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VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN
NESTEMÄISENÄ LEVITETTÄVÄNÄ 

ERISTYKSENÄ

TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen

korjaus

Vedeneristyksen uusimiseen johtavat laajat 
vauriot aiheutuvat seuraavista syistä, jotka ovat 
yleensä suunnittelu-, materiaali- tai työvirheitä:
 – Eristysalusta tai eristystyön aikaiset olo-

suhteet eivät ole olleet ohjeiden mukainen. 
Usein alusta on ollut liian kostea.

 – Kermieristyksen lasikangastukikerros on 
vaurioitunut alkalisen (emäksisen) veden 
vaikutuksesta.

 – Kaidepylväät lävistävät vedeneristyksen.
 – Kansilaatan rakenteelliset halkeamat ovat 

rikkoneet myös vedeneristyksen, kuva 2.
 – Sillassa ei ole kuivatusjärjestelmää tai se ei 

toimi.
 – Suolakorroosio on vaurioittanut suoja- 

betonin.
 – Vedeneristyksen käyttöikä on saavutettu.
 – Eristyksen vaurioista näkyy usein merkkejä 

siltakannen alapinnassa, kuva 1

Kuva 1. Vuotavat halkeamat, kalkkipuikot ja 
kalkkiläiskät ovat merkkejä laajoista 
vedeneristyksen vaurioista.

Vedeneristyksen korjaustarve on selvitettävä aina 
ennen sillan päällystämistä. Perusteellinen tar-
kastus on tehtävä riittävän ajoissa, jotta tarpeel-
liset vedeneristystyöt ehditään tehdä ennen pääl-
lystämistä. 

Vedeneristys uusitaan, jos päällysrakenteessa on 
Sillantarkastuskäsikirjan /1/ taulukon 4 vaurioluo-
kan 3 tai 4 mukaista vesivuotoa laajoilla alueilla tai 
useissa kohdissa, kuva 1.

Uusiminen on ajankohtainen myös silloin, jos ve-
deneristyksen ikä on yli 30 vuotta tai kun reuna-
palkki uusitaan.

Vedeneristyksen uusimiseen johtavia laaja-alaisia 
vaurioita on käsitelty Vedeneristysten yleisoh-
jeessa 1.801, kohdassa 1.4 /14

Kuva 2. Jos kannessa on plastisesta kutistumi-
sesta tai painumisesta johtuneita hal-
keamia, nestemäisenä levitettävä eristys 
on usein suositeltava vaihtoehto. (kuvan 
viite: /1/)

2 KORJAUSTARVE
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3 OHJEEN SOVELTAMISALA

Tässä ohjeessa käsitellään teräsbetonikantisen 
sillan kannen vedeneristyksen uusimista neste-
mäisenä levitettävällä eristyksellä. Ohje sopii 
silloille, joilla on aiemmin ollut joko kermi-, mas-
tiksi- tai nestemäisenä levitetty eristys, sekä uu-
disrakentamiseen.

Nestemäisenä levitettävän eristyksen käytöstä 
teräskantisilla silloilla on annettu ohjeet InfraRYL 
osan 3 kohdassa 42310.3.3.2 ja puukantisilla sil-
loilla 42310.3.4.3.

Ohjetta voidaan soveltaa myös seuraavissa ta-
pauksissa:
1. Jos sillan päällyste on vaurioitunut Sillantar-

kastuskäsikirjan /1/ taulukon 15 vaurioluok-
kaan 3 tai 4, minkä seurauksena vedeneristys 
on vaurioitunut.

2. Päällysteen alapuolella on rakenteellisia kor-
jauksia vaativia vaurioita, kuten eristyksen 
irtoilua tai betonikannen vaurioita.

3. Sillan reunapalkit uusitaan
4. Siltaa levennetään.
 

Seuraavat korjaussuunnitelmaan sisältyvät sillan 
vedeneristyksen uusimiseen liittyvät työt tehdään 
eri ohjeiden mukaan seuraavasti:
 – Kansilaatan tai suojabetonin paikkaaminen 

(2.231).
 – Eristysalustan kunnostus ( 2.240).
 – Asfalttipäällysteen uusiminen ( 2.814) /14/.

Vaihtoehtoisesti vedeneristys voidaan uusia ker-
mieristyksenä  2.811 tai mastiksieristyksenä  
2.812 /14/. Tällöin verrataan kermi-, mastiksi- ja 
nestemäisenä levitettävää eristystä toisiinsa ikä-
kestävyyden, laadun ja kustannusten suhteen. 

Mastiksieristys tulee kysymykseen, jos sillassa 
on aikaisemmin ollut mastiksieristys ja paineen-
tasausputket.

Vaihtoehtojen valintaan vaikuttavat kustannusten 
lisäksi 
 – vaurioituneiden kohtien määrä ja sijainti,
 – liikennemäärä, 
 – työtekniset seikat.

4 LAATUVAATIMUKSET

Työtä varten on laadittava korjaussuunnitelma, 
jonka jälkeen urakoitsija laatii kannen pintaraken-
teiden uusimista varten teknisen työsuunnitelman 
ja laatusuunnitelman, jotka toimitetaan tilaajalle 
vähintään viikkoa ennen kunkin työvaiheen al-
kamista. Teknisessä työsuunnitelmassa on esitet-
tävä InfraRYL osan 3 /2/ kohdassa 42300.3 ja laa-
tusuunnitelmassa kohdissa 42300.4 ja 42100.4.3 
vaaditut asiat.
Eristysalustan laatuvaatimukset on esitetty erik-
seen betoni-, teräs- ja puualustoille InfraRYL osan 
3 /2/ kohdassa 42310.2. Alustan tasaisuusvaati-
mukset on esitetty InfraRYL osan 3 kohdan 42300 
liitteessä 1. Tärkeimmät vaatimukset ovat seuraa-
vat:

 – Eristysalustan tulee olla kuiva ja puhdas en-
nen eristysalustan tiivistys- ja vedeneristystöi-
den aloitusta.

 – Eristysalustan pinta sinko- tai hiekkapuhalle-
taan ja imuroidaan.

 – Eristysalustan absoluuttinen kosteus saa olla 
korkeintaan 5 massa- % ennen kuin aloitetaan 
eristysalustan tiivistystyötä ja nestemäisenä 
levitettävän eristyksen asennusta. 

 – Eristysalustan viettokaltevuuden on oltava vä-
hintään 1 %, mutta jos eristysalustaa joudu-
taan muotoilemaan, viettokaltevuudeksi teh-
dään vähintään 2 %.

Työmaalla on oltava käytettävien eristys- ja tiivis-
tysaineiden suomenkieliset käyttöohjeet ja käyttö-
turvallisuustiedotteet.

Eristys- ja tiivistysmateriaalit on varastoitava val-
mistajien ohjeiden mukaan siten, että niiden omi-
naisuudet eivät heikkene varastoinnin aikana.

Nestemäisenä levitettävän eristyksen ja sen kans-
sa käytettävän pohjustus- tai tiivistysaineen tulee 
olla merkitty Voimassa olevien SILKO-tuotteiden 
luetteloon /13/ Liikenneviraston internet-sivulla.

Liikenneviraston kirjeessä /12/ on asetettu päte-
vyysvaatimukset erikseen:
 – vedeneristys- ja eristysalustan tiivistystöitä 

johtavalle henkilölle,
 – pääurakoitsijan työnjohtajalle, joka ohjaa ja 

valvoo vedeneristys- ja eristysalustan tiivistys-
töitä,

 – vedeneristys- ja tiivistystöiden urakoitsijalle
 – vedeneristys- ja eristysalustan tiivistystöiden 

tekijöille,
 – vedeneristys- ja eristysalustan tiivistystöiden 

valvojille,
 – näiden töiden kelpoisuuskokeiden suoritta-

jille.
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Betonikansi esikäsitellään rakennussuunnitelman 
osoittamalla tavalla eristystuotekohtaisella tiivis-
tys- tai pohjustusaineella.

Tiivistys- tai pohjustusaineen ja eristysaineen le-
viäminen ympäristön rakenteisiin ja vesistöön on 
estettävä.

Eristystyöt ja eristysalustan tiivistys- ja pohjustus-
työt on tehtävä sääsuojassa. Sääsuojan rakentei-
den ja sääsuojan sisällä vallitsevien olosuhteiden 
tulee täyttää eristys- ja eristysalustan tiivistystöi-
den aikana InfraRYL osan 3 kohdassa 42310.0 
esitetyt vaatimukset. 

Sääsuojan sisällä eristysalustan lämpötilaa ja 
sisäilman kosteutta säädetään olosuhdemittaus-
ten, sääsuojan rakenteiden, tuuletuksen ja tar-
vittaessa lämmityksen avulla. Sääsuojan käyttö-
tavan ohjaamisesta olosuhdemittausten avulla 
on annettu ohjeita Sillan vedeneristystyömaan 
laadunmittausohjeen kohdassa 2.5.3 /6/.

Eristysalustan tiivistys- tai pohjustusaineen levi-
tystyö tehdään eristysalustan laskevaan lämpöti-
laan kahtena kerroksena valmistajan tuotekortin 
ohjeita noudattaen. Myös nestemäisenä levitettä-
vä vedeneristysmateriaali ja eristyksen näytteen-
ottoreikien paikkausmateriaali levitetään laske-
vaan lämpötilaan.

Jos alustan kosteus ylittää vaatimusrajat, se kui-
vatetaan ennen tiivistys-, pohjustus ja eristystöitä.

Nestemäisenä levitettävä eristys ei tartu riittävän 
lujasti liian kosteaan eristysalustaan.

Eristysalustan tiivistys- ja pohjustustöitä sekä ve-
deneristystöitä tehtäessä olosuhteet kirjataan olo-
suhdepöytäkirjaan työvuoron alussa ja lopussa 
sekä kahden tunnin välein työn aikana Sillan ve-
deneristystyömaan laadunmittausohjeen /6/ liit-
teenä oleville kenttälomakkeille (”Eristysalustan 
tiivistystyön olosuhdepöytäkirja” ja ”Vedeneristys-
työn olosuhdepöytäkirja”).

Tiivistys- tai pohjustusaine levitetään lastalla, tii-
vistetään telalla lastalevityksen jälkeen ja sen levi-
tysmäärän tulee olla InfraRYL osan 3 kohdassa 
42310.3.2.3 /2/ esitetyn vaatimuksen mukainen.

Valmiin eristysalustan tiivistyksen tulee olla ve-
sitiivis ja täyttää InfraRYL osan 3 /2/ kohdassa 
42310.3.2.3 esitetyt vaatimukset (kerrospaksuus, 
vesitiiveys ja tartunta alustaan).

Eristysmateriaali levitetään eristysalustalle ruis-
kuttamalla noudattaen InfraRYL osan 3 kohdan 
42310.3.2.3 vaatimuksia ja materiaalin valmista-
jan tuotekohtaisia käyttöohjeita. 

Eristys ruiskutetaan yleensä kahtena ristikkäise-
nä kerroksena. Jos ylempi kerros ruiskutetaan 
seuraavana päivänä tai myöhemmin, kerrosten 
välinen tartunta varmistetaan tartunta-ainekäsit-
telyllä, ellei käyttöohje muuta edellytä. Ruiskutus-
kaistat limitetään vähintään 50 mm.

Nestemäisenä levitettävän eristyksen päällä ei 
saa ajaa ajoneuvolla ennen kuin eristys on suojat-
tu InfraRYL osan 3 kohdan 42320.1.4 mukaisesti. 
Eristyksen suojaus on tehtävä viimeistään viikon 
kuluttua kannen eristämisestä.
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5 TYÖVAIHEVAATIMUKSET

5.1 Valmistelevat työt

Vedeneristyksen vaurion syy on selvitettävä ja otet-
tava huomioon uutta pintarakennetta valittaessa. 
Tätä varten on tehtävä kannen pintarakenteiden 
erikoistarkastus ja laadittava korjaussuunnitelma. 
Tarkastuksessa noudatetaan Taitorakenteiden tar-
kastusohjetta /3/ ja Siltojen erikoistarkastusten laa-
tuvaatimuksia /4/.

Korjaussuunnittelu aloitetaan vedeneristysvaihto-
ehtojen vertailulla. Yleensä nestemäisenä levitet-
tävä eristys uusitaan uudella nestemäisenä levi-
tettävällä eristyksellä.

Työtä varten laaditaan työselitys, jossa on esitet-
tävä ainakin:
 – vanhojen rakenteiden purkaminen
 – eristysalustan esikäsittelyt
 – eristysrakenteen tekeminen kerroksittain
 – eristyksen suojakerroksen tekeminen.

Kaikista korjaustoimista on esitettävä laatuvaati-
mukset ja laadunvarmistustoimet.

Urakoitsija laatii ennen korjaustyön aloittamista 
työ- ja laatusuunnitelmat, joissa esitetään seuraa-
vat asiat alla olevan jaottelun mukaan:

1. Yleiset tiedot
 – hankkeen työ- ja laadunvalvontaorganisaatio: 

henkilöt, vastuu, toimivalta, tehtävät ja henkilö-
pätevyydet

 – työmäärien tarkastus
 – työssä käytettävä kalusto (kaluston tyyppitie-

dot, varakalusto jne.)
 – laaduntarkastuksissa käytettävät mittalaitteet, 

tekijät, menetelmät ja lomakkeet
 – työturvallisuus- ja ympäristönsuojelutoimet
 – työhön vaikuttavat paikalliset olot, työnaikainen 

liikenne jne.
 – lupien hankinta.

 2. Työsuunnitelma
 – eristysalustan tiivistys- tai pohjustuskäsittely ja 

vedeneristysrakenne kerroksittain ja tuotenimin
 – kuinka työ tehdään: työmenetelmä, työntekijät 

ja aikataulu
 – työalueen suojaaminen
 – sääsuoja.

3. Työnaikaiset tarkastukset ja mittaukset
 – olosuhdemittaukset
 – eristysalustan hyväksyntä
 – ainemenekkien seuranta
 – lämpötilojen seuranta työn aikana
 – laadunvarmistusmittaukset ja tulosten rapor-

tointi
 – laadunohjaus yllä mainittujen toimien perus-

teella.
4. Kelpoisuuden osoittaminen
 – työmaapöytäkirjat
 – mittausten tulokset
 – poikkeamaraportit
 – korjaustoimenpiteet
 – vastaanottotarkastus.

Työturvallisuutta koskevissa asioissa noudate-
taan ohjetta SILKO 1.111 ja Vedeneristysten yleis- 
ohjeen SILKO 1.801 kohtaa 7.1. Ympäristönsuoje-
lu toteutetaan ohjeen SILKO 1.112 ja ohjeen SIL-
KO 1.801 kohdan 7.3 mukaan /14/.

Ennen korjaustyötä on tehtävä seuraavat toimet:
 – Liikenteen järjestelyjä varten laaditaan liiken-

teenohjaussuunnitelma Liikenneviraston ohjei-
den mukaan. Suunnitelma esitetään tilaajalle 
ennen työn aloittamista ja se toteutetaan ”Lii-
kenne tietyömaalla”-ohjeiden /7/–/9/ mukaan 
kiinnittäen erityistä huomiota siltatöitä käsittele-
vään kohtaan.

Yleensä kannen pintarakenteet uusitaan ajokaista 
kerrallaan (kuva 3). 

 – Työtekijöiden perehdyttämiseksi annetaan työn 
edellyttämä määrä työnopastusta tämän oh-
jeen mukaisesti

Kuva 3. Sääsuoja ja liikennevalo-ohjaus 
  siltatyömaalla. 
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5.2 Eristysalustan kunnostus ja esityöt

Kannen vanhat päällystekerrokset ja eristyksen 
suojakerrokset puretaan Asfalttipäällysteen uu-
simisohjeen SILKO 2.814 /14/ mukaan. Jos pu-
rettu asfaltti kierrätetään uuden asfalttimassan 
joukkoon, asfaltin purkujäte ei saa sisältää mui-
den kerrosten purkujätettä (esim. suojabetoni tai 
eristys). 

Vedeneristyksen ja mahdollisen vanhan epoksitii-
vistyksen purkutöiden laajuus ja menettelytavat 
riippuvat purettavien rakenteiden tyypistä ja kun-
nosta sekä toteutettavasta uudesta pintaraken-
teesta. Työvälineet ja työtavat on valittava siten, 
ettei eristysalustaan tule vaurioita.
Eristysalustasta on poistettava vanha vedeneris-
tys ja mahdollinen vanha bitumi kauttaaltaan.

Vanha vedeneristys poistetaan tasateräisellä 
kaivurin kauhalla tai petkeleellä tai molemmilla 
(kuvat 4 ja 5. Siltakannessa kiinni olevat bitumi-
jäämät voidaan poistaa sinko- tai hiekkapuhal-
luksella, kuva 6. Eristettävällä pinnalla ei saa olla 
öljyä, pölyä tai muita epäpuhtauksia. Öljy poiste-
taan Liikenneviraston käyttöönsä hyväksymällä 
öljynpoistoaineella. Pöly ja muut irtonaiset ainek-
set poistetaan harjaamalla ja pinnat viimeistellään 
imuroimalla. Hiekkapuhalluksen jälkeen myös 
sääsuojan rakenteista poistetaan mahdollinen 
hiekkapuhalluspöly, minkä jälkeen eristysalusta 
imuroidaan. 

Kannen vanhaa epoksitiivistystä ei yleensä tarvit-
se poistaa ennen vedeneristyksen uusimista. Jos 
vanha epoksitiivistyskerros on vaurioitunut, sen 
korjaustapa ja korjaustyön laajuus esitetään kor-
jaussuunnitelmassa.

Jos kannella on vanha epoksitiivistys, sen alle 
betonikannen pintakerrokseen on tiivistynyt 
kosteutta. Lisäksi epoksikerroksen vaurio-
kohdista (esim. halkeamista) on todennäköisesti 
kulkeutunut huomattavasti vettä betonikanteen. 
Vanha epoksikerros on täyttänyt betonikannen 
yläpinnan huokoset ja hidastaa epoksin alla 
olevan betonin kuivumista, vaikka vanha eristys 
olisi jo purettu. 

Betonikannen pintakerroksen kosteus tulee mi-
tata ennen uuden tiivistysepoksin levitystä ja be-
tonin kosteuden tulee täyttää eristysalustan kos-
teusvaatimukset.
Eristysalusta kunnostetaan ohjeen SILKO 2.240 
/14/ mukaan, jossa esitetään muun muassa seu-
raavat kunnostustoimet:
 – yksittäisten kolojen paikkaus
 – kansilaatan pinnan muotoiluvalu
 – eristysalustan kuivatus.

Kansilaatan ja mahdollisen vanhan epoksitii-
vistyksen halkeamat imeytetään ohjeen SILKO 
2.239 mukaan tai injektoidaan epoksilla ohjeen 
SILKO 2.236 mukaan. Materiaalien tulee olla 
merkitty Voimassa olevien SILKO-tuotteiden luet-
teloon /13/.

Vanhojen vesivuotojen aiheuttamat kalkkivalumat 
on poistettava kannen alapinnasta, kuva 1.

Kuva 4.   Vanha päällystekerros poistetaan esim.
    kaivinkoneen tasateräisellä kauhalla

Kuva 5.  Vanha vedeneristys poistetaan esimerkiksi
  konepetkeleellä.

Kuva 6. Vanhan eristyksen jäänteiden poisto 
 siltakannesta hiekkapuhaltamalla.
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5.3 Eristysalustan tiivistys tai pohjustus

5.4 Kuivatuslaitteiden liitoskohtien tiivistäminen

Nestemäisenä levitettävän eristyksen eristysalus-
tan pohjustus- tai tiivistystyöt ja vedeneristystyöt 
tehdään sääsuojan sisällä. Sääsuojien käytössä 
on noudatettava InfraRYL osan 3 kohdan 42310.0 
vaatimuksia.

Eristysalusta puhdistetaan imuroimalla välittö-
mästi ennen eristysalustan pohjustus- tai tiivis-
tystöiden aloittamista. Betonikantisella sillalla 
nestemäisenä levitettävän eristyksen eristysalus-
ta käsitellään kauttaaltaan kahtena kerroksena 
Voimassa olevien SILKO-tuotteiden luetteloon 
/13/ merkityllä, eristystuotekohtaisella pohjustus- 
tai tiivistysaineella InfraRYL osan 3 /2/ kohdan 
42310.3.2.3 vaatimusten ja tuotteen käyttöohjeen 
mukaisesti, kuva 7.

Kuva 7. Tiivistysaineen levitys lastalla ja tiivistys 
  telalla.

Sillan kuivatuslaitteiden toiminta tarkastetaan ja 
niitä tehdään tarvittaessa lisää, jos laitteita ei ole 
riittävästi yleisohjeen SILKO 1.601 /14/ mukaan.

Kuivatuslaitteita tehdään tarvittaessa lisää seu-
raavien ohjeiden mukaan:

 – SILKO 2.611 Tippuputken teko päällysraken-
teeseen

 – SILKO 2.614 Reunasalaojan teko
 – SILKO 2.614 Poikittaisen salaojan teko /14/
 – Tarvittaessa syöksytorvi tehdään Liikennevi-

raston tyyppipiirustuksen R15/DS1 mukaan.

Nestemäisenä levitettävä eristys ulotetaan tippu-
putkien suppilon päälle siten, ettei vesi pääse suo-
tautumaan rakenteeseen laitteen ulkopuolitse. 
Tippuputket suljetaan eristystyön ajaksi tulpilla.

5.5 Nestemäisenä levitettävän eristyksen teko

Eristysainetta ruiskutettaessa on otettava huo- 
mioon seuraavaa:

 – Käytetään henkilökohtaisia suojavarusteita, 
kuva 8.

 – Nestemäisen eristyksen optimitiheys mita-
taan aina työvuoron alussa InfraRYL osan 3 
kohdan 42310.3.2.3 mukaisesti. Työmaalla 
mitattu tiheys ei saa alittaa aineen valmistajan 
ilmoittamaa optimitiheyttä yli 3 %.

 – Ruiskutus tehdään tuotekohtaisten ohjeiden 
mukaisesti kahtena ristikkäisenä kerroksena. 
Ruiskutuskaistat limitetään vähintään 50 mm.

 – Kaikki reunat rajataan irrottamalla reunaan lii-
mattu ilmastointiteippi heti massan sitouduttua 
ja ennen sen kovettumista.

 – Eristettävän alueen ulkopuoliset rakenteet on 
suojattava roiskeilta.

Ruuvikiinnitteiset johteet ja säleiköt irrotetaan 
reunapalkkeja ruiskutettaessa, ellei niitä suo-
jata.

Eristysaine voidaan levittää pienille alueille käsi-
työnä joko siveltimellä tai telalla. Tällöin on otetta-
va huomioon seuraavaa:
 – 2-komponenttimassan osa-aineet sekoitetaan 
tuotekohtaisten ohjeiden mukaan koneellisesti. 

Massaa sekoitetaan puhtaassa astiassa koneel-
lisesti sekoitussiivikolla riittävästi, yleensä 3– 
5 min ajan. Käytetään riittävän alhaista kierros- 
nopeutta, jotta massaan ei muodostuisi ilma-
kuplia sekoituksen aikana. Valmiin massan 
tulee olla värisävyltään tasaista ja siihen ei saa 
jäädä ilmakuplia. Sekoitusastian nurkkiin ei saa 
jäädä sekoittumatonta ainetta. Sekoituksen 
jälkeen kaadetaan massa toiseen astiaan ja sitä 
sekoitetaan vähän aikaa uudelleen.
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Kuva 8. Nestemäisenä levitettävän eristyksen 
  ruiskutuksen kiertoilmatoiminen hengitys- 
  ja silmäsuojain.

Kuva 9. Vedeneristyksen paikkaus.

Kuva 10. Eristys suojataan tarvittaessa työn 
    aikana vanerilevyillä.

 – Liikuntasaumattoman sillan kannen päädyn 
maata vasten oleva pystypinta ja siirtymälaa-
tan yläpinta 250 mm matkalta puhdistetaan ja 
eristetään samalla tavalla kuin kannen yläpinta. 
Pystypinnan ja siirtymälaatan rajakohta tiivis-
tetään ennen eristysmassan levitystä sauman 
alusnauhalla.

 – Massaa valmistetaan vain niin paljon, kuin työs-
tettävyysaikana (pot life) ehditään levittää.

 – Valmiin vedeneristyksen paksuuden pitää olla 
keskimäärin vähintään 2,5 mm ja joka kohdas-
sa vähintään 2,0 mm. Paksuus tarkastetaan le-
vitystyön aikana kampa- tai kiekkotulkilla.

Jos vedeneristykseen tulee kupla, se paikataan 
ruiskuttamalla tai sivelemällä seuraavasti kuva 9:
1. Kuplan kohdalla irronnut alue leikataan pois 

terävällä mattoveitsellä suoraviivaisesti raja-
ten.

2. Paikan reunat rajataan ilmastointiteipillä siten, 
että paikka ulottuu joka kohdassa vähintään  
50 mm poistetun alueen ulkopuolelle.

3. Paikattavan kohdan tartuntapinta karhenne-
taan ja käsitellään tiivistysaineella ilman siro-
tetta.

4. Eristysaine levitetään kahtena kerroksena si-
ten, että limityskohdalle tulee eristysainetta 
yhteensä 4 mm paksu kerros.

Pienet rakkulat puhkaistaan terävällä piikillä, avar-
retaan mattoveitsellä ja paikataan käsityönä sivel-
timellä samalla vedeneristysmateriaalilla.
Nestemäisenä levitettävällä eristyksellä käsitel-
lyt näkyviin jäävät pinnat (ylösnostot) maalataan 
korjaussuunnitelman mukaan telalla aikaisintaan 
vuorokauden kuluttua ruiskutuksesta eristyksen 
kanssa kemiallisesti yhteensopivalla polyuretaa-
nimaalilla, ellei eristysmateriaali ole UV-kestävä. 
Maalin värisävyn pitää olla muihin rakenteisiin so-
piva. Maalin kuivan kalvon paksuuden pitää olla 
vähintään 80 µm.

Vettä pidättäviin painanteisiin lisätään eristysmas-
saa tai tehdään tippuputki suunnittelijan ohjeiden 
mukaan. Veden kulkeutuminen pois vedeneristyk-
sen pinnalta tarkastetaan ruiskuttamalla runsaasti 
vettä valmiin eristyksen päälle. Veden pitää valua 
tehokkaasti kuivatuslaitteisiin ja sillan päihin. 

Eristys on suojattava väliaikaisesti, jos sen päällä 
säilytetään työkalustoa ja -materiaaleja. Eristyk-
sen päällä ei saa kulkea työkoneella tai muulla 
ajoneuvolla ennen suojakerroksen rakentamista. 
Pakottavassa tapauksessa tästä voidaan poiketa 
levittämällä eristyksen päälle ajoreiteille vähintään 
5 mm paksut vanerilevyt. Työkonetta ei saa seis-
ottaa vanerilevyjen päällä, kuva 10.

Nestemäisenä levitetyn eristyksen suojakerros 
tehdään viimeistään viikon kuluttua kannen eris-
tämisestä tuotekohtaisesti hyväksytyllä, SILKO-
ohjeessa 3.815 /14/ esitetyllä tavalla. Työ tehdään 
Asfalttipäällysteen uusimisohjetta SILKO 2.814 
/14/ soveltaen. Suojausmenetelmät valitaan oh-
jeen Täydentäviä ohjeita siltojen suunnitteluun 
mukaan /10/.
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6 LAADUNVARMISTUS

Vedeneristyksen uusimisen laadunvarmistukses-
sa noudatetaan soveltuvin osin InfraRYL osan 3 
/2/ vedeneristystöiden vaatimuksia ja ohjeita. Laa-
dunvarmistustoimet siltapaikalla ovat:

 – Eristysalustan puhdistaminen ja mahdollisten 
betonipinnan virheiden sekä epätasaisuuksi-
en korjaaminen. Kansilaatan yläpinta vaaitaan 
pintarakenteiden purkamisen jälkeen riittävän 
tiheästi, jotta pinnan viettokaltevuudet voidaan 
todeta luotettavasti.

 – Alustan tasaisuus mitataan 1,5 metrin oiko-
laudalla (menetelmä PANK-5103) /6/ InfraRYL 
osan 3 kohdan 42310.2.1 /2/ ja kohdan 42300 
liitteessä 1 esitettyjen vaatimusten mukaan.

 – Eristysalustan karheus mitataan menetelmällä 
PANK-5103, kuva 11 ja kosteus ennen alustan 
tiivistämistä menetelmällä VTT 2650-17 /6/.

 – Eristysalusta suojataan pölyltä ja kosteudelta 
ja tarvittaessa kuivataan. Alusta imuroidaan 
ennen eristystöiden aloitusta.

 – Ennen eristystöiden aloitusta tehdään eris-
tysalustan vastaanottotarkastus.

 – Käytetään Voimassa olevien SILKO-tuottei-
den luetteloon /13/ merkittyjä eristysalustan 
tiivistysaineita ja vedeneristysrakenteita.

 – Noudatetaan InfraRYL osan 3 /2/ olosuhde-
vaatimuksia ja eristysmateriaalien tuotekoh-
taisia asennusohjeita ja tiivistys- ja eristystyön 
aikana.

 – Eristysalustan tiivistystyön ja vedeneristyk-
sen asennustyön aikaiset olosuhteet mitataan 
ennen työn aloitusta ja sen jälkeen 2 h välein 
koko työn kestoajan. Mittaustulokset merki-
tään Vedeneristystyömaan laadunmittausoh-
jeen mukaisille olosuhdepöytäkirja-lomakkeil-
le /6/.

 – Nestemäisenä levitetyn eristyksen vesitiiviy-
den ja kerrospaksuuden mittauksessa käy-
tetään menetelmää VTT-S-05050-09-2017, 
kuva 13 ja tartuntamittauksessa menetelmää 
VTT 2651-17, kuva 12 /6/.

 – Laadunvarmistusmittauksissa käytetään Sil-
lan vedeneristystyömaan laadunmittaus- 
ohjeen /6/ menetelmäkuvauksia ja lomakkeita. 
Näytteenottokohdat, pistemäisten laatumitta-
usten kohdat ja vaatimusten alituskohdat mer-
kitään lomakkeelle 2.1.

Kuva 11. Eristysalustan karheuden mittaus 
    lasihelmien avulla (PANK 5103).

Kuva 12. Vedeneristyksen tartuntavetomittaus.

Kuva 13. Epoksitiivistyksen vesitiiviysmittaus                     
    kipinäharavalla
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 – Tarkastetaan, että eristys on suojattu.
 – Työvaiheen mittaustulokset liitetään mahdolli-
simman pian (ennen seuraavan työvaiheen al-
kua) työmaan laatuasiakirjoihin.

Tarkastetaan, ettei vesi lammikoidu vedeneristyk-
sen päälle, vaan ohjautuu kuivatuslaitteisiin ja että 
vanhat vuotojäljet on poistettu kannen alapinnas-
ta.

Työn valmistuttua kerätään laaturaportiksi:
 – yhdistetty työ- ja laatusuunnitelma,
 – työmaapöytäkirjat ja ainestodistukset,
 – mahdolliset poikkeamaraportit,
 – kelpoisuuden yhteenvetoraportti.

Laaturaportti luovutetaan tilaajan edustajalle vii-
meistään vastaanottotarkastuksessa.
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7 TÄYDENTÄVÄT OHJEET

/1/ Sillantarkastuskäsikirja. Liikenneviraston 
ohjeita 26/2013.

/2/ InfraRYL, osa 3, Sillat ja rakennustekniset 
osat, Rakennustieto.

/3/ Taitorakenteiden tarkastusohje, Liikenne- 
viraston ohjeita 17/2013.

/4/ Siltojen erikoistarkastusten laatuvaatimuk-
set, Liikenneviraston ohjeita 1/2010.

/5/ Siltojen vedeneristysten SILKO-tuotevaati-
mukset. Liikenneviraston ohjeita 9/2015.

/6/ Sillan vedeneristystyömaan laadunmittaus 
2017. Liikenneviraston ohjeita 2/2017.

/7/ Liikenne tietyömaalla, Yleiset käytännöt ja 
turvallisuusvaatimukset. Liikenneviraston 
ohjeita 2/2015.

/8/ Liikenne tietyömaalla, Tienpitoajoneuvot. 
Liikenneviraston ohjeita 40/2013.

/9/ Liikenne tietyömaalla -julkaisut. www.liiken-
nevirasto.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo.

/10/ Täydentäviä ohjeita siltojen suunnitteluun. 
Liikenneviraston ohjeita 25/2017.

/11/ Asfalttinormit 2017 lisälehtineen, PANK ry
/12/ Siltakansien vedeneristykset, henkilöpäte-

vyysvaatimukset. Liikenneviraston kirje 
LIVI/1747/06.04.00/2017.

/13/ Voimassa olevien SILKO-tuotteiden luettelo, 
Liikenneviraston internet-sivu.

 

/14/ SILKO-ohjeet. Liikennevirasto, internet-sivu.
- SILKO 1.111 Työturvallisuus.
- SILKO 1.112 Ympäristönsuojelu.
- SILKO 1.231 Betonin paikkaus.
- SILKO 1.601 Sillan ja siltapaikan kuivatus.
- SILKO 1.801 Vedeneristykset – yleisohje. 
- SILKO 1.802 Päällysteet- yleisohje.
- SILKO 2.231 Paikkaus ilman muotteja
- SILKO 2.236 Halkeaman injektointi voimia 

siirtäväksi.
- SILKO 2.239 Halkeaman imeytys.
- SILKO 2.240 Vedeneristyksen alustan             

kunnostus.
- SILKO 2.611 Kuivatuslaitteet. Tippuputken 

teko päällysrakenteeseen.
- SILKO 2.613 Kuivatuslaitteet. Reunasala-

ojan teko.
- SILKO 2.614 Kuivatuslaitteet. Poikittaisen 

salaojan teko.
- SILKO 2.811 Vedeneristyksen uusiminen – 

Kermieristys.
- SILKO 2.812 Vedeneristyksen uusiminen – 

Mastiksieristys.
- SILKO 2.814 Asfalttipäällysteen uusiminen.
- SILKO 3.254 Eristysalustan tiivistysaineet.
- SILKO 3.731 Saumausmassat.
- SILKO 3.815 Nestemäisenä levitettävät 

eristykset.

Ohjeen päivitys: Kyösti Laukkanen, KSIILA
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TARVITTAVAT RESURSSIT
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OPASTAVAT TIEDOT     LIITE 
 

TYÖVAIHEET 

 
 

RESURSSIT 
TYÖVOIMA                Työnjohtaja (TJ) ja 2 - 4 rakennusammattimiestä (RAM) 
TYÖVÄLINEET Aggregaatti (15 kW), kompressori (3-6 m3/min) tai muu voimayksikkö 
 Esikäsittelyvälineet: konepetkele, suihkupuhdistuslaite, rakennusimuri 
 Tarvittaessa hioma- tai kulmahiomakone 
 Eristystyövälineet, jos massaa levitetään käsityönä 
                 Lämpö- ja kosteusmittarit sekä tartunta-, karheus- ja tiiviysmittausvälineet /4/. 
TYÖMAA- Liikenteenohjauslaitteet, tarvittaessa liikennevalot 
JÄRJESTELYT JA Sääsuoja 
TYÖTURVALLISUUS Kypärä, suojahaalarit, varoitusvaatetus, suojakäsineet, suojajalkineet,  
 silmäsuojaimet ja moottoroitu hengityssuojain. 
                                     Kuvallinen tunnistekortti, Tieturva 1, tulityöntekijöillä tulityökortti ja rautatiesilloilla 
                                     Turvakortti 
TARVEAINEET Elastinen kylmänä asennettava saumausmassa 
 Mahdollisesti pintamaali, jonka värisävy yleensä KY 4 (SILKO 3.352) 
 Pohjustus- tai tiivistysaine ja tarvittaessa kvartsihiekka 
 Tiivistysepoksi ja epoksi-hiekkaseokseen tarvittava kuivattu hiekka 
 Tuotekohtaisesti eristyksen suojakerrokseksi hyväksytty kumibitumivaluasfaltti 

KBVA11, valuasfaltti VA11 tai asfalttibetoni AB5 (SILKO 3.815) 
                                     Mahdollisesti polyeteenisolumuovinauha (SILKO 3.731) /14/ 
LIKIMÄÄRÄISET Päällysteen purkaminen   25 –  50 m2/työvuoro 
TYÖSAAVUTUKSET Vedeneristyksen poisto   20 –  50 m2/työvuoro 
 Epoksitiivistys (3-4) RAM) 500 - 700 m2/työvuoro 
 Tartuntasively 300 – 500 m2/työvuoro 
 Eristyksen ruiskutus 400 – 400 m2/työvuoro 
 Eristyksen levitys käsityönä   50 – 100 m2/työvuoro. 
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OPASTAVAT TIEDOT           LIITE

TYÖVAIHEET

ERIKOIS-
TARKASTUS

KORJAUS-
SUUNNITELMAN

LAATIMINEN

10 11 12
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LEVITYS TAI
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SAUMOJEN TEKO
16

ERISTYS-
ALUSTAN

KUNNOSTUS
15 17 18

LÄPIVIENTIEN
JA REUNOJEN

TIIVISTYS

NESTEMÄISEN ERISTYKSEN
RUISKUTUS TAI SIVELY LAATURAPORTTI

18 20 21 22

19

13 14

TYÖ- JA LAATU-
SUUNNITELMAN

LAATIMINEN
LIIKENTEEN
JÄRJESTELY

14

PINTA-
RAKENTEIDEN
PURKAMINEN

SUOJAKERROKSEN
TEKO

LAADUNVARMISTUS

KUIVATUSLAITTEIDEN TEKO JA KUNNOSTUS

TYÖVOIMA:  – työnjohtaja(TJ) ja 2 raken nusammattimiestä (RAM).

TYÖVÄLINEET:  – aggregaatti (15 kW), kompressori (3–6 m3/min.) tai muu voimayksikkö
 – esikäsittelyvälineet; konepetkele, suihkupuhdistuslaite, rakennusimuri ja tarvit-
  taessa 
 – tarvittaessa hioma- tai kulmahiomakone
 – nestemäisenä levitettävä eristysvälineet (SILKO 4.811) jos massa levitetään 
  käsityönä
 – lämpö- ja kosteusmittarit sekä tartunta-, karheus- ja tiiviysmittausvälineet.

TYÖMAAJÄR- – liikenteenohjausvälineet, tarvittaessa liikennevalot
JESTELYT JA – polyuretaania levitettäessä; suojahaalari, suojakäsineet sekä silmien ja hengi-
TYÖTURVALLISUUS:   tyksen suojaimet
 – epoksia levitettäessä; suojakäsineet sekä silmien ja hengityksen suojaimet.

TARVEAINEET:  – tiivistysaine ja tarvittaessa kvartsihiekka (SILKO 3.821) 
 – nestemäisenä levitettävä eristysmassa (SILKO 3.815)
 – tiivistysepoksi (SILKO 3.252)
 – tarvittaessa ilmastointiteippi
 – tarvittaessa juotoslaasti tai valumaton paikkauslaasti (SILKO 3.231)
 – mahdollisesti pintamaali (SILKO 3.352/TIEL 4.6), jonka värisävy on yleensä KY 4
 – tuotekohtaisesti hyväksytty kumibitumivaluasfaltti  tai asfalttibetoni (SILKO 3.815)
 – mahdollisesti polyeteenisolumuovinauha (SILKO 3.731).

LIKIMÄÄRÄISET – vedeneristyksen poisto  20–50     m2/työvuoro
TYÖSAAVUTUKSET: – epoksitiivistys   200–400 m2/työvuoro

– tartuntasively   300–500 m2/työvuoro
 – ruiskutus    400–600 m2/työvuoro
 – levitys käsityönä   50–100   m2/työvuoro.

RESURSSIT

OPASTAVAT TIEDOT

TYÖVAIHEET

LIITE


