöti-
la- ja kosteusmittareilla.

Esikäsittelyaste määritetään silmämääräisesti
mallikuvien /1/ avulla.

Silmämääräinen tarkastus tehdään kaikille val-
miille työvaiheille. Kelpoisuuspöytäkirja laaditaan
valmiin pinnan tarkastuksen jälkeen.

Sinkkikerroksen paksuus mitataan pyyhkäisysuih-
kupuhdistuksen jälkeen ja lopullisesta pinnasta
(koko pinnoitteen paksuus). 

Kalvonpaksuuden kelpoisuusmittauksia tehdään
valmiista maalauksesta kolmesta pylväästä alka-
vaa viittäkymmentä pylvästä kohti, mutta vähin-
tään kolmesta pylväästä (kuva 14). Jokainen mit-
taus on kolmen mittauksen keskiarvo. 

Kuivakalvonpaksuudet mitataan puhtailta pinnoil-
ta, kun anturi ei jätä jälkiä pintaan.

Mittauksissa noudatetaan standardia SFS-EN
ISO 2808 (menetelmä 6A). Jos tarkastusalueen
mittausten keskiarvo alittaa halutun kalvonpak-
suuden, sivellään maalatulle puhdistetulle pinnal-
le heti ylimääräinen maalikerros tai ruiskutetaan
sinkitylle pinnalle heti ylimääräinen sinkkikerros.

Työn valmistuttua kerätään seuraava aineisto laa-
turaportiksi:
– mahdollinen pintakäsittelysuunnitelma
– yhdistetty pintakäsittelytyösuunnitelma ja laatu-

suunnitelma
– pintakäsittelyn seurantakortit (työalueittain)
– silmämääräisen tarkastuksen ja kalvonpak-

suusmittauksen pöytäkirjat (tarkastusalueittain)
– mahdolliset poikkeamaraportit
– kelpoisuuden yhteenvetoraportti
– yhteenvetoraportti kelpoisuusaineistosta.
Laaturaportti luovutetaan tilaajan edustajalle työn
vastaanottotarkastuksessa.

Kuva 14. Mittauspisteet.
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TYÖVOIMA: – työnjohtaja (TJ), ammattimies (RAM) ja rakennusmies (RM).

TYÖVÄLINEET: – aggregaatti (5–9 kW) tai kompressori (5–15 m3/min.)
– piikkausvasara ja käsipiikkausvälineet
– painepesuri (100 –150 bar) 
– suihkupuhdistusvälineet, kaavin, porakone ja teräsharja sekä pölynimuri
– kulmahiomakone, leikkauslaikka ja kumilaikka
– porakone ja sekoitussiivikko, siveltimiä ja lastoja
– kosteusmittari ja lämpömittari, pintalämpömittari ja kastepistekiekko
– märkä- ja kuivakalvonpaksuusmittarit.

TYÖMAA-                    – piikkaajan suojavarustus
JÄRJESTELYT JA – suihkupuhdistajan suojavarustus
TYÖTURVALLISUUS: – silmiensuojaimia ja tarvittaessa hengityksensuojaimia

– käyttöturvallisuustiedotteet
– liikenteenohjausvälineet
– tarvittaessa sääsuoja
– tarvittaessa siltakurki tai muu henkilönostin tai hoitokori.

TARVEAINEET: – epoksitervamaaliyhdistelmä TIEL 4.3 (CTE 250/2-FeSa21/2) tai epoksimaali-
yhdistelmä TIEL 4.4 (EPT 250/2-FeSa21/2) tai polyuretaaniterva-
maaliyhdistelmä TIEL 4.5 (CTPUR 250/2-FeSa21/2) tai epoksipolyuretaanimaali-
yhdistelmä TIEL 4.9 (EPPUR 250/3-FeSa21/2) tai ruiskusinkitys SFS-EN 22063
Znr 85. (Tiehallinnon hyväksymät maaliyhdistelmät on esitetty SILKO-ohjeessa
3.352. Käytettävien maalien tuoteselosteet on hankittava työmaalle.)

– hiontapaperi, karheus 80
– alkalinen pesuaine
– tarvittaessa juotoslaasti tai valumaton paikkauslaasti
– tarvittaessa juurikorokkeen jälkihoitoaine.

OPASTAVAT TIEDOT LIITE

TYÖVAIHEET

18

10

PINTAKÄSITTELY-, TYÖ- JA
LAATUSUUNNITELMIEN
LAATIMINEN PIIKKAUS

12
HANKINNAT

11

1413

16 17
PINTAKÄSITTELYTEKO PYLVÄÄN JUUREEN

JUURIKOROKKEEN
          TEKO

PINNAN PUHDISTUS

LIAN JA RASVAN
      POISTO

RUOSTEEN-
   POISTO

15

TIPPUREIÄN

13

RESURSSIT
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LIKIMÄÄRÄISET
TYÖSAAVUTUKSET: – juurikorokkeiden piikkaus 3–5  kpl/h

– suihkupuhdistus 5–20 kpl/h
– kaavinta ja koneellinen teräsharjaus 2–5  kpl/h 
– kaidepylvään juuren pinnoitus 2–6  kpl/h 
– kaidepylvään pinnan viimeistely 2–4  kpl/h
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