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Puukannen vaurioita ovat kuluma, ravistuminen ja 
lahoaminen.

Kuluman aiheuttajia ovat runsas autoliikenne ja 
henkilöautojen nastarenkaat. Lisäksi kannella ole-
va hiekka edistää kulumista.

Suuret kosteudenvaihtelut aiheuttavat naulatun 
puukannen ravistumista ja naulaliitosten löysty-
mistä.

Lahovaurioita syntyy, kun vesi ei pääse poistu-
maan kannelta riittävän tehokkaasti liian pienen 
viettokaltevuuden, urautumisen ja muiden pinta-
vaurioiden tai kannella olevan hiekan takia.

Lisäksi talvikunnossapitokalustolla aiheutetaan va- 
litettavan usein puukanteen vaurioita.

Kuva 1. Naulattu puukansi, jossa on kulumaa, ra-
vistumista ja pintalahoa.

2 KORJAUSTARVE

Puukannen päällystämistä tulee harkita, jos tien 
keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on suu-
rempi kuin 350 ajoneuvoa.

Vanhan puukannen korjausmenetelmänä pääl-
lystäminen tulee kyseeseen, kun kannessa on 
pintalahoa tai kulumaa enintään 10 mm:n syvyy-
deltä eikä naulattu kansi ole ravistunut niin pa-
hoin, että kansilankkujen välissä on selvät raot 
ja naulaus on löystynyt. Yksittäiset kolot eivät ole 
päällystämisen esteenä, koska ne voidaan paika-
ta kumibitumilla ennen päällystystyötä. /1/

Teräspalkkisillan puukansi on hyvä päällystää mui- 
den korjaustöiden yhteydessä, koska kannen läpi 
suotautuva vesi ja kosteus aiheuttaa korroosio-
vaurioita alapuolisiin teräsrakenteisiin.

Sillan tulopenkereillä tulee olla päällyste vähintään 
50 metrin matkalla.

Kuva 2. Päällystyskelpoinen vaurioluokan 2 puu-
kansi.

1 VAURIO
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3 OHJEEN SOVELTAMISALA

Tätä ohjetta käytetään uusia ja vanhoja puukan-
sia päällystettäessä. Päällyste tehdään valuas-
faltti- tai ohutkerrospäällysteenä. Valuasfalttipääl-
lysteen alle tehdään vedeneristys.

Päällystämiselle vaihtoehtoinen korjausmenetel-
mä on joissakin tapauksissa puukannen vahven-
taminen teräslevyllä, joka tehdään erillisen oh-
jeen /2/ mukaan. Vahventaminen voidaan tehdä, 
kun kannessa on pintalahoa tai kulumaa 5–20 
mm:n syvyydeltä ja tien keskimääräinen vuoro-
kausiliikenne on pienempi kuin 350 ajoneuvoa. 
Jos puukansi on pahoin ravistunut ja kannen nau-
laus on löystynyt, teräslevyllä vahventaminen tu-
lee kyseeseen vain tilapäistoimenpiteenä ja kansi 
on uusittava mahdollisimman pian.

Puukannen kosteustila on mitattava ennen töiden 
aloittamista 10–20 mm:n syvyydeltä. Kosteus saa 
olla enintään 20 % puun kuivamassasta.

Lankkujen hammastus kannen pinnassa saa olla 
enintään 2 mm.

Vedeneristys tehdään joko mastiksi- tai kermi-
eristyksenä. Eristysmateriaalien tulee olla Tiehal-
linnon käyttöönsä hyväksymiä. Eristysalustan tu-
lee olla puhdas ja kuiva.

Puukannen lämpötilan on oltava vähintään 3 °C 
ilman kastepisteen yläpuolella. Ilman ja rakenteen 
lämpötilan pitää kuitenkin olla mastiksieristystä 
tehtäessä vähintään +2 °C ja kermieristystä teh-
täessä vähintään +5 °C. 

Kumibitumimastiksin laatuvaatimukset on esitetty 
InfraRYL:n osan 3 /3/ kohdassa 42310.1.5 ja jul-
kaisun /4/ liitteessä 3. Mastiksieristyksen sideai-
neen on täytettävä kumibitumin KB 85 SILKO 
hyväksyntävaatimukset /4/. Sekoitus- ja levitys-
lämpötilan pitää olla 180–210 °C.

Mastiksieristyksen massamäärän on oltava vä-
hintään 30 kg/m2. Sallittu massamäärän ylitys on 
10 kg/m2.

Valmiin mastiksieristyksen pinnan tulee olla kaut-
taaltaan kiiltävä.

Kermieristys on tehtävä InfraRYL:n osan 3 /3/

kohdassa 42310.3.2.1 esitettyjen vaatimusten 
mukaisesti. Aluskerminä ei saa käyttää kuumen-
tamalla kiinnitettävää (hitsattavaa) kermiä.

Valuasfalttipäällyste on tehtävä kumibitumiva-
luasfaltista (KBVA). Sideaineena on käytettävä 
kumibitumia KB 85, jonka on täytettävä SILKO 
hyväksyntävaatimukset /4/.

Päällystystyötä tehtäessä ilman lämpötilan on ol-
tava vähintään +5 °C. Päällystemassan sekoitus- 
ja levityslämpötilan pitää olla 180–210 °C.

Päällysteen tulee täyttää sillan päällysteen ylei-
set laatuvaatimukset, jotka on esitetty InfraRYL:n 

osan 3 /3/ kohdassa 42330.0. Päällysteen suurin 
sallittu epätasaisuus on 8 mm kolmen metrin oi-
kolaudalla mitattuna.

Ohutkerrospäällysteen laatuvaatimukset ovat 
InfraRYL:n osan 3 /3/ kohdan 42333 mukaiset. 
Materiaalin tulee olla Tiehallinnon käyttöönsä hy-
väksymä. Työnaikaisen lämpötilan ja kosteuden 
tulee olla tuotekohtaisten vaatimusten mukaiset.

Työstä laaditaan laaturaportti.

4 LAATUVAATIMUKSET

Kuva 3. Teräslevyt puukannelle asennettuina.

Kuva 4. Monielementtinen liikuntasaumalaite ja juo-
tosbetonista valetut tukikaistat.
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5 TYÖVAIHEVAATIMUKSET

5.1 Valmistelevat työt

Urakoitsija laatii ennen työn aloittamista yhdiste-
tyn työ- ja laatusuunnitelman, jossa esitetään seu-
raavat asiat:

1. Yleiset tiedot
 hankkeen työ- ja laadunvalvontaorganisaatio: 

henkilöt, vastuut, toimivalta ja tehtävät
 työmäärien tarkistus
 työssä käytettävä kalusto
 laaduntarkastuksessa käytettävä kalusto
 työturvallisuus- ja ympäristönsuojelutoimet
 työhön vaikuttavat paikalliset olosuhteet, työn-

aikainen liikenne jne.
 lupien hankinta.

2. Työsuunnitelma
 eriste- ja päällystemateriaalit
 työntekijät, työjärjestys, työkapasiteetit ja ai-

kataulu
 liikennejärjestelyt
 työalueen suojaaminen.

3. Työnaikaiset laaduntarkastukset ja mittaukset
 olosuhdemittaukset
 eristysalustan hyväksyntä
 lämpötilojen tarkkailu työn aikana
 ainemenekkien seuranta
 laadunvarmistusmittaukset
 laadunohjaus em. toimien perusteella.

4. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
 mittaustulokset
 poikkeamaraportit
 korjaustoimenpiteet
 työmaapäiväkirjat.

Liikennejärjestelyistä laaditaan kirjallinen liiken-
teenohjaussuunnitelma, joka on hyväksytettävä 
tilaajalla /5 ja 6/. Liikenteen rajoittamisesta on il-
moitettava Tiehallinnon liikennekeskukseen.

5.2 Työvaiheet

Puukannen päällystäminen tehdään kuivan sää-
jakson jälkeen, kun puukannen kosteustila on va-
kiintunut ja riittävän alhainen.

Kosteustila mitataan yleensä mittapiikein varus-
tetulla elektronisella puunkosteusmittarilla.

Sääsuojien käytössä noudatetaan InfraRYL:n 

osan 3 /3/ kohdassa 42310 esitettyjä vaatimuk-
sia.

Puukannen yksittäiset pienet vauriokohdat paika-
taan kumibitumilla ja suuremmat puulla. Lankku-
jen välinen yli 2 mm suurempi hammastus hiotaan 
pois ja kannen pinnalle tehdään kevyt suihkupuh-
distus. Uudelle puukannelle riittää pinnan puhdis-
tus paineilmalla tai harjaamalla ja imuroimalla.

Sillan reunoihin naulataan muottilaudat, jotka pois-
tetaan päällystystyön jälkeen.

Kumibitumimastiksi levitetään suoraan puhdiste-
tulle pinnalle yhtenä kerroksena. Paineentasaus-
verkkoa ei käytetä.

Kermieristyksen alle tehdään tartuntasively ku-
mibitumiliuoksella KBL 20/100, jota sivellään kan-
teen 0,2 kg/m2. Tartuntasivelyä ei tehdä, jos kan-
nen kyllästysaineena on kreosootti.

Valuasfalttipäällyste tehdään asfaltinlevittimellä 
kumibitumivaluasfaltista KBVA 16/85 tai KBVA 
11/70. Pinta karkeutetaan bitumoidulla murskeel-
la Ø 11–18 mm, jota sirotellaan 8–12 kg/m2. Pääl-
lyste jyrätään 2–4 tonnin painoisella jyrällä siten, 
että murske painuu riittävästi kuumaan massaan. 
Jyrän valssin kasteluveteen lisätään mäntynes-
tesaippuaa.

Päällysteeseen tehdään 10 metrin välein poikit-
taissaumat. Saumat sahataan 10 mm:n levyisiksi 
ja enintään päällysteen syvyydelle vedeneristystä 
vaurioittamatta. Sahatut urat täytetään Tiehallin-
non käyttöönsä hyväksymällä plastisella polymee-
rimodifi oidulla bitumimassalla.

Ohutkerrospäällyste tehdään tuotekohtaisten oh-
jeiden mukaan.

Yleensä ohutkerrospäällysteen teko alkaa tar-
tuntasivelyllä, jonka pintaan sirotellaan kuivaa 
kiviainesta. Massa sekoitetaan pakkosekoitta-
jassa siten, että ensin sekoitetaan sideaineen 
komponentit ja kiviaines lisätään vähitellen. Le-
vitetyn massan päälle sirotetaan karkeinta tuot-
teeseen kuuluvaa kiviaineslajiketta niin paljon, 
että pinta peittyy täysin.

Työssä noudatetaan työturvallisuutta koskevia 
määräyksiä ja ohjeita /7/.
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7 TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Laadunvarmistus tehdään InfraRYL:n osan 3 /3/

kohtien 42310.5 (vedeneristys), 42331.5 (valuas-
falttipäällyste) ja 42333.5 (ohutkerrospäällyste) 
mukaan. Tärkeät laadunvarmistustoimien kohteet 
ovat

 puukannen tasaisuus, puhtaus ja kosteustila
 mastiksin lämpötila ja levitetty massamäärä
 mastiksin pinnan kiiltävyys ja laatu
 liimausbitumin lämpötila
 eristyskermien liimautuminen ja tartunta
 päällystemassan lämpötila
 päällysteen pinnan tasaisuus
 ohutkerrospäällysteen paksuus ja tartunta, 

vähintään kaksi tartuntavetokoetta
 saumojen ja reunojen tiiviys.

Pinnan tasaisuus mitataan oikolaudalla.

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

Työn valmistuttua kerätään laaturaportiksi
 yhdistetty työ- ja laatusuunnitelma
 työmaapäiväkirjat
 ainestodistukset
 mahdolliset poikkeamaraportit
 vaatimustenmukaisuuden yhteenvetoraportti.

Laaturaportti luovutetaan tilaajan edustajalle työn 
vastaanottotarkastuksessa.
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OPASTAVAT TIEDOT           LIITE

TYÖVAIHEET

RESURSSIT

TYÖVOIMA: – työnjohtaja (TJ) + 2 rakennusammattimiestä (RAM).

TYÖVÄLINEET:  suihkupuhdistus- tai paineilmalaitteet
 kulmahiomakone tai timanttisaha
 lämpö- ja kosteusmittarit sekä tartuntavetolaite
 oikolauta
 valuasfalttipäällystettä tehtäessä

 – mastiksi- tai kermieristysvälineet
 – sulatuspata
 – valuasfaltinkeitin
 – kumipyöräalustainen asfaltinlevitin ja valssijyrä

 ohutkerrospäällystettä tehtäessä
 – polymeerimassan sekoitin ja levityskolat.

TYÖMAA-  liikenteenjärjestelylaitteet
JÄRJESTELYT JA  suojahaalari, suojakäsineet ja suojajalkineet
TYÖTURVALLISUUS:  kuulosuojaimet jyrässä ja levittimessä työskenneltäessä

 bitumisia tuotteita käsittelevillä työntekijöillä tulityökortti.

TARVEAINEET:  valuasfalttipäällystettä tehtäessä
 – kumibitumimastiksi (SILKO 3.814) tai alus- ja pintakermit (SILKO 3.811)
 – tarvittaessa kumibitumiliuos KBL 20/100
 – kumibitumivaluasfaltti KBVA 16/85 tai KBVA 11/70
 – bitumoitu murske Ø 16 20
 – plastinen polymeerimodifi oitu bitumimassa (SILKO 3.731)

 ohutkerrospäällystettä tehtäessä
 – ohutkerrospäällyste (SILKO 3.821).

LIKIMÄÄRÄISET  vedeneristyksen teko  300 500 m2 / työvuoro
TYÖSAAVUTUKSET:  päällysteen teko   300 500 m2 / työvuoro

 ohutkerrospäällysteen teko 200 300 m2 / työvuoro.

LIIKENNE-                PUUKANNEN        VEDENERISTYKSEN      
           KUNNOSTUS                   TEKO 

       LAADUNVARMISTUS 
                       TEKO                     TEKO

10 12

13

11

14 15 16

13

                JÄRJESTELYT 

PÄÄLLYSTEEN SAUMOJEN
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