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1 VAURIO
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KANNEN 
PINTARAKENTEET
ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN 

UUSIMINEN
TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen

korjaus

Päällysteen kulumisen aiheuttaa vilkasliikentei-
sillä väylillä pääosin nastarengasliikenne, mutta 
tavanomaista suurempaa paikallista kulumista 
esiintyy kohdissa, joissa alus- ja päällysraken-
teen rajakohtaan tai muualle on ensin syntynyt 
kynnys tai muuta epätasaisuutta. Syöpymien ja 
murtumien syy on työvirhe tai jokin ulkoinen te-
kijä, kuva 1.

Kuva 1. Päällysteen kulutuskerros kulunut puhki.

Kuva 2. Kauttaaltaan halkeillut päällyste.

2 KORJAUSTARVE

Päällysteen halkeilun tai deformaation syitä ovat:
 – suhteitusvirheet tai väärä bitumityyppi,
 – puutteet kuivatuksessa,
 – sillan geometria (esim. suuri pituuskaltevuus 

tai pienisäteinen kaarre),
 – työvirheet,
 – päällysrakenteen taipuminen,
 – suojabetonin vaurio,
 – bitumin vanheneminen tai
 – pysähtyneet, hitaasti liikkuvat tai kääntyvät 

raskaat ajoneuvot.

Päällysteen vauriot (erityisesti reiät, halkeamat ja 
huonokuntoiset saumat) johtavat siihen, että suo-
lavesi vaurioittaa myös suojabetonia ja sillan ve-
deneristystä, joiden vaurioituminen johtaa edel-
leen päällysteen murtumiseen ja betonikannen 
vaurioitumiseen.

Liikenneturvallisuutta vaarantavat päällysteen 
vauriot on korjattava heti. Sillan päällyste uusi-
taan tai korjataan seuraavissa tapauksissa:
1. Päällyste on urautunut, purkautunut taikulunut 

yli sallitun syvyyden.
2. Päällysteessä on halkeamia, syöpymiä tai-

murtumia, kuva 2.
3. Päällysteessä on muodonmuutoksia (defor-

maatio).

Sillan päällysteen korjaustarve arvioidaan:
 – päällystevaurioiden perusteella tai Sillantar-

kastuskäsikirjan /1/ taulukon 15 mukaan ja
 – pintarakenteiden korjauksen yhteydessä Sil-

lantarkastuskäsikirjan /1/ taulukoiden 4 ja 15 
mukaan.
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3 OHJEEN SOVELTAMISALA

Tässä ohjeessa käsitellään sillan asfalttipäällys-
teen uusimista. Sillan asfalttipäällyste voidaan uu-
sia kolmella vaihtoehtoisella tavalla:
1. Uusitaan vain kulutuskerros.
2. Uusitaan päällystekerrokset, mutta mahdolli-

nen suoja-asfaltti tai suojabetoni jätetään 
paikalleen.

3. Uusitaan kaikki kannen pintarakenteet.

Kun uusitaan vain päällysteen kulutuskerros Sil-
lantarkastuskäsikirjan /1/ taulukon 15 vaurioluo-
kan 3 mukaisissa tapauksissa, se toteutetaan 
tähän ohjeeseen perustuvan työ- ja laatusuunni-
telman mukaan. Työ- ja laatusuunnitelman pitää 
perustua joko tienpäällystysurakkaan tai siltakoh-
taisesti tehtyyn muuhun sopimukseen, jossa laa-
tuvaatimukset on määritetty täsmällisesti.

Maakantisen sillan päällyste on sama kuin tiel-
lä.

Siltakohtaiset vaatimukset, kuten liikuntasau-
mat, on otettava huomioon päällysteen uusi-
misen yhteydessä. Päällysteen uusimisesta 
liikuntasauman kohdalla on erityisohjeita liit-
teessä 3.

Siltapäällyste päättyy sillan molemmissa päissä 
oleviin liikuntasaumoihin tai liikuntasaumalait-
teisiin. Tienpäällystysurakoissa siltapäällyste 
uusitaan leveyssuunnassa yleensä päällysteen 
reunaviivojen väliseltä alueelta, joten toimenpi-
teet eivät yleensä ulotu reunapalkkiin asti.

Sillan kannen pintarakenteet uusitaan Sillantar-
kastuskäsikirjan /1/ taulukossa 15 esitetyissä 
vaurioluokkaan 4 kuuluvissa tapauksissa yleen-
sä sillan peruskorjauksen yhteydessä siten, että 
päällystekerrokset tehdään kannen pintarakentei-
den uusimisen osana tämän ohjeen mukaan.

Pintarakenteet joudutaan uusimaan päällystevau-
rioiden vuoksi tai muusta syystä, esimerkiksi, jos

 – vedeneristys on vaurioitunut ja kannen vesi-
vuodon laajuus on edennyt Sillantarkastuskä-
sikirjan /1/ taulukon 4 vaurioluokkaan 3 tai 4,

 – suojabetonissa on laaja-alaisia vaurioita,
 – siltaan joudutaan tekemään kuivatuslaitteita,
 – päällysteen alapuolella on rakenteellisia kor-

jauksia vaativia vaurioita,
 – sillan reunapalkit uusitaan,
 – siltaa levennetään.

Kannen pintarakenteiden uusimista varten on 
laadittava korjaussuunnitelma.

Korjaussuunnitelmaan sisältyvät työt tehdään eri 
ohjeiden mukaan seuraavasti:
 – kansilaatan tai suojabetonin paikkaaminen 

(SILKO 2.231)
 – eristysalustan kunnostus (SILKO 2.240)
 – tippuputkien teko (SILKO 2.611)
 – salaojien teko (SILKO 2.613 ja 2.614)
 – vedeneristyksen uusiminen SILKO 2.811 

(kermieristys), SILKO 2.812 (mastiksieristys) 
tai SILKO 2.813 (nestemäisenä levitettävä 
eristys) /11/.

Jos sillan muodonmuutokset ovat huomattavia, 
päällyste jaetaan pintarakenteita uusittaessa 
kutistumishalkeamien estämiseksi korjaus-
suunnitelman mukaan kenttiin 10─12 metrin 
välein tehtävillä poikittaisilla kutistumissaumoil-
la. Jos vain kulutuskerros uusitaan, vastaavia 
saumoja tehdään, mikäli vanhassa päällys-
teessä on poikittaisia halkeamia.

Jos sillan päällyste on vaurioitunut, paikkaamisen 
ja päällysteen uusimisen kannattavuutta verra-
taan keskenään. Pienet päällystevauriot korja-
taan ohjeen SILKO 2.833 /11/ mukaan, jonka 
mukaan tehdään myös urapaikkaukset. Alkavat 
vauriot pyritään korjaamaan ennakoivalla paik-
kauksella ottaen huomioon julkaisun Päällystei-
den paikkaus /2/ kohdan 3 ohjeet.

Työturvallisuutta koskevissa asioissa noudate-
taan ohjetta SILKO 1.111 ja ympäristönsuojelu to-
teutetaan ohjeen SILKO 1.112 mukaan /11/.
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4 LAATUVAATIMUKSET

Työtä varten on laadittava korjaussuunnitelma, 
kun uusitaan kannen pintarakenteet. Tällöin ura-
koitsija laatii työsuunnitelman ja laatusuunnitel-
man tai niiden yhdistelmän, jonka tilaaja tarkas-
taa.

Sillan asfalttipäällysteitä ovat asfalttibetoni (AB), 
kivimastiksiasfaltti (SMA) ja kumibitumivaluasfaltti 
(KBVA). Sillan päällysteen pinnan kitka tai kunto 
ei saa poiketa merkittävästi muun tieosan pääl-
lysteestä liikenneturvallisuus- ja ajomukavuus-
syistä. Päällystetiedot ilmoitetaan suunnittelu-
asiakirjoissa tai kohdeluettelossa.

Sillalla ja siihen liittyvällä tiellä on yleensä sama 
päällyste, ellei tienpäällystysurakassa toisin 
määrätä. Saman asfalttimassatyypin käyttöön 
ohjaavat tuotantotekniset syyt, kun siltapääl-
lyste uusitaan tienpäällystysurakan yhteydes-
sä.

Sillalla saa olla alkuperäiseen suunnitelmaan 
verrattuna korkeintaan yksi ylimääräinen pääl-
lystekerros, jos sillan kantavuus tämän sallii.

Sillan päällysteen yleiset laatuvaatimukset on esi-
tetty InfraRYLin osan 3 /3/ kohdassa 42330.0 ja 
asfalttipäällysteiden laatuvaatimukset InfraRYLin 
osan 3 /3/ kohdassa 42331. Lisäksi työssä nouda-
tetaan Asfalttinormeja /5/.

Kiviainekset

Asfaltin kiviaineksille asetetaan työkohtaiset vaa-
timukset Asfalttinormien kohdan 8 mukaan /5/.

Sideaineet

Asfaltin sideaineiden tulee täyttää Asfalttinormien 
/5/ kohdan 8 mukaiset vaatimukset ja InfraRYL 
osan 3 /3/ kohdan 42331.1 vaatimukset.

Jos sillan kannessa on suuria värähtelyjä, kuten 
teräskantisessa sillassa, asfaltin sideaineena käy-
tetään kumibitumia (= polymeerimodifioitua bitu-
mia) KB85 kumibitumivaluasfaltissa.

Kumibitumiliuoksen ja kumibitumien tuotevaati-
mukset on esitetty Siltojen vedeneristysten SIL-
KO-tuotevaatimuksissa /6/.

Asfalttimassan valmistus

Siltapäällysteiden valmistuksessa noudatetaan 
Asfalttinormeja /5/, joten Asfalttinormien mukaiset 
siltapäällysteiden asfalttimassat tai niiden laadun-
osoittamismenettely eivät poikkea periaatteessa 
tielinjalla käytettävistä vastaavista massoista tai 
niiden laadunosoittamistavasta. Siltapäällysteen 
tulee täyttää kaikki siihen liittyvän tien päällysteel-
le asetetut vaatimukset ja lisäksi tienpäällystys-
urakoissa siltapäällysteiden erityisvaatimukset.

Asfalttimassan ja siinä käytettävien materiaalien, 
joilla on yhdenmukaistettu tuotestandardi, tulee 
olla CE-merkittyjä.

Asfalttimassan tulee täyttää sille urakka-asiakir-
joissa Asfalttinormien /5/ kohdan 7 mukaan ase-
tettavat kulumiskestävyys-, deformaatiokestä-
vyys-, vedenkestävyys-, pakkasenkestävyys- ja 
tiivistettävyysvaatimukset, jotka on tutkittava 
yleensä jo suunnittelun yhteydessä. Siltapäällys-
teistä ei yleensä oteta poranäytteitä.

Asfalttipäällysteen tekeminen

Asfalttipäällysteen tekemiselle on asetettu laatu-
vaatimuksia InfraRYL Osan 1 kohdassa 21400 /4/.

Sillan asfalttipäällysteen tekemiselle asetetaan 
urakka-asiakirjoissa InfraRYL:n osan 3 /3/ koh-
dassa 42331.3 esitetyt työkohtaiset vaatimukset.

Silloilla käytettävien päällystemassojen sekoitus-
lämpötilojen on oltava Asfalttinormien /5/ mukai-
set. Jos lämpötila on ollut virheellinen, massa on 
hylättävä.

Sillan päällysteen levitystyön aikana päällystys-
alustan pinnan lämpötilan on oltava vähintään 
+5°C. Asfalttia ei saa levittää sateen aikana tai 
alustalle, jonka pinta on märkä tai jäinen.

Valmis päällyste

Asfalttipäällysteelle asetetaan urakkasopimus-
asiakirjoissa työkohtaiset laatuvaatimukset sen 
mukaan, millaisia ominaisuuksia päällystyskoh-
teen sijainti ja käyttötarkoitus sekä liikennemää-
rät edellyttävät.

Asfalttinormeissa /5/ esitetään asfalttimassojen 
ja -päällysteiden ja niiden raaka-aineiden laatu-
vaatimukset. Työmenetelmiä ja työn tekemistä 
koskevat vaatimukset on esitetty InfraRYLissä 
ja sopimusasiakirjoissa.
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Asfalttinormeissa /5/ esitetään laatuvaatimuk-
set massamäärän, tasalaatuisuuden, koos-
tumuksen, tyhjätilan, kitkan, tasaisuuden, 
kaltevuuden ja korkeusaseman osalta. Pääl-
lystepaksuuden vaatimukset on esitetty Asfalt-
tinormien rakeisuuskuvissa 3-30.

Asfaltin raaka-aineina käytettävien kiviaines-
ten ja bitumien sekä asfalttimassojen laa-
tuvaatimukset on esitetty eurooppalaisten 
tuotestandardien mukaisina ja ne osoitetaan 
eurooppalaisten standardien mukaisilla tes-
tausmenetelmillä.

Siltapäällysteiden erityisvaatimusten taustal-
la ovat pintarakenteille asetetut vaatimukset 
alempien kerrosten suojaamisesta. Kannen 
pintarakenteiden (vedeneristys, eristyksen 
suojaus, sidekerros ja kulutuskerros sekä sau-
maus) tulee estää erityisesti liukkaudentorjun-
tasuolan pääsy alempiin kerroksiin ja kantaviin 
rakenteisiin.

Uuden kulutuskerroksen pinnassa on suurin sal-
littu epätasaisuus InfraRYL osan 3 /3/ kohdan 
42330.0 mukainen. Pintarakenteiden uusimisen 
yhteydessä Asfalttipäällyste salaojitetaan Infra-
RYL:n osan 3 /3/ kohdan 42496 mukaan.

Korjaustyöntekijöiden on oltava ammattitaitoisia ja 
heillä on oltava Tieturva 1-pätevyys. Työnjohdolla 
on oltava Tieturva 2-pätevyys.

Päällystystyöstä on pidettävä pöytäkirjaa, johon 
on merkittävä myös päällysteen tekemisen aikai-
set olosuhteet ja ajankohdat
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5 TYÖVAIHEVAATIMUKSET

5.1 Valmistelevat työt

Kuva 3. Liikenteen järjestely on hoidettava
 ohjeiden mukaisesti.

Sillan päällysteen uusiminen ohjelmoidaan mui-
den päällystyshankkeiden yhteydessä. Ohjel-
mointia varten on selvitettävä päällysteen alapuo-
listen rakenteiden ja kuivatuslaitteiden korjaus- tai 
täydennystarve, jotta tarvittaville toimenpiteille va-
rataan riittävä aika ennen päällystystyötä.

Tästä syystä on usein tarkoituksenmukaista, 
että tieosan sillat käsitellään muusta tieosasta 
erillään olevana päällystyskohteena.

Sillalla tehtävissä päällystystöissä tulee käyttää 
menetelmiä, joilla ei vaurioiteta liikuntasaumalait-
teita, alla olevia vedeneristyksiä ja muita raken-
nekerroksia.

Menetelmien ja kaluston valinnassa on otettava 
huomioon myös sillan kantavuus (esim. kevyen 
liikenteen sillat ja vanhojen siltojen reunat).

Massaliikuntasaumat korjataan ohjeen SILKO 
2.712 mukaan /10/. Polymeerimassaliikuntasau-
mat jyrsitään tuotekohtaisen ohjeen mukaan.

Sillan päällysteen kulutuskerroksen uusimisessa 
ja urapaikkauksessa ei käytetä kuumajyrsintää, 
kuumennuspintauslaitetta eikä kuumentavaa mo-
nitoimilevitintä, ellei kyseessä ole maakantinen 
kehäsilta tai silta, jonka eristyksen suojakerros on 
suojabetonia.

Kun uusitaan pintarakenteet, työtä varten teh-
dään tarvittaessa sillan erikoistarkastus, jossa 
selvitetään kannen ja pintarakenteiden kunto. 
Vaurion syy on selvitettävä ja otettava huomioon 
uutta pintarakennetta valittaessa.

Ajoradan kaltevuudet ja päällysteen kunto tarkas-
tetaan vähintään 50 m pituudelta sillan molem-
min puolin ja tarvittavat korjaukset tehdään sillan 
päällystystyön yhteydessä.

Urakoitsija laatii ennen korjaustyön aloittamista 
työsuunnitelman ja laatusuunnitelman tai niiden 
yhdistelmän, jossa esitetään seuraavat asiat alla 
olevan jaottelun mukaan:

1.   Yleiset tiedot
 – hankkeen työ- ja laadunvalvontaorganisaatio: 

henkilöt, vastuu, toimivalta ja tehtävät
 – työmäärien tarkastus
 – työssä käytettävä kalusto (kaluston tyyppimer-

kit, varakalusto jne.)

 – laaduntarkastuksissa käytettävät mittarit ja 
laitteet

 – työturvallisuus- ja ympäristönsuojelutoimet
 – työhön vaikuttavat paikalliset olot, työnai-kai-

nen liikenne jne.
 – lupien hankinta.

2.  Työsuunnitelma
 – päällyste- ja vedeneristysmateriaalit
 – kuinka työ tehdään: työmenetelmä, työnteki-

jät, työkapasiteetit ja aikataulu
 – liikennejärjestelyt
 – työturvallisuus
 – työalueen suojaaminen.

3.  Työnaikaiset tarkastukset ja mittaukset
 – olosuhdemittaukset
 – päällystysalustan hyväksyntä
 – ainemenekkien seuranta
 – lämpötilojen seuranta työn aikana
 – laadunvarmistusmittaukset.
 – laadunohjaus edellä mainittujen toimien pe-

rusteella.
4.  Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
 – asfaltointipöytäkirjat ja vedeneristys
 – mittausten tulokset
 – poikkeamaraportit
 – korjaustoimenpiteet
 – uusintatarkastus.

Liikenteen järjestelyjä varten laaditaan ohjeiden 
/7/–/9/ mukaan liikenteenohjaussuunnitelma, joka 
esitetään tilaajan edustajalle ennen työn aloitta-
mista. Liikenteen ohjauksessa käytetään liikenne-
valoja tai liikenteen ohjaajaa (kuva 3).
Jos kiertotien järjestäminen on mahdollista, lii-
kenteen johtamista siltapaikan ohi on harkittava.
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5.2 Rakenteiden purkaminen ja alustavat työt

Siltapäällysteen uusimisen kolme vaihtoehtoista 
tapaa on selostettu kohdassa 3. Kahdessa ensim-
mäisessä vaihtoehdossa puretaan vain päällys-
tettä. Vanha kulutuskerros poistetaan jyrsimellä 
siten, että paikalleen jääviä rakenteita ei vaurioi-
teta (kuva 4).

Yleensä siltapäällyste jyrsitään kylmäjyrsintä-
menetelmällä laatikkoon. Jyrsintäsyvyys valitaan 
uuden massan maksimiraekoon perusteella. Kun 
massan maksimiraekoko on 16 mm, uuden vakio-
paksuisen päällystelaatan minimimassamäärä on 
100 kg/m2.

Kun pintarakenteiden uusimisen yhteydessä pure-
taan aikki kannen pintarakenteet, asfalttikerrokset 
on suositeltavaa purkaa jyrsimällä, jos jyrsinrouhe
voidaan toimittaa kierrätykseen. Kaivinkoneella 
paloina puretut pintarakenteet eivät ole asfaltti-
asemilla kierrätyskelpoisia, koska puretut pinta-
rakennepalat sisältävät myös vedeneristysmateri-
aaleja tai suojabetonia.

Kylmäjyrsinnän jälkeen päällystettä on jäätävä ve-
deneristyksen päälle vähintään 40 mm paksuinen 
kerros.

Liikuntasaumalaitteiden tukikaistojen vierustat ja 
muut vastaavat kohdat jyrsitään käsin ohjattavalla
kylmäjyrsimellä (kuva 5). Muut pinnat viimeistel-
lään tarvittaessa samalla tavalla. Pienet alueet 
voidaan purkaa piikkaamalla.

Päällysteen uusimisesta liikuntasauman kohdalla 
on yksityiskohtaisia ohjeita liitteessä 3 /12/.

Jyrsintäjäljen urasyvyys saa olla korkeintaan  
10 mm.

Vanhan asfaltin pinta jyrsitään uuden asfaltin 
vaatimusten mukaiseen kaltevuuteen. Jyrsinnän 
lopputuloksen laatu varmistetaan työn aikana 
tehtävillä mittauksilla (vaaitus, oikolauta tai kalte-
vuusmittari). Jos pintarakenteessa on paikalleen
jäävä suojabetoni, menetellään seuraavasti:

 – suojabetonin pinnassa lujasti kiinni olevaa  
bitumia ja asfalttia ei tarvitse poistaa,

 – kaikki rapautunut betoni poistetaan,
 – suojabetonin paikalliset epätasaisuudet kor-

jataan betonin paikkausaineella tai tiivistys-
epoksin ja kuivan hiekan seoksella tilavuus-
osina 1:5.

Se osa pintarakenteista, jota ei kierrätetä, pure-
taan aivinkoneen tasareunaisella kauhalla siten, 
että kansilaatan pinnan naarmuuntuminen estyy 
(kuva 6).

Piikeillä varustettuun kauhaan voidaan hitsata 
teräslevy, joka estää varovasti työskenneltäessä 
kansilaatan pinnan naarmuuntumisen. Jos vau-
rioita syntyy, ne korjataan SILKO-ohjeen 2.240 
mukaan.

Kuva 4. Tehokas jyrsinyksikkö: kuorma-auto,
   kuljettimella varustettu jyrsin ja harjakone.

Kuva 5. Pinta viimeistellään ja reunat sekä muut  
 vaikeapääsyiset kohdat jyrsitään käsin 
 ohjattavalla jyrsimellä.

Kuva 6. Pintarakenteita puretaan tasareunaisella 
 kaivinkoneen kauhalla.

Purkujätteet, joita ei kierrätetä, viedään kaatopai-
kalle. Purkujätteitä ei saa läjittää tien luiskiin tai 
vesistöön.
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5.3 Asfaltin levitys ja tiivistys

Uusi päällystekerros levitetään tasaiselle ja puh-
distetulle pinnalle. Kahden levityskaistan rajakoh-
ta tulee sijoittaa siten, ettei se tule myöhemmin 
syntyvien ajourien kohdalle. Päällyste liimataan 
alustaan tartunta-aineella. Tartuntasively tehdään 
bitumiliuoksella BL0 tai bitumiemulsiolla BE-L, joi-
ta sivellään vähintään 0,2 kg/m2. Jos päällysteen 
sideaine on kumibitumia, tartuntasively tehdään 
kumibitumiliuoksella KBL 20/100. Päällystystyö 
voidaan aloittaa vasta, kun tartuntasivelyn pin-
ta on kosketuskuiva. Liikennettä ei saa päästää 
tartunta-aineella sivellylle pinnalle.

Sidekerros tehdään asfalttibetonista AB 11 paitsi, 
jos seuraava päällystekerros on valuasfaltti, jolloin 
sidekerros tehdään asfalttibetonista AB 16.

Sidekerros levitetään asfaltinlevittimellä (kuva 7) 
ja tiivistetään valssijyrällä (kuva 8). Jos päällys-
teen alusta ei täytä kaltevuusvaatimuksia, pinnan
muotoilu tehdään sidekerroksen avulla.

Kulutuskerros tehdään InfraRYL:n osan 3 /3/ koh-
tien 42330 ja 42331 ja Asfalttinormien /5/ mukaan
ja työkohtaista työselitystä noudattaen.

Jos päällystekerroksia on kaksi, niiden pitkittäis-
saumat on limitettävä vähintään 300 mm.

Jos päällyste levitetään kaista kerrallaan, levitti-
messä tulee käyttää liitossaumaa vasten sauman-
lämmitintä. Lisäksi liitossauma sivellään bitumi-
liuoksella, bitumiemulsiolla tai kuumalla bitumilla 
ennen toisen levityskaistan levitystä.

Kulutuskerroksen asfalttibetonimassa levitetään 
levittimellä ja tiivistetään valssijyrällä, jonka mo-
lemmat valssit vetävät. Valmiiseen asfalttibetoni-
päällysteeseen ei saa jäädä haitallisia jyräysjälkiä
tai halkeamia. Päällystettä jyrättäessä on tarkkail-
tava, ettei siihen muodostu sileitä eikä liukkaita 
kohtia. Jyrää ei saa jättää seisomaan pehmeälle 
päällysteelle. Sillan päällystettä ei saa täryttää.

Valuasfaltin pintaan jyrätään bituminoitu murs-
ke, raekoko 11─16 mm (kuva 10). Mursketta si-
rotetaan 8─12 kg/m2. Pinta jyrätään 2─4 tonnin 
valssijyrällä siten, että murske painuu riittävästi 
kuumaan massaan. Jyrän valssin kasteluveteen 
voidaan lisätä pinta-aktiivista ainetta kuten män-
tynestesaippuaa.

Seuraava päällystekerros voidaan levittää vasta, 
kun edellisen kerroksen pinta on jäähtynyt ympä-
röivän ilman lämpötilaan. Kuvia asfaltin levityk-
sestä lisää liitteessä 2.

Kuva 7. Asfalttibetonin levitys asfaltinlevittimellä.

Kuva 8. Asfalttibetoni tiivistetään valssijyrällä.

Kuva 9. Valuasfaltin levitys.

Kuva 10. Valuasfaltin pintaan jyrätään bituminoitu  
     murske.
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Kuva 11. Viiste päällysteen reunassa.

Kuva 12. Päällysteeseen leikataan kutistumis- 
    saumat timanttisahalla.

5.4 Pinnan viimeistely

Asfaltin yläpinnan poikkileikkauksen alin kohta 
tehdään yleensä 250 mm:n etäisyydelle korote-
tusta reunapalkista tai korotetun jalkakäytävän 
reunasta (kuva 11).

Päällysteen sauma reunapalkkiin tai reunukseen 
tiivistetään SILKO-ohjeen 2.732 /11/ mukaan. 
Työssä käytetään Voimassa olevien SILKO-tuot-
teiden luettelossa /10/ SILKO 3.731 merkittyä 
kuumana levitettävällä saumausmassaa (massa-
tyyppi N2), joka täyttää Siltojen vedeneristysten 
SILKO-tuotevaatimukset /6/.

Jos tarvitaan kohdassa 3 selostettuja kutistumis-
saumoja, saumajako tehdään suunnitelman mu-
kaan siten, että ainakin välitukien kohdille tulee 
poikittaissaumat. Saumaurat sahataan kulutus-
kerrokseen 10 mm:n levyisiksi ja 40 mm syvyisiksi
(kuva 12). Urat saumataan Voimassa olevien SIL-
KO-tuotteiden luettelon SILKO 3.731 mukaisella 
saumausmassalla, massatyyppi N2.

Jos sillassa ei ole liikuntasaumalaitteita, sillan 
päihin tehdään kutistumissaumoja leveämmät, lii-
kuntasaumat. Urat täytetään alla olevan taulukon 
mukaisesti kuumana levitettävällä polymeerimodi-
fioidulla saumausmassalla, massatyyppi N1 (kat-
so ohje SILKO 3.731 /11/).

Sauman leveys (mm)   Liikuntapituus (m)
 50     ≤ 30
 30     ≤ 18
 20     ≤   6

Kun liikuntapituus on 30…45 m, käytetään mas-
saliikuntasauman massaa. Tällöin sauman leveys
on 100…250 mm ja paksuus vähintään päällys-
teen kulutuskerroksen korkuinen.
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6 LAADUNVARMISTUS

Laadunvarmistus tehdään InfraRYL:n osan 3 /3/ 
kohdan 42331.5 ja Asfalttinormien /5/ mukaan.

Tärkeät laadunvarmistustoimet siltapaikalla ovat:
 – päällystysalustan tasaisuus ja puhtaus
 – olosuhdemittaukset
 – massan lämpötila
 – saumojen ja reunojen tiiviys
 – päällysteen pinnan laatu
 – veden poistuminen valmiin päällysteen päältä.

Päällysteen raaka-aineiden, asfalttimassan ja val-
miin päällysteen laatu todetaan Asfalttinormien /5/ 
mukaisesti joitakin siltapäällysteen erityisvaati-
muksia lukuun ottamatta.

Uudesta siltapäällysteestä ei yleensä oteta pora-
näytteitä.

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

Mittaus tehdään pintalämpömittarilla sekä ilman 
lämpötila- ja kosteusmittareilla.

Päällysteen pinnan tasaisuus mitataan kolmen 
metrin oikolaudalla InfraRYL osan 3 /3/ kohdan 
42330.0 mukaan.

Lopuksi tarkastetaan, ettei vesi lammikoidu pääl-
lysteen päälle, vaan ohjautuu tehokkaasti kuiva-
tuslaitteisiin (kuva 13).

Työn valmistuttua kerätään laaturaportiksi
 – mahdollisen sillan korjaussuunnitelman pääl-

lysteosa ja yhdistetty työ- ja laatusuunnitelma
 – työmaapäiväkirjat
 – ainestodistukset
 – mahdolliset poikkeamaraportit
 – vaatimustenmukaisuuden yhteenvetoraportti.

Laaturaportti luovutetaan tilaajan edustajalle vii-
meistään vastaanottotarkastuksessa.

Kuva 13. Vesi ei saa lammikoitua päällysteen 
    pinnalle.
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TARVITTAVAT RESURSSIT
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RESURSSIT 
 
TYÖVOIMA:  Työnjohtaja (TJ) ja 2 rakennusammattimiestä (RAM) ja rakennusmies (RM), ko-

neiden kuljettajat ja liikenteen ohjaajat. 
 
TYÖVÄLINEET:  Asfaltinjyrsin tai kaivinkone (KKH 16), pyöräkuormaaja (KUP 13) ja kuorma-au-

toja, Asfaltinlevitin ja valssijyrä 
 tarvittaessa aggregaatti ja timanttiteräinen holvisaha ja lieriöpora. 
 
TYÖMAAJÄR- Liikenteenohjausvälineet, tarvittaessa liikennevalot 
JESTELYT JA Suojahaalarit, suojakäsineet ja suojajalkineet, kuulosuojaimet jyrässä ja 
TYÖTURVALLISUUS:  levittimessä työskenneltäessä 
 Kaikilla kuvallinen tunnistekortti ja Tieturva 1, työnjohdolla Tieturva 2, rautatie- 
 silloilla Turvakortti ja tulityöntekijöillä tulityökortti 
 
TARVEAINEET: Tarvittaessa bitumiemulsio BE-L tai bitumiliuos BL0  
 Asfalttibetoni AB 5 (viisteen teko)  

Ajoradan kulutuskerrokseen: asfalttibetoni AB 16 tai kumibitumi tai kumibitumi-
valuasfaltti KBVA 16 tai kivimastiksiasfaltti SMA 16 

 Sidekerrokseen: asfalttibetoni AB 11 
 Jalkakäytävän kulutuskerrokseen: AB 11 tai KBVA 11 + hiekkahierto 
 Saumausmassa (SILKO 3.731) 
 Kumibitumi KB 100 ja kumibitumiliuos KBL 20/100 /6/ 
 Mahdollisesti bitumoitu murske (raekoko 11/16), kiviaineksen nastarengaskulu-

tuskestävyysluokka AN7 /5/ 
 Mahdollisesti öljynpoistoaine (SILKO 3.251). 
 
LIKIMÄÄRÄISET päällysteen jyrsiminen   1000 - 2000    m2/työvuoro 
TYÖSAAVUTUKSET: tartuntasively harjaamalla     500 -  700         - ” - 
 tasausmassan levitys   1000 - 2000        - ” - 
 asfaltin levitys     1500 - 2500        - ” - 
 valuasfaltin levitys     300 -   600        - ” - 
 sauman sahaus     250 -   500    m/työvuoro. 
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KUVASARJA ASFALTIN LEVITYKSESTÄ

LIITE 2
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KUVASARJA ASFALTIN LEVITYKSESTÄ   LIITE 2
 

 
Valuasfaltin siirto levittimeen. 

 
Valuasfaltin levitys. 

 
Sirotteen levitys. 

 
Pinnan jyräys. 

 
Asfalttimassan siirto levittimeen 

 

 
Asfalttimassan levitys. 

 
Levityskaistan reunan viimeistely. 

 
Pinnan jyräys.
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PÄÄLLYSTEEN UUSIMINEN LIIKUNTASAUMAN KOHDALLA



     SILKO 2.814                                 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN UUSIMINEN                                               15LIITE 3 / 2 (5)



     SILKO 2.814                                 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN UUSIMINEN                                               16LIITE 3 / 3 ( 5)



     SILKO 2.814                                 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN UUSIMINEN                                               17LIITE 3 / 4 (5)



     SILKO 2.814                                 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN UUSIMINEN                                               18LIITE 3 / 5 ( 5)




