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Väyläviraston hallinnoimat siltojen korjausohjeet.
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1

1.1

Johdanto

Liikuntasaumat rakennelmissa

Liikuntasaumat ovat tärkeitä rakenneosia rakennelmissa, joissa rakenteiden liikkuminen
lämpölaajenemisen, kuormitusten tai jonkun muun ympäristötekijän vaikutuksesta on
mahdollistettava ilman rakenteiden vaurioitumista. Liikuntasaumoja on esimerkiksi siltarakenteissa, rautatierakenteissa ja rakennusten rakenteissa. Liikuntasaumat voivat olla
avonaisia saumoja tai niissä voidaan käyttää erilaisia saumalaitteita tai saumamassoja.

1.2

Työn tausta

Massapohjaisten liikuntasaumojen käytön lisääntyessä siltarakenteissa, on niitä tekevien toimijoiden toimitusajat ”karanneet”. Hyvien materiaali ja rakenneratkaisujen vaihtoehtojen puute ja toimijoiden vähäisyys aiheuttavat ongelmia työkohteiden läpiviemisissä.
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on kiinnostunut löytämään uusia vaihtoehtoja tämän ongelman poistamiseksi.

Opinnäytetyön on tarkoitus palvella tilaajana toimivan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tarpeita ja löytää heille lisää ”työkaluja” siltahankkeisiin. Useammat
soveltuvat vaihtoehdot toisivat lisämahdollisuuksia mm. työvaiheen kilpailutukseen ja toteutukseen.

1.3

Tavoitteet ja rajaus

Opinnäytetyön tavoitteena on löytää siltarakenteiden massapohjaisissa liikuntasaumoissa tällä hetkellä käytössä oleville tuotteille ja rakenneratkaisuille uusia vaihtoehtoja. Saumassa käytettävä massa tulisi soveltua vaihteleviin keliolosuhteisiin ja rakenteen tulisi olla helposti/kevyesti vaihdettavissa sekä korjattavissa.

Opinnäytetyö rajataan koskemaan siltarakenteisiin soveltuvien massapohjaisten liikuntasaumojen rakenneratkaisuihin, niiden asennus- ja korjausohjeisiin sekä massana käytettävien tuotteiden ominaisuuksiin.
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1.4

Tutkimusmenetelmät ja -materiaalit

Tämä työ koostuu kahdesta kokonaisuudesta, joista ensimmäisessä käsitellään aiheeseen liittyvää teoriaa ja toisessa käsitellään massapohjaisiin liikuntasaumasaumoihin soveltuvia materiaalivaihtoehtoja ja rakenneratkaisuja.

Työn teoriaosuudessa käydään läpi yleisesti liikuntasaumoja ja liikuntasaumalaitteita siltarakenteissa. Työn teoriaosuuden tutkimusaineistona käytetään Väyläviraston julkaisuja, rakennusalan kirjallisuutta ja muita alaan liittyviä sähköisessä muodossa olevia artikkeleita.

Vaihtoehtoisia ratkaisuja massaliikuntasaumoihin selvitetään etsimällä tietoa alalla toimivien yritysten, yhdistysten ja viranomaisten verkkosivuilta sekä haastattelemalla alalla
toimivia henkilöitä.
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2.1

Liikuntasaumarakenteet siltarakenteissa

Siltarakenteet

Suomessa vallitsevan käytännön mukaisesti sillaksi kutsutaan rakennetta, jota pitkin
henkilö-, ajoneuvo- tai muu liikenne pääsee kulkemaan esteen yli ja sen vapaa-aukon
pituus on vähintään 2 metriä. Siltoja ovat ajoneuvoliikennettä palvelevat tiesillat, rautatiesillat ja kevyen liikenteen sillat. Valtion ylläpitämiä maantiesiltoja on noin 14200 kappaletta (1.). Määrällisesti suurin osa näistä valtion silloista on ajoneuvoliikennettä palvelevia tiesiltoja ja niiden yleisin rakennusmateriaali on teräsbetoni (2, s.10-13). Helsingin
kaupungilla on siltoja noin 600 kappaletta, joista yli puolet on kevyttä liikennettä palvelevia siltoja. Helsingin siltojen yleisin rakennusmateriaali on teräsbetoni. Teräsbetonisten
siltojen osuus on lähes 90% kaikista ajoneuvoliikenteen silloista, kevyen liikenteen siltojen rakennusmateriaalina korostuvat kappalemäärillä mitattuna teräs ja puu (3.). Siltarakenteiden toiminnallisuuden kannalta siltapaikka ja siltarakenteet ovat jaettu osakokonaisuuksiin. Näitä ovat
•

alusrakenteet

•

päällysrakenne

•

varusteet ja laitteet

•

siltapaikan rakenteet.

Kuvassa 1 havainnollistetaan tätä osakokonaisuuksien jakoa. Liikuntasaumarakenteet
yhdessä mm. laakereiden ja kaiteiden kanssa kuuluvat varusteiden ja laitteiden osakokonaisuuteen. Varusteiden ja laitteiden tarkoituksena on toimia alus- ja päällysrakennetta suojaavina ja niiden toimintaa tukevina rakenteina, esimerkiksi liikenneturvallisuuden ja sillan käyttöiän kannalta. (2, s.15)
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Kuva 1. Risteyssillan rakenneosat (2, s.15).

2.2

Liikuntasaumat

Sillan rakenteisiin kohdistuvan lämpötilan vaihtelun ja rakenteiden muodonmuutosten aiheuttamat liikkeet mahdollistetaan liikuntasaumojen avulla. Liikuntasaumat sijoitetaan
silloissa alus- ja päällysrakenteen väliin tai päällysrakenteen eri osien välille. Yleisimmin
niitä käytetään päällysrakenteen ja maatuen välisessä saumassa. Muodonmuutoksista
johtuvia liikkeitä aiheuttavat lämpölaajeneminen, betonin kutistuminen sekä siltaan kohdistuvien kuormitusten ja niistä johtuvien jännitysten aiheuttamat rakenteen elastisuudesta ja betonin virumasta sekä tukien siirtymistä johtuvat liikkeet. Liikkeet voivat olla
vaakasuuntaisia, pystysuuntaisia tai kiertymän aiheuttamia. Liikuntasaumoihin asennetut liikuntasaumalaitteet sallivat nämä rakenneosien liikkeet ja estävät saumaan kohdistuvien voimien siirtymisen sauman puolelta toiselle. (4, s.4; 5, liite 5.4)

Lämpölaajeneminen kuvaa kappaleen koon muutosta lämpötilan muutoksen seurauksena. Lämpötilan kohotessa kappaleen rakenneosat laajenevat ja vastaavasti lämpötilan
laskiessa ne supistuvat. Eri materiaalit käyttäytyvät lämpötilan muuttuessa eri tavalla,
joten jokaisella materiaalilla on oma lämpötilakerroin. Lämpötilakerroin ilmoittaa kuinka
paljon lämpötilan muuttuessa yhdellä asteella metrin mittaisen kappaleen pituus muuttuu. Betonirakenteelle lämpölaajenemiskertoimena voidaan käyttää arvoa 10x10-6 ⁰C-1.
(6; 7, s.12)
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Viruma on ajasta riippuva ja pitkäaikaisen jännityksen aiheuttama muodonmuutos betonirakenteessa (8). Osa virumasta palautuu kuormituksen poistuttua ajan kuluessa, mutta
osa virumasta jää pysyväksi. Viruman suuruuteen vaikuttavia tekijöitä ovat rakenteen
mitat (poikkileikkauksen muunnettu paksuus), aika, suhteellinen kosteus ja käytetyn betonin ominaisuudet, kuten lujuus ja sementtilaatu. Viruman suuruuteen voidaan vaikuttaa
esim. rakenteen raudoituksella ja kuormittamisajankohdalla. Kuvasta 2 voidaan havaita
kuormitusajankohdan vaikutus virumaluvun loppuarvoon. (7, s.13, Liite 1/5.)

Kuva 2. Kuormittamisajankohdan vaikutus virumaluvun loppuarvoon muunnetuilla paksuuksilla
200-600 mm ja betonilujuuksilla C30/37 sekä C35/45, t=∞, RH=80%, sementtityyppi N
(7, Liite 1/5).

Betonin kutistumalla tarkoitetaan kovettuneen betonin tilavuuden pienenemistä. Kokonaiskutistuma muodostuu kuivumiskutistuman ja sisäisen kutistuman summasta. Kutistuma ei ole riippuvainen lämpötilasta ja sisäisistä jännityksistä, vaan kutistuman suuruus
riippuu betonin lujuudesta, johon olennaisesti vaikuttaa betonin vesisementtisuhde, sementtilaadusta, ympäristön suhteellisesta kosteudesta, poikkileikkauksen muunnetusta
paksuudesta sekä ajasta. (7 s.13; 8 s. 75.)

Rakenteeseen kohdistuvien jännitysten ja suhteellisen muodonmuutosten avulla voidaan määrittää kappaleen kyky vastustaa venymistä ja kokoon puristumista. Tätä ominaisuutta kuvataan kimmokertoimen avulla ja sitä kutsutaan kimmoiseksi muodonmuutokseksi. Erona virumaan kimmoinen muodonmuutos palautuu heti kuormituksen
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poistuttua. Eritoten betonissa käytetty kiviaines vaikuttaa betonin kimmoisiin muodonmuutosominaisuuksiin. (7, s.12; 9.)

Liikuntasaumarakenteeseen kohdistuvia kuormituksia aiheuttavat pystysuorat akselikuormat sekä vaakasuorat jarru- ja keskipakoisuusvoimat. Kuvassa 3 on esitetty Silkoohjeen 1.701 12/93 mukaiset liikuntasaumarakenteiden suunnittelussa käytettävät kuormat. (4, s.8, s.10; 10, s.12-19.)

Kuva 3. Silko 1.701 12/93 ohjeen mukaiset liikuntasaumalaitteen suunnittelussa käytettävät
kuormat (4.)

Suunnittelussa tukien siirtyminen oletetaan olevan maanvaraisten tukien osalta ±10
mm/tuki (päätytuki vain aukkoon päin), paalutetut tuet laskelmien mukaan, ±10 mm ja
kalliolle perustetun tuen oletetaan olevan liikkumaton. (11, s.12.)

2.3

Liikuntasaumarakenteet ja liikuntasaumatyypit

Suomessa tällä hetkellä käytössä olevat liikuntasaumarakenteet edustavat valtaosin vesitiiviitä rakenneratkaisuja. Poikkeuksia löytyy sormiliikuntasaumalaitteella varustetuista
silloista sekä rata- ja puusilloista. 1970-luvulle saakka käytössä olleet rakenneratkaisut
olivat poikkeuksetta avoimia teräksisillä peitelevyillä varustettuja liikuntasaumarakenteita, mutta nämä rakenneratkaisut ovat pääosin poistuneet vuosien varrella siltojen peruskorjausten yhteydessä. Vesitiiviitä rakenneratkaisuja on alettu käyttämään silloissa
1960-luvulta alkaen. (12, s.3-4, s.10.)
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Vesitiiviit rakenneratkaisut suojaavat kannen alapuolisten rakenteiden joutumista alttiiksi
veden ja suolan aiheuttamille rasituksille. Avoimissa liikuntasaumarakenteissa suolapitoinen vesi pääsee valumaan sauman reunoja pitkin alapuolisille pinnoille vaurioittaen
rakenteita. Vedenkuivatusjärjestelmä on näissä tapauksissa toteutettava erillisellä kannen alapuolisella ratkaisulla, kuten esimerkiksi kouruilla. Kannen alta vesi on johdettava
hallitusti kourua pitkin kuivatusjärjestelmään, jotta suojattavat betonipinnat eivät joudu
alttiiksi veden aiheuttamille vaurioille. (12, s.11.)

Liikuntasaumarakenteiden jaottelu voidaan tehdä sauman liikevaran, käytettävän materiaalin ja rakenteen mukaan. Liikuntasaumarakenteita siltarakenteissa katsotaan olevan:
•

liikuntasaumalaitteella varustetut saumat

•

massaliikuntasaumat

•

liikuntasaumanauhalla varustetut saumat

•

suunnitelmakohtaiset liikuntasaumat, esimerkiksi rautatiesilloissa ja puusilloissa olevat liikuntasaumat. (11, s.14; 12, s.3.)

Suomessa Väylävirasto vastaa valtion silloissa käytettävien liikuntasaumatuotteiden kelpoisuudesta. Väyläviraston hyväksymät liikuntasaumatuotteet, tuotekohtaiset tiedot ja
liikuntasaumatoimittajat on esitetty Liikenneviraston laakeri- ja liikuntasaumatuotteiden
käyttölupakirjeessä. Kirjeen liikuntasaumalaitteita käsittelevät sivut ovat tämän raportin
liitteenä, liitteessä nro 1. Silko-ohjeen 1.701 12/93 mukaan liikuntasaumarakenteelle
asetettavat toiminnalliset vaatimukset ovat:
•

saumarakenteen kuormitusten kesto tulee olla sama, kuin siltarakenteelle on määritetty

•

saumarakenne tulee pystyä ottamaan vastaan siihen kohdistuvat liikkeet määrätyllä
varmuusmarginaalilla

•

saumarakenteen tulee estää veden pääsy alapuolisiin rakenteisiin

•

saumarakenteen tulee olla riittävän kestävä, jotta se säilyttää sille asetut vaatimukset

•

saumarakenne tulee olla asennetavissa ilman suurempia vaikeuksia ja helposti sekä
osissa korjattavissa

•

saumarakenteen tulee estää liikuntasaumaan kohdistuvien voimien siirtyminen sauman toiselta puolelta toiselle.

•

saumarakenne tulee olla itsepuhdistuva siltä osin, ettei synny kiilautumisia

•

saumarakenne tulee olla moitteettomasti liitettävissä sillan vedeneristykseen ja päällysteeseen

•

saumarakenne tulee olla mahdollisimman meluton ja helposti tarkastettavissa. (4, s.
8.)
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Tällä hetkellä suosiossa on vesitiiviinä rakenneratkaisuna massaliikuntasaumat. Niiden
käyttö on lisääntynyt merkittävästi eteenkin korjauskohteissa. Liikuntasaumalaitteiden
korjausten yhteydessä niillä korvataan aiemmin käytössä olleita teräksisiä liikuntasaumalaitteita. Massaliikuntasaumojen etuna katsotaan olevan esimerkiksi niiden verraten kevyt rakenneratkaisu, joka helpottaa ja nopeuttaa korjaustoimenpiteitä sekä mahdollistaa korjaustoimenpiteet suoritettavaksi kaista kerrallaan. Vanhoihin liikuntasaumalaitteisiin voi lisäksi olla hankala löytää oikeanlaisia varaosia, kuten sopivia kumiprofiileja
niiden heikon saatavuuden tai dokumentoinnin puutteiden takia. (13.)

Siltarakenteissa esiintyy varsinaisten liikuntasaumojen lisäksi myös erityyppisillä saumamassoilla tiivistettäviä saumoja, kuten reunapalkin saumoja, kutistumissaumoja, päällysteen ja rakenteen saumoja sekä päällysteen eri osien välisiä saumoja (12, s.3). Nämä
saumat rajataan pois tämän työn käsiteltävistä asioista.

2.3.1

Liikuntasaumalaitteet

Liikuntasaumoissa käytettäviä liikuntasaumalaiteitta ovat yksi- ja monikumiset liikuntasaumalaitteet, sormiliikuntasaumalaitteet ja mattoliikuntasaumalaitteet. Liikuntasaumalaitteiden metalliosat kiinnitetään yleensä sillan päällysrakenteen ja maatuen rakenteisiin
joko ankkuroimalla ruuveilla/pulteilla tai asentamalla ne valun aikana. Teräsrakenteisissa
silloissa laite kiinnitetään joko ruuvaamalla tai hitsaamalla. Liikuntasaumalaitteiden
suunnittelukäyttöikä on teräsosien osalta 50 vuotta ja muiden osien osalta 25 vuotta. (5,
s. 15; 11, s.14; 12, s.6, 9-10.)

Yksi- ja monikumiset liikuntasaumalaitteet

Yksi- ja monikumisten saumalaitteiden metalliosien väliin asennetaan kumiprofiili, joka
tekee saumasta vesitiiviin. Yksikumisen laitteen metalliosat ovat kiinnitetty suoraan sillan
rakenteisiin, kun taas monikumisessa liikuntasaumalaitteessa kumien väliset teräsosat
tukeutuvat lisäksi sillan pituussuuntaisiin traverssipalkkeihin. Kuvassa 4 on esitetty näiden liikuntasaumatyyppien rakenneperiaatteet. (12, s.6.)
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Kuva 4. Yksi- ja monikumisen liikuntasaumalaitteen rakenneperiaatteet (11, s.15-16.).

Sormiliikuntasaumalaite

Sormiliikuntasaumalaitteen kannen ja maatuen puoleiset teräsosat limittyvät keskenään
sormimaisen muotoilunsa ansiosta, joka mahdollistaa liikuntasauman liikkeen. Sormiliikuntasaumalaite tarvitsee avoimen rakenteensa takia erillisen vedenkeruujärjestelmän
teräsosien alapuolelle, esimerkiksi kourun tai kumimaton. Kuvassa 5 on esitetty sormiliikuntasaumalaitteen rakenneperiaate ja 3D-malli. 3D-mallista on hyvin havaittavissa alapuolinen vedenkeräysjärjestelmä. (12, s.10; 14.)

Kuva 5. Sormiliikuntasauman rakenneperiaate ja 3D-malli (14.).

Mattoliikuntasaumalaite

Mattoliikuntasaumalaite on metalliprofiililla vahvistettu kumiprofiili, joka kiinnitetään sillan
rakenteisiin ruuvikiinnityksellä. Kumiprofiilin pinta on lisäksi saatettu suojata metallilevyllä. Tällä hetkellä hyväksyttyjen tuotteiden käyttö on rajoitettu vain kevyenliikenteen
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siltoihin. Kuvassa 6 on esitetty mattoliikuntasauman rakenneperiaate ja asennettu mattosaumalaite. (12, s.9.)

Kuva 6. Mattoliikuntasaumalaitteen rakenneperiaate ja asennettu mattosaumalaite (12, 9-10).

2.3.2

Massaliikuntasauma

Massaliikuntasauma on sillan päällysrakenteen ja maatuen välillä oleva vesitiivis saumarakenne. Massaliikuntasaumassa käytetty massa on elastisen sideaineen ja runkoaineen seos. Saumassa voidaan käyttää lisäksi muita rakenneosia, kuten jousia lisäämään sauman liikevaraa. Käytössä olevina vaihtoehtoina on joko kuumana levitettävä
polymeeribituminen massa tai kylmänä levitettävä bitumiton polymeerimassa. Kuvassa
7 on esitetty valmis bitumiton massaliiikuntasauma. (12, s. 7-9.)

Kuva 7. Bitumiton massaliikuntasauma (15, Liite 22 s. 7).
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Massaliikuntasaumojen suunnittelukäyttöikä on 15 vuotta (11, s. 14). Massaliikuntasaumojen materiaalivaihtoehdoista ja rakenneratkaisuista lisää kappaleessa 3.

2.3.3

Liikuntasaumanauhat

Liikuntasaumanauhatyyppejä ovat kumista tai epoksista valmistetut liikuntasaumaprofiilit, puristettuun tilaan asennettavat kumista tai turpoavista materiaaleista valmistetut liikuntasaumaprofiilit ja betonivaluun asennettavat liikuntasaumanauhat. Niitä käytetään
yleensä reunapalkkien ja kevyenliikenteen siltojen päätysaumoissa sekä alus- ja päällysrakenteen saumoissa lyhyissä puukantisissa silloissa. (12, s. 5.)

Kuva 8. Puukantiseen siltaan asennettu liikuntasaumanauha (12, s. 5).

2.3.4

Tukikaistat

Liikuntasaumarakenteiden ohella liikuntasaumoihin liittyy myös saumalaitteiden yhteydessä olevat tukikaistat. Tukikaistojen materiaalina on yleisesti käytetty:
•

valuasfalttia tai kumibitumivaluasfalttia

•

betonimuovia

•

polymeerisementtibetonia

•

betonia raudoitettuna tai vahvistettuna teräskuiduilla

•

massaliikuntasaumassaa. (12, s.11.)
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Tukikaistat sijaitsevat liikuntasaumalaitteen suuntaisesti sen molemmin puolin ja niiden
tarkoituksena on suojata liikuntasaumalaitetta kunnossapitokaluston aiheuttamilta vaurioilta. Tukikaistojen suunnittelukäyttöikä on betonisten tukikaistojen osalta 25 vuotta ja
muista materiaaleista valmistettujen tukikaistojen päällysteen suunnittelukäyttöiän mukaisesti. (11, s. 14; 16.)

2.4

Liikuntasaumalaitteen mitoitus ja valintaperusteet

Liikuntasaumalaitteen mitoitukseen ja valintaan keskeisesti vaikuttavia asioita ovat liikekeskiö, liikepituus, liikemäärä ja liikevara. Liikekeskiö on kohta sillassa, joka pysyy sillan
laajetessa sekä supistuessa paikallaan ja liikepituus on etäisyys tarkasteltavasta kohdasta liikekeskiöön. Liikemäärä ilmaisee tarkasteltavaan kohtaan syntyvän liikkeen määrän ja liikevara osoittaa liikuntasaumassa käytettävän tuotteen suurimman sallitun liikemäärän. Liikemäärän ja liikevaran raja-arvot määritetään sillan liikkeen suunnassa ja liikevarat mitoitetaan kuormien ominaisyhdistelmille. Liikuntasaumojen liikemäärissä on
myös huomioitava asennusajankohdan lämpötilan vaikutus liikemäärän suuruuteen. Liikuntasaumaan valitun tuotteen suurin sallittu liikevara on oltava vähintään laskennallisesti todetun sillan kokonaisliikemäärän suuruinen. (11, s. 12; 17, s. 6.)

Yksikumisella liikuntasaumalaitteella liikevara on välillä 50-100mm riippuen tuotteesta ja
monikumisella liikuntasaumalaitteella yksittäisten kumien liikevarojen summa. Maksimiliikevarat kumielementtiä kohden ovat saumalaitetyypin mukaisesti moottori- ja moottoriliikenneteillä 60-80 mm ja muilla silloilla 80-100 mm. Sormiliikuntasaumalaitteilla liikevara voi olla 50-490 mm ja mattoliikuntasaumalaitteella 30-80 mm. Massaliikuntasaumojen suurin sallittu liikevara on asennuksen jälkeisen suurimman sallitun venymän ja puristuman summa. Polymeeribitumisessa massasaumassa suurin sallittu liikevara on tällä
hetkellä käytössä olevilla tuotteilla ilman teräsosia ja -jousia 36 mm ja niiden kanssa
maksimissaan noin 75mm. Bitumittomissa massasaumoissa suurin sallittu liikevara voi
olla nykyisin käytössä olevilla tuotteilla 90mm. Liikuntasaumanauhoilla liikevarat ovat 1245mm. (17, s. 6.)

Muita asioita, jotka vaikuttavat liikuntasaumalaitteen valintaan ovat mm.:
•

käyttökohde (ajoneuvoliikenne, kevyt liikenne, raskaan liikenteen osuus)

•

sillan suuri kaltevuus

•

käyttöikävaatimukset
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•

melurajoitukset

•

liikennemäärät

•

saumarakenteen korjaamisen helppous

•

hinta saumarakenteelle ja ylläpitokustannukset. (18.)

Lisäksi saumaratkaisun valinnassa on hyvä myös kiinnittää huomioita mahdollisen asennusajankohdan merkitykseen ja halutun tuotteen toimittajan mahdollisesti ruuhkautuneeseen tilanteeseen.

2.5

Liikuntasaumalaitteiden kunnossapito

Liikuntasaumalaitteiden pahimmat ongelmakohdat kunnossapidon kannalta ovat saumalaitteen irtoaminen kiinnityksistään ja laitteen vesitiiviyden pettäminen. Kiinnityksistään irronnut laite aiheuttaa häiritsevää pauketta ajoneuvon ylittäessä saumalaitteen ja
irronneet saumalaitteen osat voivat muodostaa turvallisuusriskin tien käyttäjille. Liikuntasaumalaitteen puutteellinen kunnossapito johtaa myös ylimääräisen aineksen kertymiseen liikuntasaumalaitteen liikuntarakoihin, joka aiheuttaa kumiprofiilin rikkoontumisia.
Kumiprofiilin rikkoutumisen seurauksena laitteen läpi vuotavat vedet aiheuttavat korroosiovaurioita alapuolisille rakenteille. Massaliikuntasaumojen osalta taas tyypillisimmät
ongelmakohdat ovat sauman irtoaminen reunoistaan, saumaan syntyvät halkeamat ja
painumat sekä päällystejyrsinnän yhteydessä syntyneet vauriot saumarakenteelle. (12,
s. 15; 19, s. 26-28.)

Oikein ajoitetuilla korjaus- ja huoltotoimenpiteillä voidaan ennalta ehkäistä vakavimmat
vauriot ja saadaan vauriot pidettyä mahdollisimman pieninä. Korjaus- ja huoltotoimenpiteitä varten siltoihin suoritaan säännöllisesti tarkastuksia. Siltojen tarkastuksissa havaittujen vikojen ja puutteiden korjaustoimenpiteet sekä säännönmukaiset huolto- ja hoitotoimenpiteet liikuntasaumoille suoritetaan yleensä osana ylläpitourakoiden sisältöä tai
sillan peruskorjauksen yhteydessä. Tarkastustyypit on esitetty seuraavassa kappaleessa.

2.5.1

Tarkastustyypit

Taitorakenteiden tarkastuksilla saadaan tieto rakenteiden kunnosta, jolloin voidaan oikea
aikaisesti kohdentaa korjaustoimet rakenteelle ilman, että henkilö- ja liikenneturvallisuus
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vaarantuisi ja korjauskustannukset pysyisivät hallinnassa. Tarkastukset on jaettu eri tarkastustyyppeihin ajoituksen sekä laajuuden perusteella ja jokainen niistä tuottaa eri tasoista tietoa hyödynnettäväksi sillan kunnon kehityksen arvioimiseksi. Taitorakenteiden
käyttöiän aikaiset tarkastukset ovat Liikenneviraston taitorakenteiden tarkastusohjeen
mukaisesti:
•

vastaanottotarkastus

•

vuositarkastus

•

yleistarkastus

•

laajennettu yleistarkastus

•

erikoistarkastus

•

tehostettu tarkkailu, monitorointi. (2, s. 49-50.)

Tarkastusjärjestelmä osana rakenteen elinkaarta on esitetty kuvassa 9.

Kuva 9. Tarkastusjärjestelmän kuvaus (2, s. 52).

Vuositarkastus suoritetaan nimensä mukaisesti vuosittain, yleistarkastus siltarakenteissa 5 vuoden välein (vaihteluvälin ollessa 3-8 vuotta riippuen rakenteen kunnosta) ja
erikoistarkastus aina tarvittaessa. (2, s. 51, s. 56.)
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Tarkastaminen

Siltojen ja muiden taitorakenteiden tarkastamisen saa suorittaa vain taitorakenteiden tarkastamiseen hyväksytyt tarkastajat. Pätevyyden saa suorittamalla taitorakenteiden tarkastajakurssin ja taitorakennerekisterin peruskurssin, näiden kurssien lisäksi myös muut
pätevyysvaatimukset on täytyttävä. Tarkastustyypin mukaan määräytyvät muut pätevyysvaatimukset on esitetty liitteessä 2. (2, s. 47-48.)

Liikenneviraston taitorakenteiden tarkastusohjeen mukaisesti liikuntasaumalaitteiden
tarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
•

peitelevyjen kiinnityksiin ja niiden kuntoon

•

liikuntasaumojen riittävään liikuntavaraan

•

liikuntasaumojen mahdollisiin vesivuotoihin ja veden poistumiseen liikuntasaumalaitteen päältä

•

liikuntasaumalaitteen tukikaistojen kulumiin, halkeamiin ja murtumiin

•

ajoneuvojen aiheuttamiin iskuihin liikuntasaumalaitteeseen ja niiden synnyttämään
häiritsevään ääneen

•

veden valumiseen sillan reunoissa alapuolisen rakenteen päälle

•

epäpuhtauksiin ja maa-aineksen kertymiseen laakereiden pinnoilla ja liikuntasaumalaitteiden tiivistekumien päällä. (2, s. 60.)

Väyläviraston edeltäjät ovat julkaisseet liikuntasaumalaitteiden tarkastusten tuloksia
omissa julkaisuissaan. Vuonna 1993 julkaistussa Tielaitoksen laatimassa Silko 1.701
12/93 ohjeessa on taulukoitu vuoden 1991 seurantatutkimuksessa mukana olleiden vähintään viiden vuoden ikäisten liikuntasaumojen vauriot.

Kuva 10. Vähintään viiden vuoden ikäisten liikuntasaumalaitteiden vauriot 1.2.1991 (4, s. 7).
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Seurantatutkimuksessa oli mukana yhteensä 304 kappaletta liikuntasaumalaitetta, joista
valtaosa on ollut valu-/ruuvikiinnitteisiä liikuntasaumalaitteita. Taulukosta voidaan havaita, että nämä laitteet olivat kärsineet vaurioita huolimatta niille tehdyistä huoltotoimenpiteistä. Vaurioiden vähentämiseksi huoltotoimenpiteitä olisi todennäköisesti tullut tehdä
vieläkin useammin. Massaliikuntasaumoja tutkimuksessa on ollut mukana vain 4 kappaletta, mutta huomioitavaa on vesitiiviyden pettäminen kahdesta näistä neljästä.

Vuonna 2003 julkaistussa Tiehallinon Siltojen rakentamisen ja korjaamisen seurantaraportissa on tarkastettu liikuntasaumalaitteita ja -nauhoja yhteensä 214, massaliikuntasaumoja 23 kpl ja tukikaistoja 143 kpl. Alla olevaan kuvaan on listattu kyseisen tutkimuksen tulokset liikuntasaumalaitteiden, tukikaistojen ja massaliikuntasaumojen osalta.

Kuva 11. Liikuntasaumalaitteiden (ylin taulukko), tukikaistojen (keskimmäinen) ja massaliikuntasaumojen (alin) vauriohavainnot vuosien 2000 ja 2001 seurantarkastuksissa (19, s. 27).
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Vuoden 2003 seurantatutkimuksen vauriohavainnoista voidaan havaita ylimääräisen aineksen kerääntymisen liikuntasaumalaitteiden liikuntarakoihin olleen varsin yleistä.
Tämä on osoitus liikuntasaumalaitteiden hoidon laiminlyönneistä, jonka seurauksena
laitteen vesitiiviys vaarantuu kumiprofiilin rikkoontuessa tai irrotessa. Massaliikuntasaumoissa ei tuon tutkimuksen havaintojen perusteella ole ollut enää samassa suhteessa vauriohavaintoja verrattuna vuoden 1991 tutkimukseen, kun taas liikuntasaumalaitteiden vauriohavainnot eivät ole vähentyneet vuoden 2003 tutkimuksen havaintojen
perusteella. (19, s. 5, s. 28.)

Näiden seurantatutkimusten ja Silko-ohjeiden 1.701 ja 2.712 mukaan tyypillisimmät vauriot liikuntasaumarakenteissa ovat olleet:
•

laitteen irtoaminen kiinnityksistään

•

kumiosien rikkoontuminen saumaan kerääntyneen lian ja moskan takia

•

vesitiiviyden pettäminen kumiosien rikkoontumisen ja laitteen irtoamisen seurauksena

•

tukikaistojen kulumisen takia syntyneet vauriot laitteeseen, esim. aurausvauriot

•

massaliikuntasaumojen irtoaminen, halkeaminen ja kuluminen

•

massaliikuntasaumaan syntyvät deformaatiot

•

päällystejyrsinnän yhteydessä massaliikuntasaumaan syntyneet vauriot. (4, s. 6; 20,
s. 1.)

Seurantatutkimusten tulokset puoltavat massaliikuntasaumojen käyttöä huoltovapaampana liikuntasaumarakenteena. Tukikaistojen osalta valuasfaltti on osoittautunut vähiten
vaurioherkäksi vaihtoehdoksi.

3

Massaliikuntasaumojen rakenneratkaisut ja materiaalivaihtoehdot

Tässä kappaleessa tutustutaan massaliikuntasaumojen tuotevaatimuksiin, rakenneratkaisuihin ja Väyläviraston hyväksymiin tuotteisiin. Lisäksi käydään läpi massaliikuntasauman asennusvaiheita, korjaamista ja vertaillaan erityyppisten massapohjaisten liikuntasaumojen ominaisuuksia sekä esitellään muita mahdollisia massaliikuntasaumaratkaisuja.

Massaliikuntasauma soveltuu erinomaisesti siltarakenteiden liikuntasaumaratkaisuksi.
Valmiin massaliikuntasauman liitoksen päällysteeseen ollessa saumaton, se ei aiheuta
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sillan kohdalla epäjatkuvuuskohtaa, joten sauma on hiljainen ja tasainen ajaa ylitse. Saumaton rakenne myös tiivistää liikuntasauman, jolloin vesi ja epäpuhtaudet eivät pääse
vaurioittamaan alapuolisia rakenteita. Massaliikuntasaumalla voidaan lisäksi korvata
käytössä olevia teräksisiä liikuntasaumalaitteita, jolloin saumarakenteesta saadaan huoltovapaampi ja sen korjaaminen sekä huolto voidaan jatkossa toteuttaa helpommin verrattuna aiempaan teräksiseen saumalaitteeseen, esimerkiksi yksi kaista kerrallaan.

3.1

Tuotevaatimukset

Massaliikuntasaumarakenteita ei ole standardisoitu, joten niille ei ole käytössä harmonisoituja tuotestandardeja (hEN). Osalle Väyläviraston käyttöön hyväksymistä massaliikuntasaumarakenteille on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), joka
osoittaa tuotteen täyttävän eurooppalaisen teknisen hyväksyntä ohjeen mukaiset kriteerit. Nämä ETA:t on laadittu eurooppalaisen teknisen hyväksyntä ohjeen ETAG 032 mukaisesti. ETAG 032 sisältää kriteerit tiesiltojen liikuntasaumoille ja sen on jaettu kahdeksaan osakokonaisuuteen pääosin liikuntasaumojen toiminnallisuuden perusteella. ETA
menettely mahdollistaa tuotteelle CE-merkinnän hakemisen ilman harmonisoitua tuotestandardia. Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi auttaa helpottamaan kaupankäyntiä ja suojaamaan kaupankäynnin eri osapuolten etuja. (13.; 17.; 21.)

Väylävirasto ei vaadi massaliikuntasaumassa käytettävältä tuotteelta CE-merkintää,
vaan uudelle käyttöön aiotulle materiaalille tehdään tapauskohtaisesti harkinta, jonka jälkeen tuotteelle voidaan myöntää koekäyttölupa. Käytännössä urakoitsija tai muu taho
esittää Väylävirastolle uutta tuotetta käytettäväksi, jonka jälkeen tuotteen koekäytöstä
tehdään päätös. Tuotteen valmistaja vastaa tuotteen testaukseen liittyvistä asioista.
ETAG 032 sisältää kriteerit tuotteiden testaukseen liittyen ja sen lisäksi tuotteen on täytettävä myös kansalliset määräykset, mitä on asiasta säädetty esim. Infra Ryl- ja Täydentävissä ohjeissa siltojen suunnitteluun (TOSS)- julkaisuissa. Koekäyttöluvan saatuaan pilottikohteen/-kohteiden asennuksen jälkeistä kestävyyttä seurataan tehostetusti
Väyläviraston toimesta. (13.)
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3.2

Massaliikuntasauman rakenneratkaisut ja Väyläviraston hyväksymät tuotteet

Massaliikuntasauman rakenne voi tällä hetkellä käytössä olevilla tuotteilla koostua joko
kuumana levitettävästä massasta, jonka sideaineena on polymeeribitumi tai kylmänä levitettävästä bitumittomasta polymeerimassasta. Polymeeribituminen sauma sisältää polymeeribitumista sideainetta ja kiviainesta, kun taas bitumiton polymeerisaumamassa sisältää polymeeristä sideainetta, runkoainetta ja kovetinta. Sideaineena bitumittomassa
vaihtoehdossa voi olla esimerkiksi polyuretaania. Kuvassa 12 on havainnollistettu polymeeribitumisen massaliikuntasauman rakenneperiaatetta.

Kuva 12. Massaliikuntasauman rakenneperiaate (11, s. 16).

Saumarakenteet sisältävät lisäksi liikuntasaumaraon peittävän levyn, joka voi olla esimerkiksi teräs- tai alumiinilevy, levyn päälle asennettavan irroituskaistan sekä lisäksi
mahdollisesti teräsosia ja -jousia. Teräsosia ja- jousia käyttämällä voidaan kasvattaa
saumarakenteen liikevaraa.

Nämä molemmista massavaihtoehdoista valmistetut saumanrakenteet ovat sillan
päässä sijaitsevia päällysrakenteen ja maatuen välillä olevia vesitiiviitä rakenneratkaisuja, joissa sauman yläpinta on samassa tasossa päällysteen yläpinnan kanssa. Sauman yläpintaan on varattava vähintään 30 mm kulutuskerros, joka on tarvittaessa pois
jyrsittävissä, bitumipohjaiset laatikkojyrsintänä ja bitumittomat hienojyrsintänä. (17, s. 6;
12, s. 14-16.)
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Väyläviraston hyväksymät tuotteet on listattu Liikenneviraston laakeri- ja liikuntasaumatuotteiden käyttölupa kirjeessä. 17.4.2018 päivätyssä kirjeessä on hyväksyttyjä massaliikuntasaumatuotteita yhteensä kuusi kappaletta, kolme polymeeribitumista ja kolme bitumitonta vaihtoehtoa. Toimittajia näille tuotteille on yhteensä neljä kappaletta, joista Lujitustekniikka Oy on peräti neljän tuoteteen toimittaja.

3.2.1

Polymeeribitumiset massaliikuntasaumatuotteet ja rakenneratkaisut

Thorma-Joint
Thormajoint on isobritannialaisen Ennis Prismo Road Markings – yrityksen kehittämä
massaliikuntasaumarakenne. Thormajoint saumarakenne on ensimmäisiä käytössä olleita massasaumarakenteita ja niitä on asennettu yli 50 maahan ympäri maailman. Saumarakenne omaa laajan käyttöalueen, jonka ansiosta se soveltuu hyvin vaihteleviin olosuhteisiin. (22.) Suomessa Thormajoint-saumoja on asennettu alkaen vuodesta 1992 ja
niiden toimittajana on Lujitustekniikka Oy (23).

Saumarakenne koostuu kuumana asennettavasta polymeerimodifioidusta erikoisbitumista ja kulutuksen kestävästä kiviaineksesta. Tuote asennetaan puhdistettuun ja kuivattuun saumavaraukseen kerros kerrokselta lopputuloksen ollessa saumaton, vesitiivis
ja hiljainen rakenne. Sauman asennus on tehtävä soveltuville pohjille sallittujen sääolosuhteen puitteissa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kuvassa 13 on esittey Thorma-Jointmassaliikuntasaumarakenteen poikkileikkaus. (12.)

Kuva 13. Thorma-Joint massaliikuntasauman rakenneperiaate (12).
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Tuotteen suurin sallittu asennuksen jälkeinen venymä on 18mm ja puristuma 18mm,
suurimman sallitun liikevaran ollessa tällöin 36 mm. Vähimmäisleveys tuotteelle on
500mm ja vähimmäiskorkeus 80mm. (17, s. 7.)
Silent-JointRESA
Silent JointRESA on sveitsiläisen Reparatur- und Sanierungstechnik AG – yrityksen kehittämä massaliikuntasaumarakenne. Silent JointRESA tuotteelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-13/0322. Suomessa Silent Joint-saumoja on asennettu
vuodesta 2008 alkaen ja niiden toimittajana on Lujitustekniikka Oy. (17, s. 7.)

Saumarakenne koostuu kuumana asennettavasta polymeerimodifioidusta erikoisbitumista ja kulutuksen kestävästä kiviaineksesta sekä liikevaraa kasvattavista sauman sisäisistä teräsosista ja -jousista. Kuvassa 14 on esitetty Silent-JointRESA®500 tuotteen rakenteesta poikkileikkaus. (24.)

Kuva 14. Silent-JointRESA®500 massaliikuntasauman rakenneperiaate (24).

Väylävirasto on hyväksynyt tuotteelle kolmea eri leveyttä olevaa rakenneratkaisua:
•

Silent-JointRESA®500, suurin sallittu asennuksen jälkeinen venymä 27 mm, puristuma
13 mm ja liikevara 40 mm.

•

Silent-Joint RESA®700, suurin sallittu asennuksen jälkeinen venymä 37 mm, puristuma19 mm ja liikevara 56 mm.

•

Silent-Joint RESA®900, suurin sallittu asennuksen jälkeinen venymä 48 mm, puristuma 24 mm ja liikevara 72 mm. (17, s. 7.)
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Polymeeribitumisista vaihtoehdoista Silent JointRESA mahdollistaa suuremmat liikevarat,
kuin muut tähän kategoriaan kuuluvista Väyläviraston hyväksymistä tuotteista.

Lemjoint 35

Lemjoint 35 on YIT Infra Oy:n valmistama kuumana asennettava kumibitumipohjainen
massaliikuntasaumarakenne. Rakenne on valmistajan mukaan elastinen, tiivis ja kulutusta kestävä sekä tuote on lisäksi asennettavissa kylmälläkin säällä. Tälle saumarakenteelle on myönnetty Väyläviraston koekäyttölupa sillanrakennus kohteissa vuonna 2015.
Tätä aiemmin YIT Infra Oy (entinen Lemminkäinen Oy) on käyttänyt Lemjoint 35 massaliikuntasaumarakennetta Venäjällä olleissa kohteissa yli kymmenen vuoden ajan. (25.)

Tuotteen suurin sallittu asennuksen jälkeinen venymä on 18mm ja puristuma 18mm,
suurimman sallitun liikevaran ollessa tällöin 36 mm. Vähimmäisleveys tuotteelle on
500mm ja -korkeus 80mm. (17, s. 6.)

3.2.2

Bitumittomat polymeerimassaliikuntasaumatuotteet ja rakenneratkaisut

Resa-Joint®
Resa-Joint® on sveitsiläisen Reparatur- und Sanierungstechnik AG – yrityksen valmistama massaliikuntasaumarakenne. Resa-Joint® tuotteelle on myönnetty Väyläviraston
koekäyttölupa sillanrakennus kohteissa 20.3.2018. Suomessa Resa-Joint® -saumojen
toimittajana on Lujitustekniikka Oy. Kuvassa 15 on esitetty Resa-Joint®-sauman rakenne. (17, s. 7.)

Kuva 15. Resa-Joint®-sauman rakenne (26).
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Saumarakenne koostuu kylmänä asennettavasta korkean suorituskyvyn omaavasta polymeerimassasta, liikuntasaumaraon peittävästä levystä ja irroituskaistasta. Valmistajan
tietojen mukaan tämän saumarakenteenn suurin sallittu liikevara on 30 mm (26). Liikuntasaumatuotteiden hyväksyntäkirjeen mukaisesti saumarakenteen vähimmäisleveys tulee olla 500mm (17 s. 7.)
Silent-JointRESAFlex®
Silent-JointRESAFlex® on sveitsiläisen Reparatur- und Sanierungstechnik AG – yrityksen
valmistama jousilla vahvistettu massaliikuntasaumarakenne. Tämä rakenne on Silent
JointRESA-järjestelmän kehittyneempi versio.

Silent-JointRESAFlex® tuotteelle on myön-

netty eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0379 sekä Väyläviraston koekäyttölupa sillanrakennus kohteissa 6.6.2014. Suomessa Silent-JointRESAFlex® -saumojen toimittajana on Lujitustekniikka Oy. Kuvassa 16 on esitetty tämän massasauman rakenne.
(17, s. 7.)

Kuva 16. Silent-JointRESAFlex® -massaliikuntasauman rakenne (27).

Saumarakenne koostuu kylmänä asennettavasta korkean suorituskyvyn omaavasta polymeerimassasta, liikuntasaumaraon peittävästä levystä ja irroituskaistasta sekä liikevaraa kasvattavista saumarakenteeseen kuuluvista teräsosista ja -jousista (27). Väylävirasto on hyväksynyt tuotteelle kolmea eri leveyttä olevaa rakenneratkaisua:
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•

Silent-JointRESAFlex® ®500, suurin sallittu asennuksen jälkeinen venymä 30 mm, puristuma 15 mm ja liikevara 45 mm.

•

Silent-JointRESAFlex® ®700, suurin sallittu asennuksen jälkeinen venymä 42 mm, puristuma 21 mm ja liikevara 63 mm.

•

Silent-JointRESAFlex® ®1000, suurin sallittu asennuksen jälkeinen venymä 60 mm,
puristuma 30 mm ja liikevara 90 mm. (17, s. 7.)

Polyflex®Advanced PU
Polyflex®Advanced PU on sveitsiläisen Mageba SA – yrityksen valmistama jousilla vahvistettu massaliikuntasaumarakenne.

Polyflex®Advanced PU tuotteelle on myönnetty

eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA 12/0260 sekä Väyläviraston koekäyttölupa sillanrakennus kohteissa 6.6.2014. Suomessa Polyflex®Advanced PU -massasaumojen
toimittajina on Insinööritoimisto Matti Janhunen Oy ja Insinööritoimisto Tensicon Oy. Kuvassa 17 on esitetty Polyflex®Advanced PU -massaliikuntasaumanrakenne. (17, s. 7.)

Kuva 17. Polyflex®Advanced PU -massaliikuntasauman rakenne (28).

Saumarakenne koostuu kylmänä asennettavasta erittäin kestävästä polyuretaanimassasta, liikuntasaumaraon peittävästä levystä ja irroituskaistasta sekä liikevaraa kasvattavista saumarakenteeseen kuuluvista teräsosista ja -jousista (28). Väylävirasto on hyväksynyt tuotteelle kolmea eri leveyttä olevaa rakenneratkaisua:
•

Polyflex®Advanced PU PA60, suurin sallittu asennuksen jälkeinen venymä 36 mm,
puristuma 18 mm ja liikevara 54 mm.
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•

Polyflex®Advanced PU PA75, suurin sallittu asennuksen jälkeinen venymä 45 mm,
puristuma 23 mm ja liikevara 68 mm.
Polyflex®Advanced PU PA90, suurin sallittu asennuksen jälkeinen venymä 54 mm,
puristuma 27 mm ja liikevara 81 mm. (17, s. 7.)

3.3

Massaliikuntasauman asennusvaiheet ja korjaaminen

Tässä kappaleessa esitetään massaliikuntasauman asennusvaiheet pääpiirteittäin.
Massaliikuntasaumat ovat verraten nopeita asentaa ja sauman asennus ei vaadi isoja ja
painavia osia, jolloin nostokaluston tarvetta ei ole ja liikennehaitat jäävät lyhyiksi. Asennus on tehtävä vain soveltuville pohjille ja sallittujen sääolosuhteiden puitteissa kulloinkin
käytettävän materiaalin valmistajan vaatimusten mukaisesti, jolloin varmistetaan massan
kunnollinen tartunta ja sauman vesitiiveys. Esimerkiksi vähäinenkin kosteus saattaa häiritä polymeroitumisreaktiota, jolloin materiaali ei kovetu kunnolla tai siihen ilmestyy kuplia
(29, s. 8).

Massaliikuntasaumoja voidaan asentaa niin uusiin, kuin vanhoihin siltoihin. Korjauskohteissa teräksinen liikuntasaumalaite voidaan korvata esimerkiksi sillan peruskorjauksen
yhteydessä tai omana työnään. Teräksisen liikuntasaumalaitteen korvaamisella massaliikuntasaumalaitteella saavutetaan huoltovapaampi rakenne, jonka korjaus- ja huoltotoimenpiteet ovat helpompi ja nopeampi suorittaa sekä ne voidaan helpommin toteuttaa
esimerkiksi yksi kaista kerrallaan.

3.3.1

Bitumipohjaisen massasauman asentaminen

Lähtötilanteena on, että sauman kohta on päällystetty yli ja sauman päälle on asennettu
vanerilevy irroituskaistaksi sekä sauman kohta on merkattu reunapalkkiin. Bitumipohjaisen massasauman asentaminen tehdään tämän jälkeen pääosin seuraavissa työvaiheissa:
•

Sauman kohdan avaaminen ja puhdistus

•

Saumaraon tilkitseminen vaahtomuovilla ja päätylevyjen asentaminen
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Kuva 18. Saumarako tilkitty ja päätylevy asennettu reunapalkkiin (15).

•

Saumamassan levitys sauman pohjalle ja pohjapellin asennus saumaraon päälle.

Kuva 19. Pohjalevy asennettu kuuman saumamassan päälle (15).

•

Kumimaton asennus pellin päälle kuumaa saumamassaa käyttäen ja kuuman
saumamassan levitys kumimaton päälle.

•

Kuumennetun (n. 180 ⁰C) kiviaineksen ja kuuman saumamassan levitys kerroksittain
saumarakoon.

Kuva 20. Saumaan levitetty kuumennettu kiviaines ja saumamassa kerroksittain (15).
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•

Viimeisen kivikerroksen tiivistys tärylätkällä ja kuuman saumamassan levitys lähes
valmiiseen pintaan saakka.

Kuva 21. Valmis bitumipohjainen massasauma (15).

•

Valmiin pinnan teko ohuina saumamassakerroksina. (15, Liite 21.)

3.3.2

Bitumittoman massasauman asentaminen

Lähtötilanteena on, että sauman kohta on päällystetty yli ja sauman päälle on asennettu
vanerilevy irroituskaistaksi sekä sauman kohta on merkattu reunapalkkiin. Bitumittoman
massasauman asentaminen tehdään tämän jälkeen pääosin seuraavissa työvaiheissa:
•

Sauman kohdan avaaminen, pohjan karhennus korokevalulle ja pohjan puhdistaminen

•

Korokevalu nopeasti kovettuvalla betonilla

•

Kulmateräksien kiinnitys korokevaluun valmistajan ohjeiden mukaisesti

•

Saumaraon tilkitseminen vaahtomuovilla, haponkestävällä pohjapellillä ja EPDM-kumimatolla.

•

Työalueen rajaaminen sekä suojaaminen

•

Jousien asennus kulmarautojen väliin

Kuva 22. Saumarako on tilkitty ja jouset asennettu kulmarautojen väliin (15).
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•

Päätylevyjen asennus reunapalkkiin

•

Tartunta-aineen levitys asfaltti-, betoni- ja teräspinnoille

•

Saumamassan komponenttien sekoitus ja massan levitys saumarakoon. Massan levitys kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa massalla peitetään saumaan
kuuluvat teräsosat ja toisessa vaiheessa sauma täytetään valmiiseen pintaan asti.

Kuva 23. Massan levitys kahdessa vaiheessa (15).

Kuva 24. Valmis bitumiton massasauma (15).

•

Sirotteen levitys tasatun massan pintaan ja suojausten poisto. (15, Liite 22.)

3.3.3

Teräksisen liikuntasaumalaitteen uusiminen massaliikuntasaumana

Teräksisen liikuntasaumalaitteen uusiminen massaliikuntasaumana suoritetaan pääosin
seuraavissa vaiheissa:
•

massaliikuntasaumavarauksen reunojen timanttisahaus, rakenteiden avaus ja teräksisen saumalaitteen poisto
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Kuva 25. Rakenteen avaus ja vanhan saumalaitteen irrotus. Kuva: Antte Vaahterainen

•

teräslevyjen kiinnitys reunapalkkien ulkoreunaan ja massaliikuntasauman varauksen
pohjan korjaus-/tasausvalu

Kuva 26. Teräslevy kiinnitetty reunapalkkiin ja sauman tasausvalu suoritettu. Kuva: Antte Vaahterainen

•

irroituskaistan asennus ja varauksen väliaikainen täyttö

Kuva 27. Vanerilevy asennettu irroituskaistaksi ja väliaikainen täyttö tehty öljysoralla. Kuva: Antte
Vaahterainen
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•

vanhan päällysteen jyrsintä tukikaistojen leveydeltä saumavarauksen yli ja uuden
päällysteen levitys jyrsitylle alueelle

Kuva 28. Alaosassa kuvaa päällyste on jyrsitty sauman ylitse ja yläosassa on sauma jo ylipäällystetty. Kuva: Antte Vaahterainen

•

liikuntasaumavarauksen reunojen sahaus, varauksen auki kaivu ja massasauman
teko kappaleissa 3.3.1 tai 3.3.2 kuvatulla tavalla.

3.3.4

Massaliikuntasauman korjaaminen

Massaliikuntasaumoihin korjausta vaativat vauriot tulee korjata saumamassan valmistajan asettamien olosuhdevaatimusten mukaisesti. Korjaustyö on tehtävä alkuperäisen
massaliikuntasauman toimittajan ohjeiden mukaisesti, koska saumarakenteet ja materiaalit poikkeavat toisistaan. Silko-ohjeen 1.701 1/2020 mukaisesti massaliikuntasaumoissa tyypillisesti esiintyviä vaurioita ovat:
•

massaliikuntasauma on kulunut liikenteen vaikutuksesta

•

massaliikuntasauman halkeamat liian suuren sauman liikkeen tai virheellisen sauman rakenteen seurauksena

•

massaliikuntasauma on irti päällysteen reunasta huonon tartunnan seurauksena

•

saumassa on deformaatiota, johtuen massan väärästä koostumuksesta tai työvirheestä

•

sauma ei ole vesitiivis, johtuen edellä mainituista halkeamista

•

aurausvauriot

•

massaliikuntasaumaa jyrsitty päällystejyrsinnän yhteydessä, jolloin rakennepaksuus
on tullut sallittua pienemmäksi tai rakenteeseen kuuluvia teräsosia on vaurioitettu.
(12, s. 14-15, s. 25.)

Pienenpien vaurioiden osalta, kuten pienten halkeamien ja tartunnan pettämisen asfaltin
reunasta, korjaaminen voidaan toteuttaa käyttämällä massaliikuntasauman sideainetta.
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Suurempien vaurioiden osalta saumarakenne joudutaan yleensä uusimaan koko rakenteen osalta. Vesitiiviyteen vaikuttavat vauriot tulisi korjata mahdollisimman pian niiden
havaitsemisen jälkeen ja liikenneturvallisuuteen vaikuttavat vauriot on korjattava välittömästi. Tarvittaessa massaliikuntasauman hätäpaikkaus voidaan tehdä valuasfaltilla. (12,
s. 15.)

3.4

Massaliikuntasaumatyyppien vertailu

Bitumittomat vaihtoehdot kestävät hyvin tärinän ja värähtelyn aiheuttamia liikkeitä, eivätkä uraudu helposti. Jatkuvat dynaamiset kuormitukset sekä kiihdytysten ja jarrutusten
aiheuttamat voimat ajoneuvojen renkaista aiheuttavat jännityksiä rakenteeseen, jotka
johtavat ajan saatossa rakenteen halkeamiseen, vesitiiviyden heikkenemiseen ja muodonmuutoksiin rakenteessa. Bitumipohjaisia tuotteita ei tulisi tästä syystä käyttää paikoissa, jotka ovat alttiina toistuville kiihdytyksille ja jarrutuksille, kuten pysäkkien ja liikennevalojen kohdille. Lisäksi bitumipohjaisen saumarakenteen sijoittamista kaarteen kohdalle tulisi välttää sauman muodonmuutosten välttämiseksi. Kuvassa 18 on esitetty vertailu bitumipohjaisen ja polyuretaanipohjaisen tuotteen välillä standardoidun urautumistestin EN 12697-22 jälkeen. Kuvasta 18 on havaittavissa merkittävä ero näiden tuotteiden välillä. (30, s. 110.)

Kuva 29. Vasemmalla puolella bitumipohjainen tuote 100 testikierroksen jälkeen ja oikealla puolella polyuretaanipohjainen tuote 30000 testikierroksen jälkeen (30, s.113).

Bitumittomilla vaihtoehdoilla on laaja käyttöalue, ne pysyvät joustavana ja kimmoisana
kylmissä sekä kuumissa olosuhteissa. Valmiin polyuretaanipohjaisen sauman toiminnallinen käyttöalue on -50⁰C - +70⁰C. Bitumipohjaisilla tuotteilla tulee ongelmaksi kylmissä
olosuhteissa saumamateriaalin jäykkeneminen, jonka seurauksena sauman tartunta
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heikkenee ja tämä johtaa sauman vuotamiseen. Liikenneviraston Massaliikuntasaumavaurioselvityksessä vuodelta 2018 on havaittavissa, että esimerkiksi Lemjoint 35 -massaliikuntasauman tarttuminen asfalttiin on ollut verraten heikohkoa (15). Kuumissa olosuhteissa bitumipohjaisten tuotteiden taipumus muodonmuutoksille ilmenee sauman
painumisina ja kohoamisina. Sauman pehmeneminen kuumissa olosuhteissa saattaa
myös johtaa vaaratilanteisiin kevyen liikenteen käyttäjille rullaluistimien pienten pyörien
painuessa saumaan. Lisäksi bitumipohjaisilla tuotteilla ajansaatossa tapahtuva kiviaineksen erottuminen massasta aiheuttaa muutoksia saumarakenteessa. Tällöin sauman
pinnasta voi tulla kosteilla ja kylmillä keleillä hyvinkin liukas varsinkin moottoripyörille.
Tällöin sauman pintaa joudutaan jälkikäteen karhentamaan lisäämällä kiviainesta pinnalle ja ongelma saadaan siirrettyä eteenpäin. (30, s. 110.)

Bitumittomilla vaihtoehdoilla asennus- ja korjaustyöt voidaan suorittaa laajalla lämpötilaalueella, johtuen materiaalin suuresta joustavuudesta. Bitumittomat tuotteet venyvät
enemmän, kuin puristuvat kokoon. Tämän ansiosta asennus- ja korjaustyöt voidaan
tehdä myös kesällä, jolloin silta on lämpöliikkeiden suhteen laajentuneena. Esimerkiksi
polyuretaanipohjaisen tuotteen asennuslämpötila-alue on +5⁰C- +35⁰C. Bitumipohjaisten
tuotteiden asennuslämpötila-alue on kapeampi ja optimaaliset asennus- ja korjausolosuhteet sijoittuvat ajankohtiin lämpötilan ollessa lähellä 0⁰C. Bitumipohjaisten materiaalien suurimman sallitun venymän ja puristuman arvot ovat yhtä suuret, jolloin sillan on
oltava tuotteen asennushetkellä lämpöliikkeiden suhteen ns. keskiasennossaan. (30, s.
111; 12, s. 15-16.)

Asennukseen tarvittavan kaluston määrä on bitumittomissa vaihtoehdoissa huomattavasti vähäisempi, kuin bitumipohjaisissa tuotteissa. Tarvittavat materiaalit ja työvälineet
mahtuvat pakettiauton kyytiin, kun taas bitumipohjaisilla tuotteilla tavarat tuodaan työmaalle kuorma-autolla. Tämä saattaa aiheuttaa joissain ahtaimmissa kohteissa hankaluuksia. (30, s. 111.)

Materiaalin väärä asennuslämpötila ja tuotteen huolimaton valmistelu työkohteessa, kuten virheet seossuhteissa heikentävät lopputulosta. Bitumipohjaisissa tuotteissa bitumin
oikeaa asennuslämpötilaa ja sauman rakenteeseen tulevan kiviaineksen määrää on
seurattava tarkasti, jotta sauman ominaisuudet vastaavat suunniteltua rakennetta. Kylmänä sekoitettavien bitumittomien tuotteiden asennuksessa komponenttien sekoitussuhteeseen liittyvät riskit on minimoitu täysiä pakkauksia keskenään sekoittamalla, jolloin seossuhde säilyy vakiona. Kylmänä asennettavien tuotteiden kanssa ei synny
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savuhaittoja, eikä olla tekemisissä kuuman materiaalin kanssa, jolloin niiden asennus on
myös näiltä osin turvallisempaa. (30, s. 111.)

Kaadettu massaliikuntasaumamateriaali mukautuu valmistetun syvennyksen/varauksen
mukaisesti, jolloin kuumana levitettävän bitumipohjaisen tuotteen kanssa kaltevat pinnat
saattavat aiheuttaa hankaluuksia materiaalin hakeutuessa vaakasuoraan. Polyuretaanipohjainen tuote soveltuu paremmin kalteviin pintoihin ja on asennettavissa jopa pystysuoriin pintoihin, jolloin ylösnostot ja risteävät saumarakenteet ovat mahdollisia. (30, s.
111.)

4

4.1

Muita tuotteita ja vaihtoehtoja

Virginia Department of Transportation: Elastomeric concrete plug joints

Yhdysvalloissa sijaitsevan Virginian liikennelaitoksen, Virginia Department of Transportation, rakenne- ja siltaosasto on kehittänyt rakennemallin joustavalle saumaratkaisulle
siltoihin. Elastomeric concrete plug joints(ECPJ) nimeä käyttävä saumarakenne muodostaa kantavan ja joustavan rakenteen sillan liikuntasauman ylitse sallien sillan laajenemisen ja supistumisen. Vuonna 2018 julkaistun raportin mukaan saumarakennetta
koekäytettiin viidessä pilottikohteessa Virginiassa Yhdysvalloissa ja järjestelmän lyhyen
ajan suorituskyky todettiin tyydyttäväksi Virginian sääolosuhteisiin. Kuvassa 30 on esitetty tämän massasauman rakenne. (31.)

Kuva 30. ECPJ-sauman rakenne (31).
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Saumarakenteessa saumaraon ylitse asennetaan liikennekuormille riittävän paksu teräslevy, jonka päälle asennetaan liukupinnaksi teflon pinnoitettu lasikuitukangas. Teflon
pinnoitettu lasikuitukankaan osuus sauman leveydestä muodostaa sillan liikkeen sallivan
sitomattoman osuuden. Elastisen saumamassan tartunta-alue sijaitsee tämän alueen
molemmilla reunoilla. Levyn ja kankaan asentamisen jälkeen saumavaraus valetaan
elastisella saumamassalla saumavarauksen yläpintaan asti.

Virginialaistutkimuksessa saumarakenteen testivaiheeseen valittiin kolme materiaalien
ominaisuusvaatimukset täyttävää tuotetta:
•

Fibrecrete

•

EPPJ

•

TechCrete

Fibrecrete ja Techcrete ovat kuumana asennettavia tuotteita ja EPPJ kylmänä asennettava tuote.

Tämä saumarakenne on hyvin samanlainen, mitä Suomessakin käytössä olevissa
Thorma-Joint ja Resa-Joint® massaliikuntasaumoissa on. Käytettävät tuotteet ovat vain
eri valmistajien. Esimerkiksi Fibrecrete ja TechCrete voidaan ajatella kuuluvaksi bitumittomiin polymeerimassaliikuntasaumatuotteisiin, niiden sisältämien ainesosien perusteella. Muita maailmalta löytyviä vastaavanlaisia tuotteita ovat esimerkiksi:
•

Poly-Tron Elastomeric Concrete

•

Delcrete® Elastomeric Concrete

•

Emcrete

Näiden edellä esitettyjen tuotteiden ja rakenneratkaisun toimivuutta Suomen olosuhteissa tulisi tutkia tarkemmin. Nämä tuotteet saattaisivat tuoda lisää vaihtoehtoja käytätettäväksi siltojen liikuntasaumojen yhteydessä.

4.2

Kumibitumivaluasfaltin käyttö saumamateriaalina

Asfalttia käytetään yleisesti tie-, katu- ja piha-alueiden päällysteinä, mutta lisäksi sitä
käytetään myös ympäristönsuojausrakenteissa. Vesitiiviitä asfaltteja on käytetty esimerkiksi kaatopaikkojen ja erilaisten altaiden tiivistysrakenteissa. Asfaltti katsotaan olevan
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vettä läpäisemätön, kun sen huokostilavuus eli tyhjätila on alle 3%. Vettä läpäisemättömiä asfalttityyppejä ovat tiivis asfalttibetoni, valuasfaltti, eristysmastiksi ja sivelymastiksi.
Tiivisrakentamisessa käytettävät tuotteet ovat pääosin kumibitumilla valmistettuja, koska
niiden ominaisuudet ovat paljon paremmat, kuin normaalilla bitumilla valmistettujen. Kumibitumivaluasfaltilla (KBVA) saadaan aikaiseksi vettä läpäisemätön rakenne, joka on
myös hyvin kulutusta kestävä. Luonnonasfaltteja, kuten Trinidadasfalttia tai Gilsoniittiä
käytetään ajoratapäällysteissä lisäämään valuasfaltin deformaatiokestävyyttä ja sideaineena käytettävä polymeerimodifioitu bitumi parantaa valuasfaltin deformaatio- ja pakkasenkestävyyttä. Siltarakenteissa kumibitumivaluasfaltti on ollut liikuntasaumalaitteiden
tukikaistojen materiaalina toimiva vaihtoehto. (32, s. 9, s. 12, s. 45, s. 52; 33.)

4.2.1

Kuukiventiensilta

Helsingin kaupungilla on ollut kokeilussa kumibitumivaluasfaltin käyttö saumarakenteessa Kuukiventiensillassa Laajasalossa. Sillassa oli entuudestaan kuvan 31 mukainen
massaliikuntasauma, joka oli ajan saatossa kärsinyt mm. linja-autoliikenteen aiheuttamasta deformaatiosta. (34.)

Kuva 31. Lähtötilanne Kuukiventiensillassa. Kuva: Antte Vaahterainen

Kokeilun tavoitteena on selvittää kumibitumivaluasfaltin soveltuvuutta liikuntasaumamateriaalina pienempiin kohteisiin. Tässä kohteessa vanhan massasauman yli jyrsittiin noin
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parin metrin matkalta saumaraon molemmilta puolin 30-35 millimetrin syvyydeltä. Tämän
jälkeen jyrsitty alue päällystettiin kumibitumivaluasfaltilla (KBVA16) kuvan 32 mukaisesti.
Työ tehtiin vuoden 2017 loppupuolella. (34.)

Kuva 32. Valmis kumibitumivaluasfalttilla ylipäällystetty liikuntasauma loppuvuodesta 2017.
Kuva: Antte Vaahterainen

Kuvasta 33 voidaan havaita, että noin kaksi vuotta sauman ylipäällystämisen jälkeen on
kumibitumivaluasfalttiin syntynyt sauman suuntainen halkeama liikuntasaumaraon kohdalle.

Kuva 33. Kumibitumivaluasfalttilla ylipäällystetty liikuntasaumarako Kuukiventiensillassa alkuvuodesta 2020. Kuva: Olli Vaara
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Halkeaman syynä on todennäköisesti kumibitumivaluasfaltin liian pieni liikevara tähän
kohteeseen. Valuasfaltin ollessa halki liikuntasaumaraon kohdalta ja kun tämän alapuolelle jätetty vanha massasauma ei enää ole vesitiivis, tekee se koko saumarakenteesta
vettä pitämättömän. Vesi pääsee tällöin kulkeutumaan saumarakoon valuasfaltin halkeaman kautta ja kannen eristeen päältä. Kannen alapuolelta otetusta kuvasta (kuva 34)
nähdään kannen alapinnan olevan märkä liikuntasaumaraon vierestä koko saumaraon
matkalta.

Kuva 34. Märkiä kohtia Kuukiventiensillan kannen alapinnassa. Kuva: Olli Vaara

Näiden havaintojen perusteella massaliikuntasaumarakenteelle asetettu vesitiiveysvaatimus ei tässä sillassa tällä rakenneratkaisulla toteudu. Kumibitumivaluasfaltti on kyllä
kestänyt sauman kohdalla huomattavasti massasaumaa paremmin linja-autoliikennettä,
eikä merkittäviä painumia taikka muodonmuutoksia ole tapahtunut. Mahdollisesti kumibitumiasfalttia voidaan käyttää massasauman yli vedettävänä ratkaisuna pienemmän liikemäärän omaavissa kohteissa tai sitten tätä rakenneratkaisua täytyy päivittää enemmän sillan liikettä sallivampaan suuntaan. Ennen kumibitumivaluasfaltilla ylipäällystämistä tulisi joka tapauksessa varmistaa alle jäävän massasauman vesitiiveys ja riittävä
rakennepaksuus.
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4.2.2

Hämeentien silta Junatien yli

Massaliikuntasauman teon yhteydessä joudutaan useasti saumavaraus täyttämään väliaikaisesti ja päällystämään yli, kun massaliikuntasaumaa ei päästä välittömästi asentamaan, johtuen esimerkiksi keliolosuhteista tai massan toimittajan ruuhkautuneesta tilanteesta. Tämä väliaikainen ratkaisu saattaa toisinaan olla hyvinkin pitkään paikoillaan.

Junatien ylittävässä sillasta poistettiin teräksinen liikuntasaumalaite ja valmisteltiin varaus massasaumalle. Kumibitumivaluasfaltti vedettiin saumavarauksen yli noin parin
metrin verran saumavarauksen molemmilta puolilta, jolloin saatiin samalla korjattua tukikaistojen vauriot. Kuvassa 35 näkyy sauman ylitse vedetty kumibitumivaluasfalti ja viereisen kaistan kohdalta saumavaraus ja jyrsityt alueet saumavarauksen molemmilta puolin.

Kuva 35. Jyrsitty sauman kohta kuvan alareunassa, yläpuolella sauma ylipäällystettynä valuasfaltilla. Kuva: Antte Vaahterainen

Kumibitumivaluasfaltti säilyi tässä sillassa halkeamatta massaliikuntasaumavarauksen
päällä varsinaisen massasauman tekohetkeen saakka, eli noin seitsemän kuukauden
ajan. Kuvassa 36 on nähtävissä tilanne seuraavana talvena.
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Kuva 36. Valmis valuasfalttipäällyste liikuntasauman kohdalla seuraavana talvena. Kuva: Antte
Vaahterainen

Tämän perusteella kumibitumivaluasfaltti voisi toimia liikuntasauman yli vedettävänä rakenteena myös hieman pidempiaikaisena ratkaisuna.

4.3

Haudattu liikuntasaumarakenne

Sillan päällysteen kulutuskerroksen uusinnan yhteydessä myös massaliikuntasauman yli
jyrsitään ja uusi päällyste vedetään myös sauman ylitse. Massaliikuntasauman yläpinta
uusitaan tämän jälkeen omana työnään. Näistä tapauksista tieto ei aina kulje eteenpäin
ja päällyste voi olla sauman pintakerroksen päällä pitkäänkin. Tällöin sillan liikkuessa
asfaltti sauman päällä todennäköisesti halkeaa ja halkeamiin kertyneen veden jäätyessä
aiheutuu asfalttiin liikenneturvallisuutta heikentäviä purkaumia. Päällysteen mahdollinen
halkeaminen voisi olla mahdollista estää tekemällä päällysteeseen liikuntasaumaraon
suuntainen ura, joka täytetään elastisella sauma-aineella esim. kumibitumilla. Ratkaisu
olisi tällöin hieman samantyyppinen, kuin kuvassa 37 esitetty ETAG 032 mukainen haudattu liikuntasaumarakenne.
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Kuva 37. ETAG 032-2 mukainen haudattu liikuntasaumarakenne (21).

Tuolloin ei olisi tarpeellista avata saumakohtaa ja täyttää sitä massasaumamateriaalilla,
sikäli massasaumarakenteen rakennepaksuus edelleen täyttää sille asetetut määräykset. Tästä syystä dokumentointi saumanteon yhteydessä ja jyrsittäessä on tärkeää, jotta
varmistutaan riittävän paksusta rakennekerroksesta. Lisäksi jousilla ja teräsosilla varustetuissa saumoissa on varmistuttava massasauman yläpinnan riittävän paksusta kulutuskerroksesta, jotta saumaa jyrsittäessä ei vaurioiteta näitä rakenneosia.
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5

Yhteenveto

Tässä insinöörityössä tutustuttiin Suomessa silloissa käytössä oleviin liikuntasaumarakenteisiin ja tutkittiin siltojen liikuntasaumoissa käytettäviä massaliikuntasaumamateriaalivaihtoehtoja, niihin liittyviä rakenneratkaisuja ja vertailtiin niiden ominaisuuksia.

Massaliikuntasaumarakenteiden suosion lisääntyessä, myös niiden saatavuus tulee varmistaa. Väyläviraston käytössä oleviin massaliikuntasaumatuotteisiin tutustuessa oli havaintona, että ne ovat hyvin vahvasti keskittynyt yhdelle toimittajalle. Jotta toimittajien
vähyys ei johda siltojen korjaustoimenpiteiden lykkääntymiseen liian suuren työmäärän
taikka otollisten sääolosuhteiden puuttumisen takia, tulisi muiden toimittajien tuotteiden
käyttöä saada lisättyä sekä uusia tuotteitta olisi hyvä saada markkinoille.

Kaupunkialueella, missä kiihdytykset, jarrutukset ja paikallaan seisomiset saattavat aiheuttaa varsinkin bitumipohjaisille tuotteille ongelmia, niin olisi hyvä harkita esimerkiksi
bitumittomien massaliikuntasaumojen käytön lisäämistä näillä alueilla. Bitumittomia tuotteita on Suomessa asennettu vasta vuodesta 2014 alkaen, joten niiden pitkäaikaisvaurioiden arvioiminen on vielä hankalaa lyhyen käyttökokemuksen takia. Gustav Gallain raportissa Flexible Plug Joint System with New Material esitetyt testitulokset poluretaanipohjaisen tuotteen ominaisuuksista verrattuna bitumipohjaiseen tuotteeseen ovat kuitenkin lupauksia herättäviä.

Valuasfalttisaumarakenteen on suhteen tehtävä lisätutkimuksia sauman liikevaran ja
kestävyyden osalta. Kovettuuko esimerkiksi sauman pinta ajan mittaan pinnan hapettumisen seurauksena ja tapahtuuko ajan kuluessa valuasfaltille merkittävää kutistumista,
jolloin sillan liikkeet aiheuttavat helpommin halkeamia rakenteeseen ja tartunnan pettämistä? Lisäksi sauman pinnan kovettuminen ja kiviaineksen irtoaminen sauman pinnasta
saattavat tehdä saumasta liukkaan varsinkin sateella. Kumibitumivaluasfaltti tiivistyy
vettä läpäisemättömäksi ilman jyräystä, joten se soveltuu erinomaisesti käsilevitykseen.
Käsilevitys on etu ahtaissa paikoissa, jolloin raskaan asfalttikaluston tarve pienentyy.

Tieto mitä saumarakennetta on sillassa käytetty, ja mikä on ollut toteutunut massasauman kerrospaksuus, olisi hyvä olla helposti saatavilla päällystystöiden yhteydessä,
jotta sauman kohdalta ei jyrsittäisi liian syvältä. Tällöin olisi mahdollista jättää uusi päällystekerros sauman päälle, jos saumarakenteen minimipaksuus edelleen täyttyy.
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Päällystystöiden yhteydessä saumojen reunat olisi kuitenkin muistettava merkata reunapalkkiin, jotta ne löytyvät vaivattomasti päällystystöiden jälkeen.

Polyurean käytön mahdollisuutta liikuntasaumarakenteen saumamateriaalina tulisi tutkia. Polyurea on ominaisuuksiltaan kestävä ja joustava sekä omaa laajaan käyttölämpötila-alueen sekä soveltuu erinomaisesti vedeneristystöihin saumattoman rakenteensa
ansiosta (35). Esimerkiksi haudattuna saumarakenteena saumaraon ylitse voitaisiin
asentaa liikennekuormille riittävän paksu teräslevy, jonka päälle asennetaan liukupinnaksi esimerkiksi virginialaistutkimuksessa mainittu teflon pinnoitettu lasikuitukangas.
Tämän jälkeen polyureapinnoite ruiskutetaan saumavaraukseen riittävän paksuna kerroksena ja loppuosa täytetään päällystemateriaalilla. Päällysteen halkeaminen estettäisiin sauman suuntaisella elastisella sauma-aineella täytetyllä uralla. Haudattuna saumarakenteena tulisi myös tutkia virginialaistutkimuksen mukaisessa ECPJ-rakenteessa
käytettyjen materiaalien käyttämistä saumarakenteessa myös Suomen olosuhteissa.

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala alkaa tämän työn pohjalta kehittelemään mahdollisia koekäyttöjä työssä esitetyille tuotteille ja rakenneratkaisuille.
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