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SAUMARAKENTEET

SAUMAUSMASSAT

siltojen

korjaus

Tässä ohjeessa käsitellään Väyläviraston taitora-
kenteiden uudis- ja korjausrakennustöissä käytet-
täviä saumarakenteita, joiden rakennekohtaiset 
tiedot on esitetty voimassa olevien SILKO-tuottei-
den luettelossa /1/.

Saumauksen tarkoituksena on saumauskohdan 
tiivistäminen siten, että vesi, suola ja epäpuhtau-
det eivät pääse suotautumaan sauman läpi ja 
vaurioittamaan alapuolisia rakenteita.

Siltojen päällysrakenteissa käytettävien saumaus-
materiaalien tulee olla CE-merkittyjä harmonisoi-
dun tuotestandardin mukaan:

 – SFS-EN 14188-1 (kuumana levitettävät  
saumausmassat) /2/,

 – SFS-EN 14188-2 (kylmänä levitettävät  
saumausmassat) /3/.

Saumausmassojen tuoteominaisuudet on tutkittu 
SILKO-testeissä joko saumausmassatuotteista 
tai eräiden ominaisuuksien osalta saumaraken-
teista. Saumausmassojen testauksessa noudate-
taan edellä mainittuja harmonisoituja tuotestan-
dardeja ja niiden edellyttämiä testimenetelmiä.

Saumausmassojen tulee täyttää Siltojen veden-
eristysten SILKO-tuotevaatimukset /4/. Vaati-
mukset on asetettu erikseen kuumana levitettä-
ville ja kylmänä levitettäville saumausmassoille.

Kuumana levitettävät saumausmassat

Kuumana levitettävät (plastiset) saumausmassat 
jaetaan testitulosten perusteella kahteen eri mas-
satyyppiin N1 ja N2. Kummallekin kuumana levi-
tettävän saumausmassan massatyypille hyväk-
sytään silloilla eri käyttökohteet, jotka on merkitty 
tuotekohtaisesti myös voimassa olevien SILKO-
tuotteiden luetteloon /1/: 

Massatyypin N1 käyttökohteet:
 – Päällysteen halkeamien sulkeminen avarrus-
saumamenetelmällä

 – Päällysteen pieniliikkeiset liikuntasaumat (liike-
vara ≤ 10 % sauman leveydestä)

 – Teräsbetonisten kansielementtien saumat
 – Teräsbetonisten ajotielaattojen saumat

Massatyypin N2 käyttökohteet:
 – Päällysteen halkeamien sulkeminen kannukaa-
tomenetelmällä

 – Päällysteen kutistumissaumat 
 – Päällysteen ja reunapalkin, tukikaistan tai  
reunuksen väliset saumat

Päällysteen halkeamisen sulkemiseen käytetään 
paremman tartunnan ja venyvyyden kylmässä 
omaavaa massatyyppiä N1 ja avarrussaumaus-
menetelmää, kun pyritään pidentämään sauma-
uksen uusimisaikaväliä ja saumarakenteen käyt-
töikää. 

Massatyypin N1 massoja voidaan käyttää myös 
massatyypin N2 käyttökohteissa.

Kylmänä levitettävät saumausmassat

Kylmänä levitettävien (elastisten) saumausmas-
sojen käyttökohteita ovat:
 – Reunapalkin liikuntasaumat (liikevara ≤ 20 % 
sauman leveydestä)

 – Teräsbetonisten kansielementtien saumat ja  
betonisen ajotielaattojen saumat.

Polyuretaania sisältävät kylmät saumausmassat 
eivät sovellu bitumia sisältävän rakenteen sau-
maukseen (yhteensopivuuden puutteen vuoksi).

Jos tuote täyttää SILKO-tuotevaatimukset,   Väylä- 
virasto merkitsee sen voimassa olevien SILKO-
tuotteiden luetteloon /1/. 
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Väylävirasto tai ELY-keskus voi vaatia tiedon 
myös tuotteiden numeerisista testituloksista. 

Siltojen päällysrakenteissa saa käyttää vain sa-
manlaisia saumarakenteita, jollaisina ne ovat lä-
päisseet SILKO-testit.

Saumausmassojen asentamisen ohjeita ja vaa-
timuksia sekä valmiin saumaustyön laatuvaati-
mukset on esitetty InfraRYL osan 3 /5/ kohdassa 
42334 ja ohjeessa SILKO 2.732 /6/.

Saumausmassan tartuntapinnat käsitellään tuo-
tekohtaisella esisivelyaineella (primer) ja sauma-
rakoon asennetaan tarvittaessa käyttöohjeen mu-
kainen alusnauha.

Saumausmassa levitetään tuotekohtaisten ohjei-
den mukaan ottaen erityisesti huomioon työtur-
vallisuus- ja ympäristönsuojeluohjeet sekä ohjeet 
ongelmajätteiden käsittelystä. Aineen suomen-
kielinen käyttöturvallisuustiedote, käyttöohje ja 
tuoteseloste on saatettava työntekijöiden tietoon.

Kuva 1. Saumausmassojen käyttökohteet sillan päällysrakenteessa.

1. Reunapalkin liikuntasaumat (kylmänä levitettävä massa) *)
2. Päällysteen pieniliikkeiset liikuntasaumat (kuumana levitettävä, massatyyppi N1)
3. Päällysteen ja reunapalkin, tukikaistan tai reunuksen välinen sauma (kuumana levitettävä, massa-

tyyppi N2)
4.1 Päällysteen halkeaman sulkeminen avarrussaumausmenetelmällä (massatyyppi N1)
4.2 Päällysteen kutistumissaumat ja halkeamien sulkeminen kannukaatomenetelmällä (massatyyppi N2)
5.   Teräsbetonisten kansielementtien ja betonisen ajotielaatan saumat (kuumana levitettävä,  
      massatyyppi N1 tai kylmänä levitettävä massa).
*) Tuote soveltuu myös betonisen sillankaiteen ja betonisen pengerkaiteen väliseen pystysaumaan.

2 VOIMASSA OLEVIEN SILKO-TUOTTEIDEN LUETTELO

Väyläviraston tuotevaatimukset täyttävät sauma-
rakenteet ja saumausmassat esitetään Silto-
jen korjausohjeet (SILKO) kohdan 3 Voimassa 

olevien SILKO-tuotteiden luettelossa /1/ Väylä-
viraston internet-sivulla osoitteessa 
http://www.vayla.fi/palveluntuottajat/sillat/silko/

https://vayla.fi/palveluntuottajat/sillat/silko/
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3 KIRJALLISUUSVIITTEET

/1/ Voimassa olevien SILKO-tuotteiden luettelo.
http://www.vayla.fi/palveluntuottajat/sillat/silko/

/2/ SFS-EN 14188-1 Saumanauhat ja saumaus-
massat. Osa 1: Kuumana levitettävien
saumausmassojen vaatimukset.

/3/ SFS-EN 14188-2:en. Saumanauhat ja  
saumausmassat. Osa 2: Kylmänä levitettävien
saumausmassojen vaatimukset.

/4/ Siltojen vedeneristysten SILKO-tuotevaati-
mukset. Liikenneviraston ohjeita 9/2015.

/5/ Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset
(InfraRYL), Osa 3. Sillat ja rakennustekniset
osat.

/6/ SILKO-ohjeet. Väyläviraston internet-sivu.

 – SILKO 1.111 Työturvallisuus
 – SILKO 1.112 Ympäristönsuojelu
 – SILKO 2.732. Päällysteen ja betonirakenteen

      välisen sauman tiivistäminen
 – SILKO 2.814 Asfalttipäällysteen uusiminen.
 – SILKO 2.832 Päällysteen halkeaman

      sulkeminen
 – SILKO 2.833 Asfalttipäällysteen paikkaami-

nen

Kuva 2. Alus- ja päällysrakenteen välinen sauma  
  reunapalkin kohdalla.

Kuva 3. Päällysteen pienen liikuntasauman sau-
  mausta päällysrakenteen pään kohdalla.

https://vayla.fi/palveluntuottajat/sillat/silko/
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2015-09_siltojen_vedeneristysten_web.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/sillat/silko/kansio1/s1111.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/sillat/silko/kansio1/s1112.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/sillat/silko/kansio2/s2732_web.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/sillat/silko/kansio2/s2814.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/sillat/silko/kansio2/s2832.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/sillat/silko/kansio2/s2833.pdf
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Kuva 4. Tukikaistan ja päällysteen välinen sauma
  (kuumana levitettävä, massatyyppi N2).

Kuva 5. Reunapalkin ja päällysteen välinen   
  sauma (kuumana levitettävä,  
  massatyyppi N2).

Kuva 6. Päällysteen kutistumissauma (kuumana  
  levitettävä, massatyyppi N2).

Kuva 7. Asfalttipäällysteen halkeamien sulkemi- 
  nen (kuumana levitettävä, massatyyppi  
  N2). Tämä sillan päällyste tulisi uusia  
  halkeamien määrän vuoksi.

Ohjeen päivitys: Kyösti Laukkanen, KSIILA


