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1. YLEISTÄ 

Nämä ohjeet koskevat tien alusrakenteen sekä päällysrakenteen tekemistä 
ja rakennustyön yhteydessä suoritettavaa laadunvalvontaa. Ohjeissa esitetyt 
valvontatoimenpiteet käsittävät suunnitelma -asiakirjoihin merkittyjen, vai - 
voiman piiriin kuuluvien tietojen tarkistuksen, raaka-aineiden keipoisuus-
tutkimukset, rakentamistyötä koskevan tarkkailun sekä valmiiseen raken-
teeseen kohdistuvat mittaukset ja tutkimukset. Mikäli ao. työn työselityk-
sessä on tästä ohjeesta poikkeavia vaatimuksia tai määräyksiä, niitten osalta 
noudatetaan työselitystä. Ohjeet eivät ole kuitenkaan voimassa sellaisten 
rakennustöiden osalta, joissa tie varustetaan päällysrakenteeila 5 tai 6. Oh-
jeet eivät myöskään koske päällysrakenteeseen kuuluvien sidottu jen kerros- 
tuli laadunvalvontaa. Sidottujen kerrosten raaka-aineiden valmistuksen 
sekä niiden rakentamisen laadunvalvontaa käsitellään murskaustyön sekä 
päällystystyön laadunvalvontaohjeissa (TVH 2. 814 ja 2. 813). 

2. Alusrakenteessa ja päällysrakenteen alaosassa esiintyvät viat heijastuvat 
päällysteeseen. Niitä pidetään monesti päällysteen laadussa esiintyvinä 
puutteeilisuuksina. Niitten korjaaminen edellyttää yleensä päällysteen ja 
sen alla olevan virheellisen kohdan poistamista sekä uusimista. Virheet-
tömän päällysrakenteen tekeminen edellyttää virheetöntä työsuoritusta, 
kelvollista materiaalia ja päällysrakenteen oikeaa mitoitusta. 

Ohjeissa esitetty raaka-ainetarkkailu käsittää kiviaineksen ottopaikkojen 
esitutkimukset sekä työnaikaiset materiaalitutkimukset. Se käsittää myös 
tiesuunnitelmaan merkitty jen tietojen tarkistuksen. Rakennustyön tarkkai-
luun kuuluu työkoneiden ja -menetelmien valvonta sekä ainesmenekkejä 
koskevat seivitykset. Valmiista rakenteesta suoritetaan tiiveys- ja kanta-
vuusmittaukset sekä todetaan, täyttääkö rakenne paksuutta, tasaisuutta, 
poikkileikkausmuotoa, korkeussuhteita sekä pinnan laatua koskevat vaati-
mukset. 

Alusrakenteen ja päällysrakenteen ominaisuuksilla ja laaduila on huomat-
tava vaikutus tien käyttökelpoisuuteen. Virheellisten kohtien kunnossapito 
ja korjaus on kallista. Myös ne aiheuttavat haittaa liikenteelle. Näissä 
ohjeissa esitetty jen valvontatoimenpiteiden tavoitteena on varmistaa kor-
kealaatuinen työtulos sekä vähentää valmiin rakenteen korjausten mää-
rää, mikä vähentää kunnossapitokustannuksia ja parantaa tien liikennöi-
tävyyttä. 
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2. ALUSRAKENNE 

Alusrakenteen laadunvalvontaan kuuluu työ- ja materiaalitarkkailu, alus- 
rakenteen tiiveyden ja tasalaatuisuuden valvonta sekä sen pinnan korkeus - 
suhteiden ja poikkileikkausmuodon tarkkailu. 

2. Pengerkohdista ja nollatasauksesta on tarkistettava raivaustöiden jälkeen, 
että kannot, mättäät ym. orgaaniset ainekset, kivet sekä lumi ja jää on 
poistettu ja että tarvittavat tasaus- ja tiivistystyöt on suoritettu, ennen 
kuin töitä jatketaan. Pengerrystyön aikana on valvottava, että erilaatuis-
ten materiaalien käyttö. levityspaksuudet sekä tiivistämistyö vastaavat 
työselityksessä annettuja ohjeita. 

Maaleikkauksista on tarkastettava, että leikkauspohjassa olleet kivet on 
poistettu työselityksen mukaisesti. Kallioleikkauksista on todettava, että 
leikkauspohja (A- ja B-luokat) täyttää sille asetetut vaatimukset. 

Alusrakenteen rakennustyön aikana on tehtävä havaintoja siinä olevan 
tai siihen käytetyn materiaalin kantavuusluokasta. Kantavuusluokan sel-
vittämiseksi on tehtävä tarvittaessa rakeisuusarialyysejä. Jos tutkimukset 
osoittavat, että alusrakenteen kantavuusluokka poikkeaa suunnitelmaan 
merkitystä luokasta, on päällysrakennepaksuutta muutettava vastaavasti. 
Tästä on lähemmät ohjeet kohdassa 3. 2 (Mitoitus). 

Leikkaus- ja pengerrystyöt on pyrittävä tekemään siten, että painumakoh-
dat pengerretään mandollisimman varhaisessa vaiheessa tien valmistuttua 
muod ostuvien jälkipainumien välttämiseksi ja vähentämiseksi. Pohjavah - 
vistus- ja lujitustoimenpiteiden tarkkailussa noudatetaan niitä koskevissa 
työselityksissä ja erillisissä ohjeissa annettuja määräyksiä. 

3. Valmiin alusrakenteen on oltava materiaalinsa puolesta tasalaatuinen 
sekä täyttää sille asetetut tiiveysvaatimukset. Alusrakenteen tasaus on 
suoritettava mikäli mandollista samalla, alusrakenteessa jo olevalla 
materiaalilla. Penkereen tiiveyttä koskevat vaatimukset esitetään taulu-
kossa 1. Tiivistämiseen on käytettävä tarkoitukseen kulloinkin parhaiten 
soveltuvaa tiivistyskalustoa. 
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Taulukko 1: Penkereen tiiveysvaatimukset 

Pengertäytteen 
laatu 

Syvyys 
tienpinnasta 

Keskim. tiiveys-
aste 

Luokat B, C ja D 2,0 ... 	6,0 m 90 Olo 

Luokka E ja hiesu -"- 87 % 

Luokat B, C ja D ' 	 2, 0 m 95 Olo 

Luokka E ja hiesu -"- 92 Olo 

Tiiveysasteella tarkoitetaan prosenttilukua, joka ilmoittaa tarkkailukoh-
dasta kentällä määritetyn kuivatilavuuspainon suhteen laboratoriossa sa-
masta aineksesta parannetulla Proctor-menetelmällä määritettyyn maksi- 
mi kuivatilavuuspainoon. Taulukossa esitetyt vaatimusrajat koskevat 
useampien tulosten keskiarvoa. Keskiarvot lasketaan kunkin erillisen pen-
kereen osalta määritetyistä tiieysastetuloksista. Yksittäinen tulos saa alit-
taa vaatimusrajan enintään 10 Olo-yksiköllä. Parannetulla Proctor-menetel - 
mällä sekä kentällä suoritettavaa tilavuuspainomääritystä ja vesipitoisuus-
määritystä koskevat ohjeet esitetään liitteissä 1, 2 ja 3. Pengertäytteen 
tiiveys on määritettävä vähintään kerran jokaista alkavaa 1000 k-m 3:n 
pengertäyte-erää kohti. Rakennuttajan edustaja määrää tarkkailukohdat. 
Työn alkuvaiheessa on edullista suorittaa useampia tiiveysmäärityksiä. 
Niitten avulla voidaan tapaus tapaukselta selvittää halutun tiiveysasteen 
saavuttamiseksi tarvittavat jyräyskerrat. Proctor-menetelmä ei sovellu 
käytettäväksi kivisen tai lohkareisen pengertäytteen tiiv'ttä selvitettä-
essä. Tällaisessa tapauksessa noudatetaan riittävän tiiveyden saavuttami-
seksi työselityksessä annettuja ohjejyräyskertamääriä. Pengertäytteen tii-
veystarkkailua voidaan täydentää koejyräyksellä työselityksessä annettu-
jen ohjeitten mukaisesti. 

Talvityönä tehdyn alusrakenteen pintaosan tiiveys on tarkistettava sulan 
maan aikana. Tällöin on myös tehtävä tarvittavat lisätiivistystyöt. Vasta 
niitten jälkeen voidaan aloittaa päällysrakennekerrosten tekeminen. Siir-
tyrnäkiilojen alustan osalta noudatetaan samoja vaatimuksia kuin muun 
alusrakenteen osalta. 

4. Alusrakenteen pinta saa poiketa oikeasta tasosta alaspäin keskimäärin 
enintään 5 cm, Suurin sallittu yksittäinen poikkeama saa olla enintään 
10 cm oikeasta tasosta alaspäin. Oikean tason yläpuolella olevia kohtia 



ei sallita lainkaan. Valmiin alusrakenteeri korkeussuhteet on tarkistettava 
20 metrin välein korkeusmerkkien kohdalta. Keskimääräinen korkeus las-
ketaan tähtäysmerkkien ja mittakepin avulla tien sivusuunnassa yhden met-
rin välein suoritettuien mittausten tuloksista. Yksittäisestä poikkeamasta 
annettu enimmäismitta koskee mainittuja yhden metrin välein suoritettu-
jen mittausten tuloksia. Korkeusmerkit on tarkistettava aina ennen alus- 
rakenteen korkeussuhteiden mittausta. 

Sellaiset kohdat, jotka eivät täytä korkeussuhteista annettuja vaatimuk-
sia, on heti korjattava. Siirtymäkiilakohdista on valvottava, että alus- 
rakenne niuotoillaan myös niitten kohdalla oikeaan muotoon ja korkeu-
teen. 

Ennen päällysrakennetyön aloittamista on pidettävä tarkastus, jossa tode-
taan, täyttääkö tarkastettavan tieosuuden alusrakenne sille asetetut vaa-
timukset. Tarkastukseen otettava osuus määrätään työn edistymisen mu-
kaan. Tarkastuksesta on tehtävä pöytäkiria, johon on merkittävä mm. 
tarkastettava osuus (pl-väli), laadunvalvontatulokset, maastossa tehdyt 
havainnot, tarvittavat korjaus- ym. toimenpiteet sekä töitten jatkamista 
koskevat päätökset. 

3. PÄÄLLYSRAKENNE 

3.1 Yleistä 

Päällysrakenteen yläosa muodostuu päällysteestä ja kantavasta kerrok-
sesta sekä alaosa jakavasta kerroksesta, suodatin- ja eristyskerroksesta 
sekä siirtymäkiilasta. Päällysteeseen voi kuulua yksi tai useampia ker-
roksia. Viimemainitussa tapauksessa ylintä nimitetään kulutuskerrok-
seksi ja alempaa tai alempia sidekerroksiksi. Kantava kerros voidaan 
tehdä yhdestä tai kandesta kerroksesta. Jälkimmäisessä tapauksessa käy -
tetään nirnityksiä kantavan kerroksen yläosa ja alaosa. 

Päällysrakenteen yläosa on tietyllä tieosuudella yleensä paksuudeltaan 
ja rakenteeltaan sama. Päällysrakenteen alaosalla tasataan alusraken-
teen kantavuusvaihtelut ja pienennetään liikenteestä alusrakenteelle 
aiheutuvia rasituksia. Tämän vuoksi sen laatu ja paksuus voi tiesuun- 
nitelman mukaan vaihdella huomattavasti tieosuuden eri kohdilla. Siir - 
tymäkiiloilla tasataan erilaatuisten alusrakenteiden rajakohtien kanta - 
vuus- ja muut erot tien pituus- ja sivusuunnassa. 

Jäliempänä esitetyt ohjeet koskevat päällysrakenteen sitomattomien 
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kerrosten sekä siirtymäkiilan tekemistä ja laadunvalvontaa. Niihin si-
sältyy ohjeet raaka-aineiden ottopaikkoien tutkimisesta, raaka- aineit-
ten laatuvaatimukset, ohjeet työn aikana tehtävistä tutkimuksista ja 
rnittauksista sekä valmista rakennetta koskevat vaatimukset. 

3.2 Mitoituksesta 

Päällysrakenteen mitoitus perustuu TVH:n käyttöön ottaman järjestel-
män mukaan tietä kuormittamaan tulevan liikenteen määrään ja pai-
noon (kuormituskertaluku), alusrakenteen laatuun sekä päällysraken-
teessa käytettävien kerrosten ominaisuuksiin. Mitoitusohjeet on esi-
tetty TVH:n normaalimääräysten ja ohjeiden osan IV kohdassa 4. Eri-
laatuiset alusrakenteet on ryhmitelty niihin tulevan materiaalin mu-
kaan kuuteen luokkaan (A. . . F). Päällysrakenteeseen kuuluvien kerros-
ten paksuudet saadaan mitoitusohjeiden mukaan lasketun kuormitus-
kertaluvun ja alusrakenteen laadun perusteella ohjeisiin sisältyvistä 
mitoitustaulukoista. Ne esitetään liitteessä 4. Liitteissä 5 ja 6 esite-
tään niaalajien kantavuus- ja routivuusarvostelua koskevat ohjeet. 
Mainitun mitoitusjärjestelmän mukaan alusrakenteen kantavuuserot 
tasataan päällysrakenteen alaosan yhteispaksuutta säätelemällä sekä 
käyttämällä siirtymäkiilajärjestelyjä. Routivalle pohjamaalle rakennet-
tavaa tietä ei niiden mukaan yleensä perusteta roudattomaan syvyy-
teen. Routimisesta aiheutuvat haitat pyritään poistamaan muodosta-
malla näillä kohdin alusrakenne mandollisimman tasalaatuiseksi sekä 
poikkileikkaukseltaan edulliseksi. 

T iesuunnitelman pituusleikkaukseen on merkitty käytettävä päällys - 
rakennetyyppi, alusrakenteen tai pohiamaan  laatu. Puutteellisten 
maaperätutkimusten tai työn toteutuksessa tapahtuvien muutosten 
vuoksi alusrakenteen laatua kuvaavat merkinnät voivat olla todelli-
sesta poikkeavia. Tämän takia rakennustyön aikana on tehtävä havain-
toja alusrakenteen laadusta. Jos alusrakenteen laatu poikkeaa suun-
nitelmassa esitetystä, on suunnitelmasta poiketen käytettävä todel-
lista alusrakenteen laatua vastaavaa päällysrakennetta, jonka kerros-
paksuudet saadaan liitteeseeri 4 kuuluvista taulukoista. Päällysraken-
nepaksuuden muuttuminen aiheuttaa luonnollisesti sen, että myös 
alusrakenteen korkeussuhteet muuttuvat. Alusrakenteen laadunmuutok-
sen johdosta on lisäksi harkittava, onko sen vuoksi tarpeen rakentaa 
uusia siirtymäkiiloia. Sellaiset tiedot ja tutkimustulokset, jotka edel-
lyttävät päällystakenteen mitoituksen tarkistamista tai uusia siirtymä-
kiilajärjestelyjä, on toimitettava välittömästi tiedoksi työmaan joh-
dolle. Sen on päätettävä asian jatkokäsittelystä. 
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3.3 	Raaka-aineet 

1. Suunnitelma -asiakirjoihin sisältyy selvityksiä raaka -aineitten tarpeesta 
ja niitten hankinnasta. Tielinjalla ei yleensä esiinny riittävästi eri laa-
tuvaatimukset täyttäviä aineksia. Tämän vuoksi suunnitelmissa on 
yleensä varattu kiviaineksen ottopaikkoia. Nykyisin käytössä olevien 
tutkimusmenetelmien ja -tapojen avulla ei aina saada riittävän tarkko-
ja tietoja kiviainesesiintymien laadusta ennen esiintymien avaamista. 
Lopulliset kelpoisuusarvostelut on tehtävä työn aikana, kun raaka-ai-
neet ovat esillä ja helposti saatavissa näytetutkimul<sia varten. Saat-
taa esiintyä sellaisia tapauksia, joissa rnateriaalihankintoja koskevat 
selvitykset perustuvat virheellisiin tai puutteellisiin tutkimustuloksiin 
ja joissa tämän vuoksi on materiaalivajausta. Tämän vuoksi työmaa 
joutuu hankkimaan tarvittavat lisäainekset ostamalla tai vuokraamalla 
varamaanottopaikkoja. Seuraavassa esitetään lyhyesti varamaanotto - 
paikkojen tutkimusohjeet. 

2. Varamaanottopaikan tulisi olla mandollisimman lähellä käyttökohdetta, 
sillä kuljetuskustannuksilla on suuri merkitys hankkeen edullisuuteen. 
Eräissä tapaulsissa voi olla edullista valmistaa kantavan kerroksen ja 
jopa jakavan kerroksenkin materiaali kalliolouheesta tai hylätyn otto- 
paikan sorakuoppakivistä, jos läheisyydessä ei esiinny laatuvaatimuk-
set täyttävää soraa. Ratkaisun tulee luonnollisesti perustua tarkkoihin 
selvityksiin. 

Alueen etsimisessä on käytettävä hyväksi tiesuunnitelman laatimisen 
yhteydessä hankittuja selvityksiä sekä paikalliselta väestöltä saatavia 
tietoja. Maastossa on tehtävä havaintoja jo avatuista sora-esiintymistä 
sekä otettava näytteitä kaivamalla koekuoppia tai käyttämällä tarkoi-
tukseen sopivia kairoja. Kun tutkimukset on suoritettu, on tehtävä 
vertailu ja mandollisten ottopaikkojen keskinäisestä edullisuudesta huo-
mioonottaen kuljetusmatkan, kuljetukseen tarvittavan tiestön paranta-
misen, esiintymän laajuuden ja käyttökelpoisuuden sekä muut asiaan 
vaikuttavat seikat. Vertailujen pohjalta valitaan tarkempaan tutkimuk-
siin otettavat kohteet. 

Tutkittava alue kartoitetaan 1:1000. Karttaan merkitään maaston pin-
nanmuodostuksen lisäksi tiet ja polut, rajapyykit, raja- ja sähkölinjat, 
omistussuhteet ym. Alueen materiaalin laatu pyritään selvittämään 
mandollisimman edustaviin kohtiin kaivettavien koekuoppien tai kairaus-
ten avulla. Koekuoppia kaivettaessa otetaan näytteet eri ainesta edusta-
vista kerroksista sekä merkitään eri kerrosten välisten rajojen korkeus 
sekä mandollisen pohjaveden pinnan syvyys muistiin. Kunkin näytteen 
on oltava painoltaan 5-30 kg suurimmasta raekoosta riippuen. Hiekka 
esiintymistä voidaan ottaa näytteitä myös kierre- ja lapiokairoilla. 
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K oekuoppatutkirnusta voidaan täydentää paino- tai hei jarikairauksella. 
Tutkimukset on suoritettava käyttökelpoisessa m ateriaalissa mandolli - 
simman syvälle. Eri kerroksista otetuista näytteistä tutkitaan rakei-
suus (pesuseulontaa ja tarvittaessa areometrianalyysiä käyttäen) sekä 
määritetään kivisyys (.fl 64 mm kivien painoproserltti) mandolli-
simman suuresta näytteestä. Rakeisuuden määritysohjeet ovat liittees-
sä 7. Kivisyyden määräämiseen on useasti käytettävä myös koekuop-
pien kaivun yhteydessä tehtyjä havaintoja. Tutkimustulokset merki-
tään mittakaavaan 1:100 tai 1:200 piirrettäviin poikkileikkauksiin 
joitten sijainti merkitään karttaan. Jos poikkileikkauksia piirrettäessä 
ilmenee, että tutkimustulokset ovat vajavaisia, on tehtävä täydentä-
viä lisätutkimuksia. Kartan, poikkileikkausten sekä tien eri rakenne- 
osiin käytettävien ainesten laatuvaatimusten avulla lasketaan paljonko 
alueelta on saatavissa eri käyttötarkoituksiin soveltuvaa materiaalia. 
Selvitettäessä materiaalin soveltuvuutta päällystystarkoituksiin on nou-
d atettava "Murskaustyön laadunvalvonta " -vihkosessa (TVH 2. 814) an-
nettuja ohjeita. Selvitykseen on myös merkittävä tien päällysrakentee-
seen kelpaamattoman aineksen määrä ja asema. Jos osoittautuu, että 
alueelta saatavan käyttökelpoisen aineksen määrä ei ole riittävä tai 
jos on otaksuttavissa, että muualta saadaan tarvittavat ainekset yhtä 
edullisesti tai edullisemmin, on ryhdyttävä uusiin muita alueita koske-
viin tutkimuksiin. 

Jos hankitaan valmiiksi seulottua tai murskattua ainesta ostamalla, 
myyjää on pyydettävä esittämään aineksen laatututkimustulokset. 
Ellei tarvittavia tutkimuksia ole suoritettu, on kiviainesvarastosta 
otettava näytteitä kiviainesten ottopaikkaa koskevien ohjeitten mu-
kaisesti ja tutkittava niistä kiviaineksen laatuominaisuudet. Sellaisen 
kiviaineksen hankkiminen, jonka kelpoisuutta ei ole osoitettu tutki-
muksilla, ei ole sallittua. 

Jos on aihetta otaksua, että suunnitelmaan merkitystä päällysrakentee-
seen käytettäväksi ajatellusta materiaalista ei ole suoritettu täysin luo-
tettavia tutkimuksia ja että tästä voi aiheutua muutoksia työn suorituk-
sessa, on täydentävät tutkimukset yleensä suoritettava edellä mainittu-
ja tutkimusohjeita soveltaen. 

Päällysrakennekerroksen kantavuuteen vaikuttaa mm. siihen käytettä-
vän aineksen suhteistuneisuus. Hyvin tiivistyvät ainekset ovat kanta-
vuuden kannalta edullisempia kuin huonosti tiivistyvät. Valmiissa ra-
kenteessa esiintyvät rakeisuuserot aiheuttavat kantavuusvaihteluita. 
Valmiin kerroksen on oltava rakeisuudeltaan mandollisimman tasalaa-
tuinen. Luonnonaineksen rakeisuuskäyrän muodossa sekä rakeisuuden 
hajonnassa esiintyviä puutteita voidaan parantaa murskaus- ja seulonta- 
toimenpitein tai sekoittamalla perusainekseen sopivaa lisäainesta, Jos 
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ennakkotutkimukset osoittavat, että rakeisuuskeskiarvokäyrän muoto 
on epäedullinen ja että rakeisuudessa esiintyy liian suureksi katsotta-
vaa hajontaa, on yleensä ryhdyttävä mainittuihin koriaustoirnenpitei -
sun, 

Jakava kerros voidaan tehdä louhoskivistä ja kantava kerros tärysepel-
lyksestä. Näihin kerroksiin käytettävä kiviaines ei ole rakeisuudeltaan 
suhteistunutta. Louhoskivistä tehdyn Jakavan kerroksen pintaosa on tii-
vistettävä Jakavan kerroksen rakeisuusvaatimukset täyttävällä murs-
keella tai soralla. Tärysepellystä tehtäessä levitetään ensiksi karkea 
sepelikerros, joka tiivistetään hienorakeisella sepelillä tai hiekalla. 

Päällysrakenteeseen käytettävien kiviainesten on yleensä oltava puh-
dasta, lujaa ja rapautumatonta ainesta. Sitomattomien kerrosten ai-
neksille ei aseteta varsinaisia numeroarvoihiri perustuvia lujuusvaati-
muksia. Suodatin- ja eristyskerroksen. luonnonkiviaineksesta valmis - 
tettavan jakavan kerroksen sekä sorasta, murskesorasta ja kailiomurs-
keesta valmistettavan kantavan kerroksen kiviaineksen rakeisuusvaati-
mukset esitetään liitteessä 8. Sellaista ainesta, jota edustava rakei-
suuskäyrä ei ole liitteeseen 8 merkityllä ao. kerroksen rakeisuusohje-
alueella, ei saa käyttää. Jakavan kerroksen kiviaineksen suurin sal-
littu raekoko on fll5O mm. Suurin raekoko saa olla korkeintaan 
puolet tiivistettävän kerroksen paksuudesta. Karkeinta (vrt. liite 8) 
sallittua jakavan kerroksen ainesta ei saa käyttää hienoimman sallitun 
suodatinhiekkakerrokseri päällä. Kantavan kerroksen murskesoran tulee 
sisältää mandollisimman runsaasti murskautuneita takeita. Se saa sisäl-
tää enintään 60 paino-o kokonaan murskaantumattomia rakeita laskettu-
na 	8 mm rakeista. 

Louhoskivistä tehtävän jakavan kerroksen suurin sallittu kivikoko on 
^f200 mm. Tärysepellykseen käytettävän karkean sepelin pienin 
raekoko voi olla 	20 ... 35 mm ja suurin raekokofl-55 . .. 75 mm. 
Tiivustykseen käytettävän sepelin tai hiekan suurin raekoko // 4 . . .6 
mm. 

siirtymäkiila voidaan tehdä suodatin- ja eristyskerroksen aineksesta 
tai tästä ja jakavan kerroksen aineksesta. Viimeksi mainitussa tapauk-
sessa kiilan pohjalle on tehtävä normaali suodatin- tai eristyskerros 
sekä täyttö on suoritettava jakavan kerroksen aineksella. Eräissä tapa-
uksissa on suositeltavaa käyttää suodatinkerroksen päällä myös louhos- 
kiveä. Siirtymäkiilaiäriestely voidaan myös eräissä tapauksissa korva-
ta lämpöeristeillä. Niiden käytössä noudatetaan erikseen annettavia 
ohjeita. 

4. Päällysrakennekerroksiin käytettävistä aineksista on työselityksen 
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mukaan työn aikana otettava vähintään yksi näyte jokaista alkavaa 
1000 k-m3:n aineserää kohti. Tehokkaan laadunvalvonnan kannalta 
on suotavaa tutkia näytteitä tiheämmiri esim, yksi näyte jokaista 
alkavaa 500 k-m 3:ä kohti. Työn alkaessa on suositeltavaa suorittaa 
tutkimukset vielä tätä tiheämmin. Jos on otaksuttavissa, ettei aines 

-äytä laatuvaatimuksia, on tällöin edellä mainittujen lisäksi otet-
tava tarkistusnäytteitä. Näyte otetaan kuorma-auton lavalta. Kuorma 
on tasattava ennen näytteenottoa. Näyte kerätään 5 ... 7 kohdasta. 
Osanäytteitä ei saa ottaa kuorman pinnasta. Yhteisnäytteen määrän 
on oltava aineksen maksimiraekoosta riippuen 5 .. . 30 kg. Se jae-
taan halutun suuruisiin osiin näytteen jakajaa tai jakolevyä käyttä-
en. Näyte on sekoitettava huolellisesti ennen jakoa. Näytteen ja-
kajaa käytettäessä aines on kaadettava kohtisuoraan jakoharjaa vas-
ten ja koko jakoharjan pituudelta. Jakoa Jatketaan kunnes näyte on 
halutun suuruinen. Jakolevyä käytettäessä yhteisnäyte jaetaan nel-
jään osaan, joista kaksi vastakkaista yhdistetään. Ne jaetaan uudel-
leen neljään osaan. Tätä jatketaan, kunnes vastakkaisten neljännes-
ten muodostama näyte on halutun suuruinen. Tutkimuksiin on käy-
tettävä Jakamalla saatu näyte kokonaan. Jokaisesta näytteestä mää-
ritetään rakeisuus ja vesipitoisuus. Mikäli kantavan kerroksen murs-
kesorassa murskautuneitten rakeiden määrä näyttää vähäiseltä, on 
murtopintaluku selvitettävä. Määritysohieet esitetään liitteissä 3, 7 
Ja 9. 

Jos tutkimuksissa todetaan, että käytettävä aines ei täytä tulosten 
mukaan laatuvaatimuksia, on ensiksi todettava tulosten virheettö-
myys. Jos virheellisyyttä ilmenee, on heti otettava ja tutkittava uusi 
näyte sekä hylättävä virheelliset tulokset. Jos osoittautuu, ettei tut- 
kimuksissa ole virheellisyyttä, on silti otettava ja tutkittava uusi 
näyte. Jos nämäkään tulokset eivät täytä laatuvaatimuksia, siitä on 
heti ilmoitettava työmaan johdolle, jonka tulee päättää jatkotoimen-
piteistä. Virheellisen aineksen valmistus tai levittäminen kohteeseen 
on yleensä keskeytettävä heti ja suoritettava korjaus esim. siirtymällä 
uuteen raaka-aineen kuormauskohtaan. Tällöin samoinkuin yleensä-
kin töitä uudelleen aloitettaessa on heti otettava ja tutkittava näyte, 
jolla todetaan, täyttääkö nyt käytettävä materiaali sille asetetut vaa-
timukset. 

Sellaiset kuormat, Joissa on puujätteitä, turvetta, lunta, jäätä tai 
jäätyneitä maakappaleita, on hylättävä. 

3.4 Korkeussuhteet ja tasaisuus 

Päällysrakennekerroksiin käytettävä materiaali on levitettävä kerrok- 
sittain lajittumisen välttämiseksi. Eri kerroksiin käytetty jen ainesten 
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määrä ja työkohteena ollut paaluväli on todettava kunkin työvuoron 
lopussa. Levitetty kerros on tasattava ennen tiivistämistä. Tasaus on 
suoritettava siten, että kerroksesta tulee poikkileikkaukseltaan oi-
kean muotoinen. Lopullista tasausta suoritettaessa kerroksen yläpinta 
on saatava tarkoin oikeaan tasoon. Eri kerrosten yläpinnan korkeutta 
ja tasaisuutta koskevat vaatimukset esitetään taulul<ossa 2. 

Taulukko 2: Päällysrakennekerrosten korkeus- ja tasaisuus- 
vaatimukset 

Sail. keskim. Yksittäisen Suurin sallittu 
poikkeama kohdan sali. epätasaisuus 5 m:n 
oik, tasosta poikkeama matkalla 

oik, tasosta 
cm cm mm 

Suodatin- ja 
eristyskerros -3, +3 -5, +5 50 

Jakava kerros -2, +0 -4, +0 30 

Kantava kerros + 1 + 2 20 

Korkeusmittaukset suoritetaan tien pituussuunnassa 20 m:n välein kor-
keusmerkkien kohdalta. Keskimääräinen korkeus lasketaan tähtäys-
merkkien ja aiokepin avulla tien sivusuuntaan yhden metrin välein 
suoritettujen mittausten tuloksista. Yksittäisestä kohdasta annetut to-
leranssit koskevat viimeksi mainittuja mittaustuloksia. Tasaisuusmit-
taus suoritetaan tien pituussuuntaan tiehen tulevien ajokaistojen kes-
kimmäiseltä kolmannekselta 5 mm oikolaudalla. Se suoritetaan siten, 
että epätasaisuuden suurin arvo tulee mitatuksi. Korkeudessa ja tasai-
suudessa esiintyvät virheellisyydet on yleensä korjattava välittömästi. 

Sidotun kerroksen alustaksi tulevan kerroksen pinta on viimeisteltävä 
yleensä välittömästi ennen sidotun kerroksen tekemistä. Viimeistely- 
työ on suoritettava siten, että kerroksesta tulee tasainen ja korkeus-
suhteiltaan oikea. Valmis alusta ei saa olla sileä vaan karkeahko. Vii-
meistelytyössä on erityisesti varottava liiallista veden käyttöä, josta 
voi olla seurauksena kerroksessa olevan hieriorakeisen aineksen kul-
keutuminen pintaan. Sileälle pinnalle levitetty päällystemassa ei kun-
nity riittävästi alustaan. Tästä on useasti seurauksena jyräyksen aikana 
muodostuvat pääliystehaikeamat. 
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3.5 Tiiveys ja kantavuus 

Tiivistettävän kerroksen paksuus saa olla tiivistämiskalustosta riippuen 
suodatin- ja eristyskerroksen osalta enintään 30 cm ja jakavan kerrok-
sen osalta enintään 40 cm. Jos päällysrakennekerroksen kokonaispaksuus 
ylittää mainitut mitat, se tiivistetään kahtena tai useampana keskenään 
yhtä paksuna osakerroksena. Tiivistystyössä on noudatettava työselityk-
sessä eri iyrätyyppien osalta annettuja jyräyskertamääriä ja tiivistettä-
vän kerroksen paksuuksia, ellei tutkimukset osoita muita määriä tai pak-
suuksia edullisemmiksi. Työssä on kiinnitettävä erityistä huomiota ker-
roksen reunaosien tiivistämiseen. Talvikautena on jyräys järjestettävä 
niin, että tarvittava jyräys suoritetaan ennen kerroksen jäätymistä. Su-
lan maan aikana tiivistettävä kerros on tarvittaessa kastelemalla pyrit-
tävä saamaan optimi vesipitoisuuteen vaad itun tiiveyden saavuttam 1- 
seksi. Liitteessä 1 annetaan ohjeet kiviaineksen optimi vesipitoisuuden 
määrittämisestä. Suodatin - ja eristyskerroksen aineksen optim i vesipitoi-
suus on 9 ... 15 °Jo ja jakavan ja kantavan kerroksen 5 ... 9 %. Talvi-
kautena kastelu on kiellettyä. Kastelu on yleensä suoritettava ainesten 
levityksen ja tasauksen yhteydessä ennen jyräystä. Jyräyksen aikana teh-
tävästä kastelusta on useasti haittavaikutuksia, joista on seurauksena 
tiivistettävän yläosan löyhtyminen ja hienorakeisen kiviaineksen siirty-
minen kerroksen pintaan. Kerrosten tiiveystarkkailuun voidaan käyttää 
levykuormituskoetta, parannettulla Proctor -menetelmällä määritettä - 
vää tiive ysastetta ja mandollisesti myös koeiyräystä. Levykuormitusko-
keita on suoritettava jokaisesta työkohteesta jakavan ja kantavan ker-
roksen kantavuuden tarkkailussa. Niitä on tarvittaessa täydennettävä 
joko tiiveysastemäärityksillä ja mandollisesti koejyräyksellä. Kanta-
vuus- ja tiiveysvaatimukset esitetään taulukossa 3. 

Taulukko 3: Päällysrakennekerrosten karitavuus- ja tiiveys-
vaatimukset 

Levykuormituskoe Tiiveys- 
aste 

Koejyräys 
Epätas. eskim. 

E2, 	1 _____________ E2 kg/cm2 Olo  mm/5 m 

Suodatin- ja 
eristyskerros - 95 

Jakava kerros 1250 2, 20 97 ( 	 30) 

Kantava kerros 1750 - 	 2, 20 97 
( 	 20) 
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2. Levykuormituskokeita on suoritettava sekä jakavasta että kantavasta 
kerroksesta kunkin ajokaistan kohdalta vähintään 10 kpl/km. Jos pien-
nar on 1,5 m leveä tai leveämpi, levykuormituskokeita on suoritet-
tava kumrnaltakin pientareelta sekä jakavasta että kantavasta kerrok-
sesta vähintään 5 kpl/km. Kokeen suoritusohieet annetaan liitteessä 
10. Kokeita ei tehdä päällysrakenteista 5 ja 6. Kokeen suorittarninen 
iäätyneestä alustasta on kiellettyä. Talvityönä tehdyn päällysraken-
teen kantavuus on mitattava vasta roudan sulamisen jälkeen. Taulu-
kossa esitetty E2/E1 -vaatimus koskee yksittäistä tulosta. Kantavuus- 
arvon E2 vaatimus koskee sen sijaan tulosten keskiarvoja Ne laske- 
taan kunkin yhden kilometrin pituisen ajokaistaosuuden osalta erikseen. 
Kummastakin pientareesta yhden kilometrin osuudelta saadut tulokset 
yhdistetään ja lasketaan niitten keskiarvot. Yksittäiset tulokset ( E2) 
saavat olla vaatimusraiaa huonompia enintään 30 1o. Jos koetulokset 
eivät täytä vaatimuksia, on ensiksi tarkistettava, että kokeet ja las- 
kelmat on suoritettu virheettömästi. Tällöin on tarvittaessa suoritet-
tava tarkistusmäärityksiä. Jos tulokset ovat virheettömiä, on selvitet-
tävä, mikä kohta on kantavuudeltaan epätyydyttävä ja mistä tämä 
aiheutuu. Epätyydyttävä kohta korjataan yleensä tehokkaalla tiivis-
tyksellä. Jos rakennepaksuuksissa tai käytettyjen materiaalien laadus-
sa havaitaan puutteita, epätyydyttävä kohta on kuitenkin revittävä 
auki ja rakennettava uudelleen siten, että vaatimukset täytetään. 
Korjaustyön jälkeen on uusilla mittauksilla todettava, täyttääkö ra-
kenne vaatimukset. 

Päällysrakennekerrosten tiiveys on määritettävä vähintään kerran 
jokaista alkavaa 1000 k-m3:n aineserää kohti. Tiiveysastemäärityk-
siä ei kuitenkaan suoriteta sepellyksistä eikä kivisistä kerroksista. 
Määritysohjeet ovat liitteissä 1 ja 2. Taulukossa 3 esitetyt tiiveys-
vaatimukset koskevat noin 2 km pituiselta tieosalta saatavien tulos- 
ten keskiarvoja. Yksittäiset tulokset saavat auttaa vaatimusrajan enin-
tään 5 ''o-yksiköllä. Rakennuttajan edustaja määrää ne kohteet, joista 
tiiveysaste määritetään. T iiveysastemäärityksiä on edullisinta suorit-
taa aluksi tiheänimin kuin edellä on edellytetty. Tulosten avulla voi- 
daan myös päätellä tarvittavien iyräyskertoien määrät. Jos tulokset 
osoittavat kerroksen tiiveyden olevan epätyydyttävän, menetellään 
vastaavasti kuin levykuormituskoetulosten osalta on määrätty. 

4. Koejyräykseen käytettävän kumipyöräjyrän tai auton pyöräkuorman 
on oltava vähintään 9 tonnia ja rengaspaineen vähintään 6 kg/cm 2 . 

Alusta on tasattava ennen jyräystä huolellisesti. Koeiyräys suorite-
taan siten, että alue tulee kauttaaltaan kuormitetuksi yhdellä pyö-
rän ylityskerralla. Jyräyksen jälkeen mitataan alueen tasaisuus tien 
pituussuunnassa 5 m:n oikolaudalla. Ne kohdat, joissa epätasaisuus 
on vaatimusrajaa suurempi, on korjattava. Tarvittaessa on ryhdyt-
tävä uusiin tiivistys- tai muihin toimenpiteisiin. 
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3.6 Tarkastukset 

Välittömästi ennen kantavan kerroksen rakentamista on pidettävä tar -
kastus, jossa todetaan, täyttääkö suodatin- ja eristyskerros sekä jaka-
va kerros sille asetetut vaatimukset. Tarkastukseen otettava osuus 
määrätään työn edistymisen mukaan. Tarkastuksesta on tehtävä pöy-
täkirja, johon merkitään tarkastettava paaluväli, materiaalimenekit, 
materiaalin laatu, korkeuksia koskevat mittaus- ja tutkimustulokset 
paikalla tehdyt havainnot, tarvittavat korjaus- ym. toimenpiteet 
sekä esitys töitten jatkamisesta. 

Kantavasta kerroksesta on sen valmistuttua pidettävä myös edellä mai-
nittua vastaava tarkastus. Siinä on kiinnitettävä erityistä huomiota ker -
roksen pinnan laatuun. Jos kantavalle kerrokselle eirakenneta välit-
tömästi tarkastuksen jälkeen sille tulevaa sidottua kerrosta, tarkastus 
on tarpeellisilta osin uusittava sidotun kerroksen rakennustyön alkaessa. 

4. MITTAUSTEN JA TUTKIMUSTEN 
SUOR1TTAMINEN 

Tutkimusten ja mittausten suorittaja sekä tutkirnuskulujen korvaaminen 
m ääräytyy urakka -asiakirjojen perusteella. Ellei asiakirjoissa ole näitä 
kysymyksiä koskevia ohjeita rakennuttaja suorittaa sellaiset rnittaukset 
ja tutkimukset, joilla selvitetään rakenteisiin käytetyn materiaalin laa-
tua ja sitä täyttääkö valmis rakenne sille asetetut laatuvaatimukset. 
Tällaisia mittauksia ja tutkimuksia ovat rakeisuusanalyysit, korkeus- 
ja tasaisuusmittaukset sekä tiiveys- ja kantavuusmääritykset. On suota-
vaa, että myös työn suorittaja tekee näitä minauksia ja tutkimuksia tar-
kistusta ja täydennystä varten. Työn suorittajan tulee yleensä huolehtia 
kaikista sellaisista työnaikaisista tutkimuksista, joilla pyritään varmista-
maan, että valmis rakenne täyttää laatuvaatimukset. Tällaisia tutkimuk-
sia ovat esimerkiksi raaka-aineen ottopaikkaa koskevat tutkimukset, op-
tim i vesipitoisuuden määrittäminen ja edullisimman jyräyskertamäärän 
selvittäminen. 

2. Sellaisissa tutkimuksissa ja määrityksissä, joilla selvitetään valmiin ra-
kenteen laatua, tulee molempien osapuolten olla edustettuna, ellei toi-
sin sovita. Rakennuttajan ja työn suoritta Jan tulee sopia tällaisista mitta-
uksista ja tutkimuksista hyvissä ajoin keskenään. Niistä on yleensä laa-
dittava mittauspöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. 

3. Kummankin osapuolen on saatettava välittömästi tutkimustensa tulokset 
tiedoksi toiselle osapuolelle. Jos tulosten oikeellisuudesta syntyy epäsel-
vyyttL on tarkistettava, että määritykset Ja niihin liittyvät laskelmat on 
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suoritettu oikein. Tarvittaessa on tehtävä uusintamäärityksiä. Tällöin 
voidaan myös tilata tutkimuksia viralliselta tutkimuslaitokselta. Ra - 
kennuttajan ja työn suorittajan on sovittava yhdessä näistä tutkimuksista. 

5. SELVITYKSET JA ILMOITUKSET 

Selvityksiä ja ilmoituksia laadittaessa kerätään tutkimustulokset määrä- 
ajoin tai tietyn työtavoitteen valmistuttua yhteen. Niiden avulla saa-
daan vaivattomasti selville työn laadun taso ja voidaan valvoa, että teh- 
täväksi määrätyt tutkimukset suoritetaan asianmukaisesti. Työvaiheen 
tai koko työn valmistuttua käytetään laadittuja selvityksiä laadunarvos-
teluperusteina. Myöhemmin ilmenevien vaurioiden syitä sekä tarvittavia 
korjaustoimenpiteitä voidaan myös selvittää näiden yhteenvetojen poh-
jalta. 

Työmaalla on suotavaa laatia kaavio, johon päivittäin merkitään tär-
keimmät tutkimustulokset. Liitteessä 11 esitetään kaaviomalli. Se on 
kaksiosainen (11/1 ja 11/2). Molempien osien alareunaan merkitään 
paaluluvut, maanpinnan ja tasausviivan korkeus, merkinnät alusraken-
teen laadusta ( esim. P/B penger B-luokan maalajista ) sekä päällysra-
kennetyyppi ja sen vähimmäispaksuus. Osaan 11/1 merkitään lisäksi kan-
tavuutta, tiiveyttä sekä korkeutta koskevat tutkimustulokset. Osaan 11/2 
merkitään työajat sekä penkereeseen ja eri päällysrakennekerroksiin käy-
tetyn kiviaineksen seulontatulokset 0,074, 4, 12, 20 ja 32 mm seulojen 
kohdalta. Tällöin kunkin seulan osalta liitteessä esitetyn alueen alaraja 
merkitään vastaamaan ao. päällysrakennekerroksen rakeisuusalueen ala- 
rajan kohdalla olevaa prosenttilukua. Vastaavasti merietellään ylärajan 
osalta. Täten kaaviosta nähdään helposti, milloin kiviaines ei ole täyt-
tänyt rakeisuusvaatimuksia tai milloin hajonta on ollut tavallista suurempi. 

Työmaan on lähetettävä kanden viikon välein penkereen ja päällysra-
kennekerrosten rakeisuutta, kantavuutta, tiiveyttä sekä keskimääräistä 
korkeutta koskevat tutkimustulokset tiedoksi ao. toimialapäällikölle. 
Hän tarkastaa ne ja antaa tarvittaessa huomautukset tutkimustulosten 
edellyttämän materiaalin tai työn laadusta ja ohjeet tarvittavista lisä- 
kokeista sekä muista toimenpiteistä. Liitteessä 12 on tätä ilmoitusta esit-
tävä malli. 

4. Sitomattomien kerrosten rakennustyön päätyttyä on laadittava edellä 
kohdassa a sanottujen tutkimustulosten yhteenvedot. Ne on tehtävä liit-
teessä 13 esitetty jen mallien mukaisesti. Yhteenvedot on lähetettävä 
tiedoksi TVH:n maatutkimustoimistolle viimeistään silloin, kun tieosan 
päällystystyöt alkavat. 
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Liite 1 

TILA VUUSPAINON MÄÄRITTÄMINEN 
PARANNETULLA PROCTOR-MENETELMÄLLÄ 

Laboratorioissa määritettävään maa -aineksen tilavuuspainoon vaikuttaa 
näytteestä riippuvien tekijöiden ohella sen vesipitoisuus sekä käytetty tii-
vistysmenetelmä ja -työmäärä. Parannetulla Proctor -menetelmällä m ää - 
ritetään maksimi tilavuuspainon ohella optimi vesipitoisuus eli se maa- 
lajille ominainen vesipitoisuus, jolla saadaan maa-aineksen maksimi ti-
lavuuspaino. Menetelmässä käytetty maa-ainesnäytteen sullontatyö vas-
taa nykyaikaisella tiivistämiskalustolla aikaansaatavaa tiukat vaatirnuk-
set täyttävää tiivistystyötä. Jos tiivistämistyömäärä muutetaan, siitä ai-
heutuu muutos myös maksimi tilavuuspainon sekä optimi vesipitoisuuden 
arvoihin. Parannetussa Proctor-menetelmässä voidaan käyttää kahta eri 
kokoista sullontamuottia. Muotti valitaan tutkittavan maa-aineksen suu-
rimman raekoon perusteella. 

Laitteet: 

Koesylinteri, sisähalkaisija 10,2 cm ( 4"  ), korkeus 11, 7 cm 
( 4 5/8" ) ja tilavuus 944,5 cm 3  tai sisähalkaisija 
15,2cm (6"), korkeus 11,4cm (4,5") ja tila-
vuus 1824 cm 

Kaulusrengas, korkeus 5,1cm ( 2"), joka voidaan kiinnittää 
käytettävään koesylinteriin 

Proctor-vasara, liikkuvan osan paino 4, 54 kg (10 ib) ja pudotus- 
korkeus 45,7cm (18") 

Aluslevy, 	johon koesylinteri ja kaulusrengas kiinnitetään 

Sullonta-alusta, esim. betonikoekuutio 

Vaaka, 	kapasiteetti noin 15 kg ja tarkkuus 5 g 

Välineet näytteen pinnan tasaamista ja näytteen muotista poista-
mista varten 

Laitteet vesipitoisuuden ja rakeisuuden määrittämistä varten. 
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Näyte: 

Tutkittavaa maa-ainesta varataan noin 25 kg:n näyte-erä. Siitä otetaan 
näyte rakeisuus- ja vesipitoisuusmääritystä varten. Jäljelle jäänyt näyte- 
erä riittää 5 ... 8 Proctor-kokeeseen muotin valinnasta riippuen. Muottia 
Ø 10.2 cm käytetään sellaisten maalajien tutkimiseen, joitten suurin rae- 
koko on enintään tj 16 mm. Muottia 	15, 2 cm käytettessä suurin 
raekoko saa olla enintään zf 32 mm ( poikkeuksellisesti // 35 mm). 
Jos näyte sisältää rakeita> / 32 mm, ne seulotaan pois ja punnitaan. Jäl-
jelle jäänyt aines punnitaan ja sekoitetaan huolellisesti. Käytettäessä muot- 
tia 	10, 2 cm jäljelle jäänyt näyte-erä jaetaan noin 3 kg:n enin ja käy- 
tettäessä muottia 	15,2 cm noin 5 kg:n enin. Nämä erät kostutetaan si- 
ten, että arvioitu optimi vesipitoisuus on pienimmän ja suurimman vesipi-
toisuuden välissä. Jos määritys halutaan tehdä mandollisimman tarkasti, erät 
on kuivattava ja halutut vesimäärät on lisättävä kuivattuun ainekseen. Ohei-
sessa taulukossa esitetään eri maalajien optimi vesipitoisuuden vaihtelualu-
eet: 

Maalaji Optimi vesipitoisuus Maksimi kuivatila-
Vuuspaino g/cms 

Sora ja soramoreeni 5... 	10 2,0 ... 	2,2 

Hiekka ja karkea hieta 5 ... 	15 1,7 ... 	2,2 

Hieno hieta ja hiesu 15 ... 	25 1,6 ... 	1, 8 

Savi 20 ... 	30 1,4 ... 	1, 7 

Hiekka-, hieta- ja 
hiesumoreeni 5 	... 	10 2.0 .,. 	2,3 

S ullontakoe: 
Jokaisesta eri vesipitoisuuden omaavasta näyte-erästä tehdään sullontakoe. 
Koesylinteri ja kaulusrengas kiinnitetään aluslevyyn. Muotti sijoitetaan 
sullonta-alustalle. Muotin pohjalle levitetään ja tasataan näytekerros, jonka 
tulee tiivistyneenä olla noin 2,5 cm paksu. Proctor-varasan alapää sijoite-
taan kerroksen päälle. Vasaran liikkuva osa nostetaan yläasentoon ja anne-
taan pudota vapaasti. Tämä toistetaan yhteensä 25 kertaa käytettäessä muot-
tia Ø 10,2 cm ja 55 kertaa käytettäessä muottia 	15,2 cm. Vasaran ala- 
päätä on siirrettävä kunkin iskun välissä. Vasara on pidettävä pystysuorassa 
asennossa. Muotti täytetään viidessä eri kerroksessa. Niistä Jokainen sullo- 
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taan yllä mainitulla tavalla. Viimeistä kerrosta levitettäessä on huoleh-
dittava, että sylinteriosa on täynnä sullonnan jälkeen. 
Sullonnan jälkeen kaulusrengas otetaan pois. Muotissa oleva näyte tasa-
taan teräsviivainta käyttäen sylinterin yläpinnan tasoon. Muotti punni-
taan ja siitä otetaan näyte (200 ... 500 g suurimmasta raekoosta riip-
puen) vesipitoisuuden mää.ritystä (liite 3) varten. Näytteen painon ja 
tilavuuden perusteella lasketaan sen märkätilavuuspaino. Kuivatilavuus-
paino lasketaan märkätilavuuspal non ja vesipitoisuuden perusteella kaa- 
vasta: 

k— fm Wk 
+ 

tk = kuivatilavuuspaino 

/ m märkätilavuuspaino 

Wk 	vesipitoisuus-% kuivapainosta 

Kokeen loppuosa voidaan suorittaa myös siten, että tiivistetty sekä ta-
sattu näyte-erä kaadetaan muotista kuivausastiaan ja punnitaan ennen 
sekä jälkeen kuivauksen., Vesipitoisuus ja kuvatilavuuspaino voidaan 
laskea punnitustulosten sekä muotin tilavuuden perusteella. Samaa näy- 
te-erää ei saa sulloa kahta kertaa useammin, sillä sen rakeisuus voi muut-
tua sullonnan vaikutuksesta. 

Sul lontakoe sekä vesipitoisuus- ja tilavuuspainomääritykset tehdään edellä 
mainituista eri vesipitoisuuden omaavista näyte-eristä. Tutkimustulokset 
merkitään lomakkeelle 2.146. Tulosten perusteella piirretään sulloutumis-
käyrä siten, että tilavuuspainoarvot merkitään pystyakselille ja vastaavat 
vesipitoisuusarvot vaaka-akselille. Kun käyrä on kupera, sen ylimmästä 
kohdasta saadaan maksimi kuivatilavuuspaino ja optimi vesipitoisuus. Eräis-
sä tapauksissa voi ilmetä, että koetulosten perusteella piirretyssä käyrässä 
ei esiinny selvää maksimi kohtaa tai että niitä esiintyy useampia. Tämä 
voi aiheutua huolimattomasta ja virheellisestä kokeitten suoritul<sesta. Jotta 
vältytään sullontatyöpoikkeamista, on aiheellista, että sama henkilö suorit 
taa sullontakokeet garjana. 

Ylisuurten rakeitten vaikutuksen huomioonottamlflefl 

Kokeella voidaan määrittää sellaisen maa-aineksen optimi vesipitoisuus 
ja mal<simi kuivatilavuuspaino, jonka suurin raekoko on enintään ft 32 mm 
(poikkeuksellisesti # 35 mm). Jos näyte on sisältänyt ylisuuria rakeita, 
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kokeella saatuja optimi vesipitoisuutta ja maksimi tilavuuspainoa on 
korjattava vastaavasti. Korjattu tilavuuspaino ( 	lasketaan kaavasta: 

= 	100 tk  )Rs 	
jossa 

100 	- k 	- tk 

= Proctor-kokeella saatu tilavuuspaino 

= kiviaineksen ominaispaino (yleensä 2, 65 g/cma) 

k = ylisuurten rakeitten painoprosentti koko aiieksen määrästä 

Korjattu vesipitoisuus (W ) lasketaan kaa vasta: 

w 	w 	i- 	k  )jossa 
k 	k 	100 

Wk = Proctor-kokeella saatu optirnivesipitoisuus 

k = ylisuurten rakeitten painoprosentti koko aineksen määrästä 

Tiiveysasteen laskemiseen tarvittavan maksimi- 
tilavuus painon määrittäminen: 

Tiiveysaste (D) määrätään laskemalla, montako prosenttia tarkkailu- 
kohdasta saatu maa- aineksen tilavuuspaino (/ 1) on laboratoriossa sa-
masta aineksesta määritetystä maksimi tilavuuspainosta (k). 

D = 100 	tai D = 100 	1 	Tämä maksimi tilavuus- 

painoarvo määritetään yhdellä Proctor-kokeella, johon käytettävän näyt-
teen vesipitoisuus on saatettu vastaamaan aikaisemmin kyseisestä maa- 
aineksesta suoritetun Proctor-koesarjan antamaa optim i vesipitoisuutta. 
Tämän vuoksi näytteestä on ensiksi määritettävä vesipitoisuus ja sen jäl-
keen siitä on tarvittaessa poistettava tai siihen on lisättävä vettä. Jos tark-
kailukohdan näytettä edustavasta maa-aineksesta ei ole tehty mainittua 
Proctor-koesarjaa, jonka perusteella valitaan käytettävä vesipitoisuus, 
voidaan käyttää seuraavia vesipitoisuusarvoja: 

Suodatin- ja eristyskerros 	 8 paino-'o 
Jakava kerros 	 7 paino-To 

	

Kantava kerros, sora ja murskesora 	6 paino-To 
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TV H 	 TIIVISTÄMISTARKKAILU 

MAATUTKIMUSTOIMISTO 	(Optlmlveslpltolsuus - Makslmltllsvuuspalno) 

TvI:n 	 Vaasan 	- pOri - Kaislajarvi.-OjanPera 	työmaa 

133+82 	 vas. 2 5 m 
Psalu 	 - 	 uyvyys 	 tunnus 	 - 

S.&s 	
SsulsIl. 51 	'Lupsisi - SouI,IIs ui 	Lapsi,t 

1 Maslaji: Erietyshiekka 	0 mm 	s 	 % 	5 	% 1 
- 	ii-  ---- 	---------- 	1 

2 Ominaispalno: (yli 0.5 mm rakeista) 

Kiviain. p. Ilmassa — P1 g 

» 	p.ved.Pv g g 

Pi—Pv 5 5 

Om.p. — 	— 

HUOMAUTUKSIA: 

Näe otettiin eristyskerroksefl pintaosasta. Koesarjan ta- 

- 	voitteena_oli määrittää kenttätilvistyetyötä sekä myöhempiä 

- 	tiiveysastemäärityksiä varten hiekan optlwivesipitoisuus 

sekä maksimi tilavuuspaino. 	 - 

...... 	n... 	.LL. 	,. 	 0 	 me .u.., 	I 

• llR1uII1I IUUII11Ii11 
.1_Iuliil i.1IUhIIIR1WIlI.: 

- miuuiiuiiuunivir *ii.0 uianiiwiurniswi• .I_J_ 
HhIilllHhI•IfluIRIIWAI .ugI: 
iuiiuuiiøiiuiusiva .*iii.R 
uuIIuIIHiIIiIllU •*IIW• uuiiiiuiiiiiu.ivi •iii - 

-: uII.uh:iiiIaiuIllr4uiR1.1IIr 

16 

0 100 
4 	4.3,63,6 6,4 
2 	4LL9?_______________ 
1 	 )2,8 8,5 4,0 
0.5 	 ,4 17,86,2 
0.25 -. 3A 	 _ 
0.125 	i41,2 28,22,1 
0074 	 9,d2,5 ____ 

nmusppI 30,2 2,5( - 	 - - 
Yhteenut 210.0 1.0 - 	 - 
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Proctor-maotln tllavuui V 	944,5 cn 	1 	2 	3 	4 

N0ytteen paino 	 (Kuivattua 
Haluttu kosteue 	 - 

hiekkaa) 	g321 1 3453 3602 3209 3857 
%J5,0 	6,5 	8,0 9,5 	11,0 

Uu0ttaväveaimetr8 g 161 	224 	288 	305 424 
Kustea n8ysn + nuotu g8563 8611 	639 8646 8639 
Muutti g6580 	580 6580 6580 6580 
Ntytteen mtrk0paino PM 	 g1983 2031  2063 2068 2059 
Kostea näte +astia 8 
Kuiva ntyte + astia 

- 	 0 Astiu 
N8ytteen kulvapainu 

Veden paino 	
- - P0 

Pw 	 g ___________ _________-- 

Vesipit._rnerkepainosta 	 P1 p, ________— _____________________ 

100pw 	loowe 
Vesipit. kuivapainoana 10O—W, 	% 5 , 0 	6 , 5 	8,0 	9, 5 	11 , 0 

N0ytteen kuinapaino 
100—WI 

100 	 81889 1907 	1910 . 1889 	1855 

Nerketiiavuuepaino 	 Ye gjcrn' _______________ 

Kaivatilavuuspaino 	— V 	 g ce 	,000,0192,0222 ,0001,96 

.IE rIf 	- 

V 	1 	i 	nUdI 	pi 	a 
tassIn 

— 	 t 
-...1 	.." 	 .. 

V 	Ipi 	i 	eli CtU 	K 	bid te 	II 

Op 	naipi 	i 	d 	een i 7 	Oli 1 

21 	L 	r 	4 	0 	
____j 

L_L 	1 	If 	 - 	r 

- ii 	5f3k 	k 	25 	k 	k n, XL... 4..__i 
5 	Kkns 

______ 

19 

18 	 __ 
_ 

- 	1 	± 	1 
_____________ 
________________- -4HH 	______ 
ParannettuJ 

Prontor-kon J .:.-.-i :.i..,:-I...........-_-- 
Normaali 	o -:.:i--.:.- 	.1 	:1:1jT2i.-- 

-= 	1 
Opnimi esipitoisuas 	7 	5 	/ 
M kalmikui etu 	2 	024 	1 16 	1 	 j 

H 

Tutki 	aislajarvi5 7 	196 b — 	1__1 
irv V 	ipitoimu 

:.1antanen .1-- 	 -._-.----- 
4 	6 	0 	10 	12 	14- 	16 	18 
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Liite 2 

TILA VIJUSPAINON MÄÄRITTÄMINEN 
KENTÄLLÄ 

Tilavuuspaino määritetältn kentällä kaivamalla tarkkailukohtaan kuop-
pa, jonka tilavuus mitataan volymetrillä. Kuoppaa kaivettaessa siitä 
saatu aines kerätään tarkoin talteen. Se kuivataan ja punnitaan. Tila-
vuuspaino lasketaan jakamaila kuivan aineksen paino kuopan tilavuu-
della. Jos halutaan määrittää lisäksi aineksen vesipitoisuus, on kuopasta 
saatu aines punnittava myös märkänä. Tilavuuden mittaukseen voidaan 
käyttää vesi- tai hiekkavolymetriä. Ne eivät sovellu erittäin kivisten 
ja karkeitten maa -ainesten tilavuusniäärityksiin. 

Laitteet: 
Volymetri pohjalevyineen 

Välineet tarkkailukohdan tasausta ja kuopan kaivamista varten, 
kuten kauha tai lusikka, vasara ja taltta, teräsviivain 

Kannellisia peltiastioita tai muovipusseia kaivetun aineksen 
säilytykseen 

Vaaka, kapasiteetti 15 kg ja tarkkuus 5 g 

Laitteet vesipitoisuuden määritystit varten. 

Suoritus: 
Tutkittava kohta tasataan poistamalla siitä tarvittaessa ainesta. Jos mit-
taus halutaan tehdä tutkittavan kerroksen sisäosista, on ensiksi kaivettava 
laajahko halutun syvyinen kuoppa, jonka pinta tasataan. Volymetrin poh-
jalevy asetetaan tasatulle alustalle. Eräissä malleissa pohialevy  voidaan 
kiinnittää alustaan nauloilla. 
Jos käytetään vesivolymetriä, otetaan ensiksi mittauksen alkulukema. 
Tätä ennen volymetri on täytettavä vedellä tai talvella pakkasnesteellä 
ja suoritettava tarkistusmittaukset. Myös on tarkistettava, ettei lait-
teessa esiinny vuotoja. Volymetrin pohja asetetaan pohjalevyssä ole-
vaan syvennykseen ja volymetriin pumpataan ilmaa kunnes paine on noin 
0,1 kg/cm2. Laitteessa on oltava manometri paineen mittausta varten. 



- 25 - 

Laitetta pidetään tukevasti paikallaan mittauksen aikana. Sylinterin 
asteikolta luetaan vesipinnan alin lukema, joka merkitään muistiin 
mittauksen alkulukemana. Ilrnapumppu käännetään imuasentoon ja 
ilmaa poistetaan volymetristä, kunnes kumisukka on saatu uudelleen 
sylinteriin. 
Tämän jälkeen kaivetaan pohialevyn reiän läpi varovasti noin yhden 
litran suuruinen kuoppa. Kaivettaessa on pohjalevy pidettävä tukevasti 
paikallaan. Kuoppa on pyrittävä saamaan sylinterin muotoiseksi. Ir-
roitettu aines on poistettava kokonaan Ituopasta ja se on kerättävä tar-
koin talteen muovipussiin tai peltiastiaan. Volymetri asetetaan uudelleen 
paikalleen pohialevyn päälle. Siihen pumpataan ilmaa, kunnes paine on 
noin 0, 1 kg/cm2 . Sylinterin asteikolta havaitaan alin vedenpinnan luke-
ma eli loppulukema. Tämän jälkeen pumppu käännetään ja kumisukka 
pumpataan takaisin sylinteriin. 
Kuopan tilavuus lasketaan vähentämällä alkulukema loppulukemasta. 
Tilavuuspaino saadaan Jakamalla kuopasta otetun aineksen kuivapaino 
edellä mainitulla tilavuudella. Tiivistämistarkkailussa voidaan käyt-
tää lomaketta 2.140. 
Suomalaisessa vesivolymetrimallissa (TVH) laitteeseen kuuluu erityinen 
kalibrointikuppi, jonka tilavuus tunnetaan. Laite kalibroidaan siten, että 
kumikalvo punipataan kupin seinämiä vasten ja mitta-asteikko siirretään 
osoittamaan kupin tilavuutta. 

Edellä esitetyt määritysohieet edellyttävät vesivolymetrin käyttöä. Hiek-
kavolymetriä käytettäessä laitteet ja kokeeri kulku ovat edellä selostet-
tuja vastaavat. Veden asemesta siinä käytetään tilavuusmittaukseen tasa- 
rakeista 0,5 ... 2, 0 mm kuivaa hiekkaa, joka sullomattomana asettuu 
aina samaan tilavuuteen. Kaivetun kuopan tilavuus saadaan kuoppaan 
valutetun hiekan tilavuudesta, joka luetaan laitteen mitta-asteikosta tai 
joka lasketaan valutetun hiekan painon ja tilavuuspainon avulla. Mitta- 
hiekka voidaan osaksi kerätä kuopasta talteen. Jos suoritetaan useita mää-
rityksiä, hiekkaa on varattava mukaan riittävästi. 
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TV H 
MAATUTKIMUS1OIMISTO 

TIIVISTÄMISTARKKAILU 
KmSko. 

232 

, 	Turku 	Tybn,. 	Salo - Somero 

P.I 	25+20 	 2.0 	m 	.yyy 	0.05 

M.I.Ji lii ekka 
lvl.yy. yli 16 nIIn Ovi' 32 ,nn, 0 - 
KakIlLpinion* 	4.. 1 , 2 	,,n 

R..kok000hd. d./d.. 4 
Sullontamen.teIn,l 0 Normaali 	p.nnn.00u Procotør 

OpnInli vaipialaa.. W* 	11 • Q 
M.k.IniI koIvII.vao.paIn yni.k 	1 75 	y'nl , 

Ty8n 
K.rroo Eristvs 
Taaoino. (Tyekon.) Tieh. Lokomo AH 12 
JyrS ____________________ Lokomo.valesiivrä 8 ton 
JyrSyk.rSoI. 5 kpl 
LSyal k.rro.p.k.00. 30 
___________________________________ 25 	" 
584 Pilvipouta +150C ________ 

Ty8n .arkkaIIo 
Kala. niyt. + 84,1. 2065t 
______________________________ _____________________ 205 	& 
N*yiaa.n n,Srklpoloo P.. 1860 	& 
Kuiva niyn. + ..tl. 1960 
Aali. ____________________ 205 
N8ylt..n k.Iv.p.Ino P* 1755 	£ 
V.d.n paino — °— 105 
VaaIplaal.aa n.6rklp.Invaaa W0 5 • 6 	% 

V.,ipl.00oo. koIn.p.lnostl 
looPn 	100w.. 

W. — 	— 5 • 9 	% 

Niynnan k.In.p.Ino 
100—W., 

— 	iö t 
Lvpp.Iuk.ns., o.tiS/hI.kk.. _______________________________ 1058 	'" 

Alkolok.naa. v.trS/hi.kka. _______________________________ oo 
Koop.o 8l.va. V 1058 	om 

TIIvisnaauo ainakaan kulvnll.vuu.p&no — 1 , 66 	g/cm' 

lliv.yaaat. D. IOO 95,0 
Vaadlsnu niin.y,ato On 95.0 

Huom.uauk,i.: 

Tt,kl 	Salo 	4 / 5 	1967 

S. 	Salminen 

tVH 2.140 *4 200.50 437 84*4-4710 
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ään 	i.n 	1 	.e1 i.on1i 	ykcn V1Lv - 

dessä. Kiviaines punnitaan kosteana ja kuivataan punnituksen jälkeen 
150 	200°C lniniössä 1 ... 2 t. Kuivattu kiviairies punnitaan. Vesi- 
pitoisuus ilmoitetaan painoprosentteina huivan aineksen määrästä. 

Kaava 
p 	p 

W =100 	rn - 
1< p 

1< 

Wk = vesipitoisuus paino-o kuivapainosta 

= paino mrkänä g 

= paino kuivana g 

Mitattaessa kiviaineksen vesipitoisuutta kentällä on edullista käyttää 
ns. karbidornetrimenetelmää. IKokeen suoritul<sessa noudatetaan erik-
seen annettuja ohjeita. 



TAIPUISA PAÄLLYSRAKENNE 1 	Kuormituskertaluku > 4.1 xlO' 
	

Taulukko 1/63 

Ka,.sa. 
ou 
l,akk, 

M..pel,)ae Isatu 
Suodton, 

kerros 
ao 

En,s.na- 
kanna, 

ah,,. 
kerros 

nm 
yht. oah. vtt,. 

Kansa. tänne, 
tttt 

''°' 

cm Sid.k.rro. 

1 	 II k.nrn 
Laikk.us Alansa 715052 Lstkkat*, 	Pena,, 

A Kullio - - - _') 

15').O 6') 55) 4')' 3')' 

33(28) 13')', 0a 8') 5') 4')' 3')' 

10')'.' 6') 55) 45)' 35)' 

8 
Ressttte.ssas atteetujit, jo:deo r,knituuskuyrä on 

jakanan kerroksen ohjealuoalla tai jotka ovat sItä 
karkeentpla. Etiet. nor, 

- - - - » 0 » 0 » o') 

c Ro,atlsssuttoestut ssvaoEtjlt, jetku ovat hiekkaa tai aitO 
karkeutnpiu (a jotka einO, kuulu edellineen luokkaan 

- - 10 10 43 5) 

Ros.tiseeuttonten.It,jokaovsnhtetuatoisIta 

- 0-10 10-32 

32') » ut n 0 e 65 5) 0-10 - 20-32 

10-11 10-11 10-12 

o 
- 10-57 10- -57 

67') 52') 0 0 » 0 0 100 65") 10-47') - 20-57 

10-47") 10-47 10-47 

Peltetselkkti 

Saopasani. turva. lieja tekO 61.,, '5). 

- 10-82 10-82 

92') 72'> v v v v 125 105 	5)  
10-72") - 20- --82 

10-72") 90-72 	- 10-72 

1) Kallio on louhiatuva vähintään 1 mlv syvyyteen ausausoiioasta ja kantavao kerroksen alla jätetään 
Iouhovkioeä kolllapionon eaaauktekai. Louhokoen pinta tiinlsvenääv pienIllä leuho,kinillä aol sepelillä 
ja oiintelvtellään 8-luokan nuulajilla. Erlkoistapauktissavoidaen kallion pinta taanitsaa ketonilla. 
Tällöin noiduun kantanan kerroksen yläosa tandä ,uoruao betonin päälle. 

2) a. Murokesara, jonka taurte raekoko on 4 35-65 mm. 
b. Vaihtoehtaiteeti voidaan kantanan kerroksen alaosa tehdä turyaepollyksenä kivlaineksesta * 25 

j35)---55)75) ,o,v, joka tiiviesetään * 0,5-4 /6) no, sinekaellu. 
c. Enlkaistupauksisoa voidaan kuotavan kerrokaen also,, tehdä maubetoolsaa, jolloin kiviainoksena 

saadaan käyttää esim. hiekkaissa aorua.Tlllölo en jakuvua kerrosta paksunnettuoa kaetavuusluekiuu 
C---F 5 ym:lta, jolloin päällytrakenteen yläetun nshinetoäiapaksuus on 28 vtt,. 

d. Murakeaorao tai törysepellyksen ylänsa on Inteytatsäot ja n,asbatonin yl*ptota en kä,isalsäoä 
kitannle,oalsiolla.-liaoktellu tai siesernalla. 

3) Bitoolsora (Otk 20-35/150) tul aalsltnibntovi (Ak 20---35/150). Kari», voidaan talhtoohtoleesti 
eandä uvoimeatu aofulstibntenista (AAkj. Rakennettaessa paällysrakeene noihelttain en avoin aataltti-
boteoi pintukäuiteltävä aonevkuin sillä liikennutid830. 

4) lrooytesny sepnllyt (((' 25-55 (40) teet] tarvietaetsu joka »aasalla sidottuna tai pinsakäsitoltyvi. 
5) Astalttiknaoni (Ab 18-25/120) tai sora-attaltalbetonl (SAk 18---l5/120(. 
6) u. Avfalntibetoni (Ab 12-20/100). 

k. Aaf,lttibetoni (Ak 8... 15/70) sai nopoku (Top), hlekka-aafalttl (HA),osluaafulnal (VA) UI vasta000. 
7) Kuo rousimattomallu luonoen maapohjalla käytae*äo 5055 helkommin kaneuvaa routimatonta tai 

reuslnua pongertäyteenä. niin ptällysrukennepaksuas määroynyy täysemaan teukuiseati. 

9930)63/11  

8) Eristys- ja/tul sandaslo- sekä akavan kerroksen paksuus vaihtelee kulloinkin käytestänlatä olevien 
maalajien mukan kuitenkin niin, ettei alisesa saulukessa mainittua yhsalsmltsaa. Jos käytettävissä 
alcoa kiviaivet täyttää takä enistys- estä juksosn kerroksen laatuvaatimukset, voidaan ne tehdä samasta 
alnekaeata. 

9) Mikäli todetaan olevun kuinatusoalksuksla ia on peläatävissä lilullista maapohjan pvhmanamletä tekee. 
oustyon aikana vai myöhemmin epänasalotu raualmista. ao  tarvIttaessa käytettävä F.luoksn päällys-
rakenneana ju/tui naapohja lujitevtuoa esim. kulkillu. 

10) Jas sueikolla on »kuinakunrio (normaalikoetintuogot palvuvan 100 kg:lla kuormltettuinn tai klereä-
millä), jonka paktuus on alle 1 m, on paällysrakenne tehtävä F-luoksn osasimustan mukalaesti. 

11) Mikäli penger (enikoissapauksleoa) tehdään 8-luokan maalausta tai sellaisesta C-luokan maalausta, Joku 
onenisnyskiekkaa karkeampi, no tavalla matalaa,,, alin 1,5 m:n penkereestä käytettävä tuodatin. 
korrostu. 

12) Koe routioulla luonnon muupehjalla käytetään routimatvvea pvogartäysetea. niin päällyarokenve-
pakouus 005räysyy täytemaan mukaisetti vain siinä tapauksessa, että psngerkorksus on suurempi 
kuin ao. maupohj.11n leikkuoksesaa vaadittu päällyerakevnapukeuas. 

I3) Mandollisiato pohjonnahviseuksissa annetaan enikoieokjeet. 

Ylaisbaomasasukslal 
- Yleantö on pyrittäoti siihen, että routiva maa jää etukdolllslmmun syvälle saasusnlinaata. 
- Ptollysrakenveenmitoitsaminen perustuu yleensä kuormltuskersalukaun eikä aleneuvojen lukutetä. (5 

rääo ainintä. Alustavia misaituksia suorisettuessu voidaan kuitenkin arvioida, anto 20 vuoden kuluttua 
tien oalmistumlsessu tulee raakaitsen ajoneuvo)en määrä olemaan pälllysroksetean 1 kakdalla yli 
9300 ajen./ork. 	 '005  

1 



TAIPUISA PÄÄLLYSRAKENNE 2 	Kuormituskertaluku 1.lxlO'... 4.1 xlO' 
	

Taulukko 2/63 

K.eso, Siiod.tln. Eri.,,,. (.6.0. f 	6.505,. kerro. PUlty.t. on, 

M.oaohion l.ouu kre 

P.r.r J AIao,a Ylso.. Sldek.rrv. L.lkk.O. 	Pen., 
i. 

15')', '," 6') 5') 4') 

A Kolilo — - — —') 13 ')', '. 8') 5 '1 4 1 30(20) 

10')',' 6') 5') 4') 

- 
B 

Roetämettet,tät e.te&.j10. joiden rakelaoa.käyrä on 1aka. 
van kerroksen ohjealeeellu tai jotka ovat sinä karkeam- - - - - » » 0 0 1 
pia. EsIm. .on 

c Rootln..sse.,t.t se.aol.jit, 	otk. ovat hiakhao tul 	sisu 
karkeatnpla ja lotka eivät koulu edelll,ven luokkuan 

- - 90 10 0 o o » 40 ') 

- 
- 0-10 10-30 

Ros.tittomatve.ulajlt1otlaaoouthi:suusai tätä kar. 30.) 0 0 » 0 60 ') - 20- --30 

10 10 10 
- 

- 10-50 10-50 

60') 50') 0 0 90 80') 10-40") - 20-50 

10-40") 10-40 10-40 
- 

- 10-00 1080 -____________ 
PeIt.t.elkkö 

Suopaoani. Sarue. lieja ookä hiosu ") 
90') 75') o vs v o 120 105 ") 10-70") - 20-80 

10-70") 10-70 10-70 

1) Kallio on louhlttaoa vähintäin 1 m:n syvyyteen naeou,vii005ta ja kontavan kerroksen alle jätetään 
louhoskioeä kalliupienan susuukeaksi. Louhoksen pinta slivissonään pienillä Iouho,kloillä sai .epelillä 
jsoiieiei.sollään 8-luokan niaalujilla. Erikoissapauksiesa voidaan kallion pinta taeoitsaa besonhila. 
Tällöin voidaan kannatan kerroksen yläona tehdä suoraan bntooln pullo. 

2) a. Murskesora. jovke suurin raekoko on 44 35-65 mv,. 
b. Vaihsoehtolseeti voidun kontavan korrokson ulaoea tehdä närysepellyksena kinlaloekeesta 44 25 

(35)-- -55 (75) ne,. ok. tiloissevääo 4)- 0.5- -4 (6) me, oineksolla. 
t. Erikoistapauksisoa oo,daun kanvavun kerroksen alaa,, tehdä maobetonitsa, jolloin kioitinoksena 

saadaan käyttää esiin. hiokkeintu soraa. Tällöin on akanaa kerrosta paksunnettuvu kensuouus-
luoklsta C---F 5 om:llä. jolloin päällysrukentoen yläosan oihimmäispuk.uat on 25 te,. 

d. Murskesoruo tai särysepellykson yläusa on lm»y,ettävä ja rna.bntvnle yläpinta on kä.siseltävä 
bisumiemulninlla. :liuoksella tai tiorernallo. 

3) Bitanni.ora (Otk 20-35/1 50) sai aafalsvibesoni (Ab 20- --35/150). Kerros ooid.an nhtueh5oisoati 
tehdä avoimessa as(olssibetvoitta (AAk). Rakennettaessa päällytnkenne vaiheitsoin on aooin ao(altti. 
bosoni pinkulsoltanäeneenkoin sillä liikennöidään. 

4) Initysensy sepellys 14)- 25-55 (40) no,] saroivsae,sa oko maosalla sidottuna tai pintakätiseltynä. 
5) Atfaletibesnni (Ab 18-25/1201 sai soru-asfalssibeioni (SAk 18-- -25/120). 
6) Aafalttibetoni (Ah 12---l5/100( toi nopeka (Top), hiekka-asfolsii (HA). valuasfaltti (VA) sai 
7) Kon rounimattom.11a laonnon maapohjullo käytetäan sata heikommin kansa voa routimatonta sai 

routiooa pengarsäpseteä, niin plillysrakennepoksuus määrapsyy säytemaan mukaisesti. 
8) Eni.syo- ja/tai taodoeln. sekä akavan kerroksen paktau. vaihtelee kulloinkin käytettävIssä olevien  

maalolien mukaar kuitenkin niin, et,ei aliseta vaulukotsa mainittua yhteismlataa. Jos käytestäniosä 
nleva kiviaines aäytcää selvä arittys- entä akavan kerroksen laasuvauslmukses, voidaan ne tehdä 

9) Mikkii todosoan olevan kuioasusvaikeiiksla ja on polässävlssä lilollitta maapuhjoo pehmenemistä 
rakannustyör aikana tai myuhemmin epätasalsna routimitso, on narvittaeaso käytettävä F.luokan 
päällysrakennenta ja/tai maapoh)o liipiettova eti iv. kaikilla. 

10) Jos savikolia on »kuivekuoriv )normaalikoesintengot painavat 100 kg:lla kuormlsettuino tai kiersä. 
nrällä). onke p.ksuua on alle 1 m. nn päällytraknnne tehtävä F.luokan oaatimu,tnn mukoisvsni. 

11) Mikäli penger (erikoissapauktltta( tehdään 8-luokan maala(i.sa tai sellaisessa C-luok,n nioolajissa. 
joka on ari,shiokkaa karkeompi, on aev alla evatolissa, alle 1.5 m:n peokereissä käytettävä suodatin. 

12) Kun rvutivalla laonnon maapoh(alla käytetään rousimatonta pengvrsäytasnä. niin päällysrakenve-
paksuut määräytyy tiysemaan mukaisnavi oain tänä tapauksesta, estä peogerkerkeoe on suurempi 
koin ao. maapohialle leikkeaktossa vaadittu päällysrakennepaknous. 

13) Mandollista pohjavahvistuksista avnosaan erikuitohjeet. 

Ylel.huomaoeaksla: 	 -. 
- Yleensä on pyrittävä eiihev, estä ruusina maa ää mandollisimman syvälle sasausviloassa. 
- yäallysnknnseen ml,v,stamivee perustua yleensä kuormisuskersauslukuun ,ikäajoneuoojee (aku- 	(ts 

määrään sinänsä. Alutsovia mitoitok,iasoorltvttueseu voidaan kai 500km arvioida, että 20 vuoden 
kulussua cmv oalmu,sumi,eavu tulee raskomesen o(oee000jon määrä olemaan keskimäärin psällysnk.e. 
sven 2 kohdalla 600-1300 ajun/ork. 

9930/63/11 



TAIPUISA PÄÄLLYSRAKENNE 3 	Kuormituskertaluku 6.8x105 ... 1.7x10' 
	

Taulukko 3/63 

Km... 
Maarot.,.e 	sata 

Saodatin- eeva- jai,aos 
k.rea 

5u0d5. 	n:a.ns- Kantava kernos en, Psälirsse 

ke:os  k..n:oa 

La,k:.u. 	Ir.neer Ala... näe,. tld.kter.. ::- LaAk,o. 

55e)a 	Sa - 5) 4') 

A KIllo - - - ') 7 ')'. 5, 8 5 4 24 (19) 

- 5') 4') 

- Rosatlsnattomat rnnI.jlt, joiden rakolsuuskäyni on jako- 
van kerroksen ohjealueella tai jotka ovat sitä karkoam- - - - - » » o » » 
pia. Esim. sora 

c 
— 

Rmat,,et.tt»,n»t 	,na.»lajit. jotka ovat 	hiekkaa tai 	sitä 
karkeanopia ja josko eivät kuula edellisten lanlukaan - - 10 50 o o 34 

— 0-21 10-31 

> R 	 tessatntaatojlt,otkaol 	 sitä kar. 
35') 0 0 0 0 55 a) 5l - 20-35 

10-11 10-11 10-11 
- 

- 10-46 10-46 
Rosssatnä.iajp.seiF.laokass.maänitnt.Kaloa. 

56') 46') o o o o 80 70°) 1036») - 20-46 

10-36') 10-36 10-36 
- 

Pehn,eikk8 
- 10-76 10-76 

_________ 
10-66") 

_________ 
- 

_________ 
20-76 Suopanav, totta, liejo sekä hinta 86') 76') o 0 0 0 IlO 100") 

10-- 66") 10-66 50-66 

1) Kallio on loohittaoa vähintään 1 n,:n sytyyteen eanaasviioasta ja kontavan kerroksen alle junetään 
loahoekiveä kalliopinnen ta.aakeeksi. Loahoksen pinta ti,vittntääo pinnillä loahotkivillä jaoiinnels. 
tnllään 8-lookan ntaalajllla. Erikoletapaakeissa voidaan kallion p:nta tanvittaa bttonilla. Tällöin voi-
daan kontavan kerrekten 7160.0 tehdä taoraan bn,onln päälle. 

2) a. Mortkeaor. jooka.aarin raekoko 0» 	35-65 me,. 
b. Volhtoehtolaettl no,daan kantavan kerrokatn alaoäa tehdä tärysepnllyktenä kiviainakoenna * 25 

(35)55 (75) ent, joka tilviatenään * 0.5-4 (6) on, ainoknella. 
0. Erikoistapaaksista voidaon kaotavoo kernokten alaota tehdä naabatenista, jolloin kiniaineltoena 

tuodaan käyttää esim. hiekkaista toraa. Tällöin ao jakavua kerrosta paksunnettana kantanuos-
laokissa C---F 5 ao:llä. jollo,n pääliparakeoteen nählmmälapakoaae on 19 om. 

6. Manskesorän tai u3rytepallykaen yluota on Imeytettävä ja roaabetonin yl8pinta on känlneleäoä 
bita,niemalsioll.,-liaoknnlla toi tietervalla. 

3) l,naytetty nepnllys ] * 25-55 (40) mm] tarvittaessa jako maaaalla aidottana tai plotakäaiteltynä. 
Valhtenhtolsestl voidaan kerros tehdä bita,niaoraata (sak 20-35/1 50) 6 om paksaksi, jolloin kanta-
van kerroksen alao,a on tehtävä 9 cm pakeoksi. 

4) Atialttibetoni )Ab 18-25/120) tai aora-ae(alttlbeteni )uAb 18-25/120). 
5) Anflttibeeooi (Ah 12-15/100). 
6) Kan roatimsneamslla laoonon maapohjalla käytetään tätä holkommin kantaoaa roasimatonea penger. 

täyseteä niin pdällynrohennepakeaas määtäytyy eäytemaan makaisesti. 
7) Eristyt- ja/tai aaodatin- sekä jakavat kerrokten pak.oaa vaihtelee kalloinki, käytettävissä oleoieo 

maalajieo makaao kaitonkit niin, ettei aliteta taalakossa mainletaa yhtoismittaa. jos käytettäoistä 

9930/63/11 

oleoa kiviaines täyttää sekä nristy,- nttt jekaoan kerroksen laatavaatimukset, ooldaan ne tehdä 

8) Mikäli todetaan olevan kainätosvaikeaksia ja on pelättävissä liiallista nnaapoh(an pehmonomistä rakeo-
naotyön aikana tai myöhemmin epstaaaltta routimltta. en taroittaeesa käytettävä P-taokan päällyt-
rakennetta 10/tai maapohja lajitettaoa esim, kaikilla. 

9) jos sanikollo on »kainskaon,» joormaalikoetlntaogot painovat 100 kg:lla kaormieestuaina sai kiernä-
mällä). ooka paksuae on alle 1 ,n. on päällysrakenne tehtävä F-laoka., 000tunusten mukaisesti. 

10) Mikäli p,nger (erlkoletapaoksieea( tehdään 8-laoka» maalausta tai eallaieetta C-luokan maalajlstn, 
joka on nr,tuythiekkaa karkeampi. on sen alla mätalaata. alle 1.5 0:n penkernessä käytettävä euodaein. 
kerrosta. 

11) Kan root,valla laonnon maapohjalla käytetään roatimatonta pengertäytettä, niin päällysrakenne. 
paksu», määräytyy täytamaan mukaisesti näin siinä tapaaks.,ata, että pengerhorheus on saurempi 
koin ao. osapehjalle lelkkaaksnsta vaadittu päällyerakennepakeuae. 

12) Mandollitiste pohjanahtlstukeisva annetaan orlkoleohjeet. 

Vlelshaoma,atakala: 
- Yleensä on pyrittäoä tuhon, estä roatioa maa jää mandollisimman syvälle taeaastllonea. 	 -. 
- Päällyenakenteen mitoisnaminen pnrastoa yleensä kuormlsuskertalakaan eikä a(envanejnn laka. 	rt 

määrään sinänsä. Alostevia mito,tahsistoorl,ertenssa voidaan kuitenkin arvioida, että 30 vuoden 	(5 
kolontaa tien nalmietumi,esta tulee rsekeittnn ejeneaenjen määrä olemaan keskimäärin pälllysraken. 
teeo 3 kohdalla 250600 ajon/otk. 

»0.•  

Ca, 



PÄÄLLYSRAKENNE 4 	 Kuormituskertaluku 2.8x100 ... 6.8x10' 
	

Taulukko 4/63 
SuOdstln.. eron,.. ja PUiI,srksnts.., 

Suedst.nk.nnaa Edstysk.n.ot Juan k.v,o. "° Kenen. kanvot P*IJln,t. 

i..ikkaus 	P.na.r Leikkaa, 	P.vg.r tu: .. ___________________________________________________________ ________________ 

A KtaIlio - - - - ') 10 	) 
5 ') 20 

Rouvlmaetonvat renaalaj3t, joiden raketsuaakäyrä on (etsi- 
van kerroksen ohjealuenita tai jotka ovat sitä karkeom- - - - - » » 
pia. Esim. sora 

c Ro to,teot 	nva.Ialit. jotka ovat hiekkaa tai sitä 
10 10 kurkeempie jo jotka eivät kuula edelliseen luokkaon - - n n ') 30 

- 0...20 10.30 

o Rotatinnattontat ,na.Iajlt, jotka Ovat hintaa tai tiet kar. 
30') o 0-10 - 2030 keempia Ja jonka cmiv koota edoitisiin laokkiin te 50 °) 

10 10 10 - _____________________________________________ 
- 1045 10-45 

Reaatieatnneteiajlt, pteiUJF.laokaos.naoinit;t.Kuin.. 
55') 45') n 75 65 1035 e) - 2045 te v) 

10-35 s) 10.35 90-35 - ______________________________________________________ 
- 10.70 1070 

P.Ivn,eliskb - 
10-60) - 20-70 Suopenvi 	kares 	heju rainO hinta 

8O) 70 ) u 0 100 90 

10-60') 9060 10-60 - _________________________________________________ 

9) s. Loohinvu uloeetaav niin syvälle, vetO leikkaukson pohja voidaan hualaitiseati taooittao käyteuen 
piavii louhotklniä )sftai sepeliä sekä viintsieteiiä 8-luokan teeolajllla pliulyerokenteenelspinnan 
eu500n. Enikniseopaoknittu voidaan kallion pinta t050ittaa lveeovitla. 

b. Mikäli tie valtaan keatopoättyseuntäln on touhivta saoritettana äatnemn kato piältysrakenvetsau 1-3. 
2) a. Murskeeora, jonka suurin raokoko on 1 30-- -65 mm. 

b. Vaihvoehtoisesti voidaan kantavan ktrrnksen alansa tehdä tärysepetiykoanä kmniainekaesea 1 25 
(35)55 (15) mm, joka tiioistetä3v 4 0.5' «4 (6) ote einekselta. 

3) Öljysnro (On 18/90), bitamiliuueaoro (Ota 18/100»120). eors.aafaithketovi (SAk 12»-25/100»-120), 
asfalttiketuni (Ab ¶2»25f100»120) tui vastaava. Öliy-  ja bitomiilunotoran tijatta voidaan tien kajava,- 
kerrat tehdä sepeityktoanä (te, te, Ts) tai käytt5vn saration inteytys- Ja pintokäsittolyvuenetelvtiä 
(iPk). Tälläin kantava kerros on tvheuoä 18 ote paksukel. 

4) Kun rnueimannnmalla luonnon maapoh/alie käytetään tätä keikommin kanta nuo routintatonta sai 
roatinta pengerväyteenä niin päuiiyarakenn.pak,uut näärtytyy täyeemaan mukaiseen. 

5) Mikäli penger (erikoiseapaaktisaa) nehdtän 8-tuokon maaiajtsta tai sellaisesta C-luukun snaalsjiata. loka 
on erisvyshiokkau kurkeampi. on sev aila manotessa, ali. 1,5 m:n penkereestu käytettävä sundanin. 

6) Erisnye- ja/tai aundehn. sekä akavan kerroksen paksaue vaihtelee kalloinkin käytettänisnä »ionien 
matalien maksan kuitenkin niin, ettei altec,. eaulukoesa meinittas yhteiemittaa. jos käytettävissä 

nieva kiniaivea täyttää sekä enin7. ,  että jaksnan kerroksen itatanaatimukeet, voidaan ne tehdä 

7) Kun roativuilo luonnon maapohjsiia ktytetäun routimotoeta pevgertäyvevtu. niin pflhiytrokenne. 
paktaat määruytyy tiytemaan mukaieeati voin eiln tapaukeoeaa, että pengerkorkeaa on suurempi 
kuin ao. mospoh/aiie ivikkuukaetaa vaadittu päuilyerskennepskouua. 

8) Mikäli todetaan oievon kuivstutvaikeukaia juan pelitnunissä iiiatiiaea maupuk)an pehmenensietä token-
nuatybo aikana tai myökemmin epitasaista rounimista en tarvittaessa käytettävä F.iunk.n piAlly,-
rakennetta /5/tai maupokja iujmneneano esim, kaikilla, 

9) jos eanikeiia on »kuivakuori» (normsuliknotineangoe psinuoav 100 kylla kaormiteetaiva tai kierel' 
miltä), jonka puksuut on ette 1 te. on ptaliytrtkenne tehtävä P.luokun vautimateon makaisetet. 

10) Mandollisista pnhjevahviseukaiata annetaan eniknitohjeet. 

YIai.tvuomaaauksia: 

- 'l'ineveä on pyrittävä siihen, että routioe maa jää mshdollisimmav tyvälle tOauutniinantu. 
- Päällpsrukenteev mitnittaminen peruttuu yleenaä kuvrmutuekereslukuun eikä ojoneunoien luku. 

määrään eioäntä. Aiuutania mienituktia tuonitettaesta voidaan kuitenkin arvioida, että 20 vuoden 
kuluttua tien nalmistumisesta tulee ratkaittenajoneunn(on määrä olemaan keskimäärin pääilye-
rakenteen 4 hnhdaiia 100-250 ajnn./enk. 

9930/63(11 	 Ja' 
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PAALLYSRAKENNE 5 	 Kuormituskertaluku 1.1 x lOi ... 2.8 x 
	 Taulukko 5/63 

SuodaOvi. arinys- ie P55l15etk.00.sv 
Osa,.- 

Msaeohjsn isot, 
tdk.ra. 

°" 
E,i.t0.k.,ro. isloo ksrrn 

°" 
Katoaa. k.nra. P8010.s. 

hakka - ______________ ______________ 
___________________________ 

ikk.,,s 	Pengar taikka,,. 	Pu,g.r 

A Kallio - - - —0) 100) 50) 15 

Roatlonattonnat 	a.lojit, joiden rokeiauu.k6yri on jako- 
B van kerroksen ohjealueella sai jotka ovat aitO karkean,- - - - - » » 

pia. Eal,n. aora 

Roetlerottennat nsa.I.)lt, jonka ovat hiekkaa toi aitO - 10 10 o 25 0)  
karkeae,pla jo jotka eioät kaolu odallienan lookkaon - 

- 0-20 10.30 

D 
Rosatlnnattomat ses.ol.jit, jotka ovat kielo, lui tieS kop- 355) 0 0 45 °) 0-- -10 - 20-30 

keantplo ja jotka eiott koulu adelliolin lookkiin 

10 10 10 

- 10.30 10-40 

Roatlnot .e,aolojIt, poltti F.Ieokaeaa .nalnIt.at. Koloa- 0) 400) 65 10-- 300) - 20-40 
kueni,avl. routiva hist, ja reutinot esoreanit 0) 

10-30 0)  10-30 10-30 - _________________________________________________ 
- 10--ks 10-65 

P.lcn.elkkö 

Sunp.aanl, torve, lieju aekt hleoo ', 
75 0) 65 0) 0 0 90 800) 10-55 	) - 20-60 

10-55') 10-55 ¶0-55 

1) Loohinto alotetoan niin estoalin. ettO leikkouknao pohja vnlda.n hoolalllaotti toaoittou k5ystäeo pieniä 
leohoskivii ja/tai anpeliä ,okt olloneisnelli B-luokan tnoulajilla pullyaroketnnenolapinnan taa000. 
Erlkoistopaokslsoa uoid.an kallion pios. toaalnto, betonhlla. 

2) a. Munckesora, (onko soorin rankoko on 	35-65 on,. 
b. Valhtoehtoisnnt, voidaan kantuvon kerrokeno alsota tehdä tärpaepallyktenä kioi.lnek,entu * 25 

(35(55 (75) no,, joka tiioittet.in 	0.5-4 (6) teet alnekenlla. 
3) Öl)y.ora (Ot 18/90), blta.nhliuoseoro (tie 18/l00---l20) toi vastaava. Valhtoehteiaeoti voidaan 800 

kulutoakerrot tehdä tepehlykaestä (la, En, Ts) tai kaytnänn sora8nn in,eynye- ja pinaakiolttelymene-
nelmu (lPk) Tahtiin kantava kerron on ,ehtOvk 13 ne, pokookoi. 

4) Kun rounlmannomalla luonnon rnaapohjahiu käytetäÄn tätÄ helinommin kattoon vaatimatonta tai 
reoninua pevgertäytent0, niin pUlly,rakennepaksooa näOrlytyy tBytnnnaatn,ukaieeati. 

5) Mikäli pengertäyte (erlkoiesapeukulaaa) tehdään B-laakue m.alajäea toi selloiseata C-luokae etaulajieto, 
joka on erienyehiekka, korkeampi, on een alla matalaaaa, alle 1.5 m:o penkereenä käytettävä soodatin- 

6) '' a-/a/t.l nondotin- sekä (akavan kerroknen poksous vaihtelee kolloinkin käytottäniao6 olanlon 
ma.la(ien mukaan kuitenkin niin, ettei auttaa tuolukoesa moivlttuo yhtelemlttaa. jos hEytettloitsä 
oleva kinialees täyttää aekt erlstya- että ainoan kerroksen Intuontimuktet. voidaan ne tehdä 
samat, alnekseate. 

7) Kun routinahla luonnon ntaupohjohlo Iväytetlän rnutin,atento pengernäytenns, niin plällysrakenne-
pskauus määräytyy täysemaan mukuisneti nain siinä topookseoso, että pnngerkarkeae on suurempi 
koin en. snaapoh1ulle leikkaukenaao vaadittu päshlyarokennopakauua. 

8) Puhui todetaan olevan koioanusnaikeuktia ja on pelkansviaaä liiallista inoupohjan peh,nnnemlenä token' 
noanyän aikana toi mybhemmin epttauiato routimiatu. on tarvittaessa käytettäni F.luokun pIIJlp-
vukenoettu ja/toi maapoh. lujitntt000 enin,. kaikilla. 

9) jea savikolla on okoioakuorl» (nurmaahikuntlosuogot p.lnunat 100 kg:lla kuerminettUina t.i ki.rtä-
väliä), jonka paknuus ne alle 1 vi. yo päullysrakenne tehtävä F.lunkan 000nimosten moktlsas6. 

lOi Mandohllslena pnhjsoahoistukalttu annetaan nrlkolsnh(eet. 

Ylelehuonnautuksia, 
- Ylaensi on pyrittävä siihen. entä routiva ne. (80 mandolhlaiotn,ae syvihle taaausvllooeto. 
- Pälhlysvakevn,eo mitouttominen perottuu yleensä kuort,ituskertoiukuun eikä ajen0000jen loka- 	-- 

mtar0än sioBnnä. Alustauia mitoituksia suuninattuessa voidaan kuitenkin aroioids, että 20 nooden 	-- 
kuluttua tien oaimisnu,nlsnssa tulee re.skaltten a(one000jeo määrä olemaan keskimäärin pUhiys- 	- 
rukenseen 5 kohdalla 35-100 ajno./ork. 	 (0 

9930(63/11 
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PÄÄLLYSRAKENPIE 6 
	

Kuormituskertaluku < 1.1x105 
	

Taulukko 6/63 
Kanta. 

Maapohian lena 
1 

500dOtlnkarrot Erietyekenno. Jakan kenro. 
tuodatin-, •flatrs' (4 

Iskesa kerro. On-.. 
Puill,.r.k.nta.e 

nahl,nmai.eak.uua 

heeleka 1 
L.lkkaue 	P.na.r L.lkksoa 	P,i,yer - j _______________ 

A k.JlI. — - — —') 10') 5') 15 

Roatlneottonnot nta&o(It, joiden rak.isouakiyrä on jaka- 
8 von kerroksen ohjnolue.11a tai (onko ovit sitä karkeom- — — — — » » 

pia. Esim. aon. 

Ros.tln..ttoseeat moalejit, Jotka 000t hiekkaa tai alti 
kerkeoetpia ja jotka einit kuulu edelli,aan luokkaan — — 10 10 o » 25') 

Roetlnt.00ot,t.t n.aIojlt, jotka ovet hintaa tai sinä kor- 
keoe,pi., Ja 	otk. eio$t kuolo ndellitiin luekkiin 

0» 10 — 15 	-25 

25') 0 0 40') 

— 1015 ¶015 
- 

— 10-35 10-35 
»nt;tilno' 

45') 35') o 0 60 50') 10-25') — 20-35 

10-25') 10-25 10-25 — _____________________________________________ 

Pehn,.lkkO ___________ 
10-35 10-06 

10-45') — 20-55 Soopuaavi. tom., helo aeki hieeu e) ,  65 '1 55 °) ts o 80 10') 

10-45 ') 10-45 10'- 45 - _________________________________________________ 

Co2 

1) Louhinto olotnnaan niin aynille, että ieikkaoksen pohja voidaan huolelli,eeni tusoittaa käyttäen pieniä 
Iouhoakiviä ja/tel eapehli eeki »iinn.ietelli 0-luokan noobajiiha ptailyeroknnteen alapinnan n0000n. 
Erlkoiaeapaoktlaea noideen kallion pinta nasoittoa benonhhla. 

2) a. Kantavan kerroksen laatuvaotirnukeet tiyt060iä munkesoraa tai erittäin euhteietunotto luonnon-
eoroe, onko yläosa niimeistelhiin munkesorahla. 

b. Velhtnnhtolae,tl voidaan kaneovan kerrokeen alaosa tehdä tkryeepellykeenä kiniainoksosta * 25 
(25)55 (15) ne,, joka tiivltsasään 0.5 '4 (6) ,nro ainoktello. 

3) Öijyenro (0, 18/90) 'toi aura, Vaihtoehtoien.ti n.idaan tien koluto,knrroo tehdä eepeilykaeati (he, 
Ee, 'It) tel käyttäen tornion inteytyt- ja pintakiaittelymenetelmiä (lPk). Tillöin k,ntuvu kerrot ne 
t.htivä 15 on, pakaoksi. 

4) Kun routlmttto,n.ile luonnon maupohjalla käytetään tätä heikommin kovtavoo rnunimatonna 'tul 
routinaa pengertiytottä, niin piählyarakennepak.uos mUriynyy täytemoan mukaien,ti, 

5) Miksi pengeraäyte (erikoieoapaoktie,a) nohdiän B-bonken naalelitta tai eellaieeetu C-iunkan naalajlet., 
Joka on erittythlekkaa korkeampi, on sen aila matala,,;, alle 1.5 m penkereostä käynensävä nuodoninker-
rooto, 

6) Eritty.. ja/toi eoodatin. teki (akavan kerroksen pakauua ooihteleo kulloinkin käytettäviseä olevien 
maalajian tnukaon kuitenkin niin, ettei aUtot. toulukoasa mainittoa yhtohsminnaa. jos kiytottiniast 

9930163 111  

oleva kiviainea täyttää etki oriseys. että (akavan kerrnkeen laatovaatlmukeet. voiton ne .ehdi 
samasta alnekse,ta. 

7) Kun rnutloahla luonnon maapohpaile kiytntiin routimatonta pengertiytettä. niin piällyerakenee-
pak.uun mUriytyy tiytemaon mukaisetti nain siinä tapaukteosa. että pengnrkorkeut on .uurampl 
koin ,0. rnoapnhjeile leikkauksetao vaodittu ptäuiyerakennepaksuue. 

8) Mikihi todetaan njenen kolnotusoslktukala jaon peltttäolttä Iliailleta moapohjan pshnmenennlsnä noken-
nuttyön aikana Soi myöhemmin epit004latu routimitta, on tarnittaesea käytettävä F-luokav piihiyt-
nkennettu ja/Soi maopohja lujitettana 0dm. kaikilla. 

9) Jo, savikolla on okuinakuorio (nnre,aallkOeaintangot painuvet 100 kg:lla koormitettuine tai kiernä. 
nilla), jonka pakeuua on .110 Im, on piällysrakenne tehtävä F'luokan vaatimusten toukaieeeti. 

10) Mandollitiato pohjavaholetoitsista annetaan orikoitohjeet. 

Yleisbaomaatukala: 

— Yleentä on pyrittävä tiihen, että routiva mao (ii ntandolilelmman syvälle tasaosnhinestu. 
— Piälly.rakevtoov mltvltaa,ninen perustuu yleenei koormitutkernalukuun eikä ajoneuvo)., luku' 

määrään sinänsä. Aluatavia mitoituktia euorlaeetueaeo voidaan kuitenkin arvioida, että 20 vuotias 
kuluttua tien valmlotumiaeeta tulee raskaisten ajoneunojen mUn olemaan keskimäärin pUllye-
rakenteen 6 kohdalla alle 35 ajon./nrk. 

»0 

02 



1) Kerros voidaan neiktvshtoise,5i tehdä anoiinesto nialtsibetenheta (AAb). Rakennettaesoa 
päällyarahennenaikeitsoln 	on 	avoin 	ssfeissibstonl 	plvtakätitaltävä. 	ennenkuin 	.1116 
l,iksvno,dään. 

5) Aafalnnibetonio sijasta voidaan käyttää evpekao (Top). hiekka-nfaltnla (HA). nalo.afaltOla 
(VA) tai tottaanaa. 

3) Öljy- ja blvontiliooa,orsn ei/sata voidaan tien kolunusleerrot tehds jonain sepnllykaeetä 
(It. Eo. Tt) vol käyttäen toratiev leleytyt- ja pinnabiolveelye,en.tnlnnää lPk. Ttlläin p681- 
lyare.kentesn 4 kanvuna kerros on nnht3o& 18 ero psksuksi ja  13 en, paksoksi piällyt' 
rohenteiden 5 ja 6 osoita. 

4) Pälllysnkenteen rvitoittomlven poruetou yleensä kuormituekertalokuun eikä ejoneo. 
nojon 	lukuntaarään 	sinänsä. 	Alualavia 	nitoituksia 	suoritettanosa 	voidaan 	kuitenkin 
arvioida, entä 20 vuodon kuluttua tien nolmisvurniseatu tulee roskaitton ajoneovojen 
netkrä (ujoneunnryhvnät 2 js 3) olemaan keskioäärin eri pullyaraksnteidnn kohdalle 

. seuraava 
> 1300 ojon./ork. 

o 	2 	........................600-9300 	0 	 0 

o 	5 	........................250--- 	600 	0 

o 	4 	........................100- 	250 	te 	0 

o 	 .........................55... 	100 	0 	 0 

o 	 6 	........................< 	35 	o 	° 
Ajoneuvokoustumuktetto ja tien leveydestä riippoen seattaa ybeittiisnapeuksieia olla 
poikkoamhs eaitetyialä arvoista. Kun tIen kesklmsiräinen kestllihennn on euarompl 
koin 1500 ky/vrk.. on tie yleensä ksetopääliyststn805. 

(2 

-3 

,1flto00etu 

iokvsoa 

, 

-. 	 5 

_________ 	4 
-( 5 

________ 

1 	7-.-v '' 	 r - on 
p0äIlyrah.nte.- I5se'__ 

-.' 
______ 1° 

8 	 13 7 

 !--' 

1' Yieosa:ho.- 

ja ks,kissu pulys-
rtken asisaa niiden 1 	Ab 	8 	15 70 	'( 1 	Ab 	12 	15/100 ') 1 	 1 

cvi kvrroesen 2 	Ab 	12 	20,100 2 	Ab 	18 	25,120 2 	Ao 	18 	25 120 

vslhnoehtolsen 	. 3 	Ab 	10 	151120 3. SAlt 18 	25/120 3 	SAb 18 	25/120 

kenseet. Rakenne- 4 	SAb 18 	35'120 4. 	1 4 	1 

yhdistelntlnnalin- 5 	1 5. 	It 
6. Me 

5. Is va. Stk 20 	35/150 
6. lis 

nz$55 on otettava 
huonlioon 	nnve- 

6 	Ii 
7 7. TS, 7. Tie 

teriaalien saanti. 
£ 

'1 	I 
5 	 5 1 _____ 

6 	 628 	 5 	1600 2  -, 	. 	Is 	, 

1101 	H 	1101 
5I. 

5 	Ab 	8 	15/70 	') 	 1. Ab 	12 	15/100') 1. Ab 	72-15/100 

2. Ab 	12 	20/100 	 2 	Ab 	18 	25/120 2. Ab 	18-25/120 

3. Ab 	18 	25/120 	 3. SAb 18 	25/120 3. SAb 18-25/920 
4. SAb 18. 	25/120 	 4. Ab 	20 	35/150') 4. 	1 

5 	Otk 20 	35/ISO 	 5. Sak 20 	35/150 5. Mb 

6 	Ab 	20- 	30/100) 	 6.1 
7.1 	 7.Mb 

9050/63/91 0. lib 	 __________________ 

PÄÄLLYSRAKENTEEN YLÄOSA 	 Taulukko 7/63 

Päällysnekenne 	
[ 	

2 	 3 	 4 	 5 	 6 

Koskeva.- 	 l.lolO'---4.1 x10 	 6.8ln10'--1.7,l10 	 2.8o10'--6.810' 	 1.1 ,,l0- 2.8,110' 	 <1.1 1,10' 

M.rkklas, s.litye 	1 __________ 	3 	 - 
Sr 	eora 	 4 	1 	 14 

Ole - bin.iIiuos- 	 - 	s 	2 ___________ 3 	5 	- 	 4 	___________ 
lis - 	ske,nra 	1.- 	6 	__ 	se 2 •___ 	 1 	1. 	 2. (4) 	 - 	 - - 

TS, -tärysepollys 	 0 	
. 	

i 	 24 	 2 	 (4)15 	3. 	 (4)15 

te 5050 	 1 	15 	8 	 15 	6 	 45 	1 6 	3 	
(11)110 	

3 	
(11(110 

Ab 	S,ltvlb.ton, 	1 	 5 	'/ 	 1 Ab 12 100 	1 	1 Ab 12 15 100 	 1. 0, 10/90, 	 1. 0, 18/90, 	 5. Os 18/90, Sr') 

SAb 	50t•tS,Ittl 	2 	b 12 Ovi 	 2 Ab 18 25/520 	 2 Ab 18 25120 	 81, 18/100120 1 	Si, 18/100120') 	 2. lis, Sr 

betofli 	 3 Ab 18 20,120 	 3. SAb 58 25/120 	 3. SAb 18 251120 	 2. SAb 11-25/100120 	2. lis 	 3. TS, 

Stk - bleun,iaora 	4 SAb 18 25/120 	 4. Stk 20 35/150 	 4. 1 	 3. Ab 12---7.5/100---120 	3. Saa 
kavtseano 	5 Otk 20 55/ISO 	 5. Ab 20 35/ISO') 	 5. Ma 	 4. 1 
kerrokenna 	6. Ab 20 35/150 ') 	 6. 1 	 6. Tie 	 5. lie 

7.1 	 7.M, 	 6.Täa 
Hooteseatekel. 	8 lis 9 Tie 	 0. Tie 	 ____________________ ____________________ 
- Koikki Du.00a,n,- 	 5. 	 b 
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Liite 5 

VH 	 KANTAVIJUSLUOKITtJS 
MAATUTKIMUSTOUIISTO 

A. Kallio. 

B. Routimattomat maalajit, joiden rakeisuuskäyrä on ohjealueella B 
tai ovat sitä karkeampia. 

C. Routirnattomat maalajit, joiden rakelsuuskäyrä on ohjealueella C. 

D. Routimattomat maalajit. joiden rakeisuuskäyrä on ohjealueella D. 

E. Routivat maalajit, paitsi F- luokassa mainitut kuten: kuivakuori-
savi, routiva hieta ja routivat moreenit. 

F. Ns. pehmelkkömaalajit kuten: suopasavi, turve, Ileju ja hiesu sekä 
E- luokan maalajit. jos kuivatusolosuhteet tms, ovat huonot. 

a 	i,,,., 	a 	I.,Ä, 	o 	 a 	'o.. 	 en 	1 
o. 	/, 	o 	 o. 	 6 	 1 

iii 	III 	__ 

EEE 

6. 5. 1965 

TVH 2.546 A4 204615 lOSI6,,I,*p.p.,, 2034-45 
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Liite 6 

TVH MAALAJIEN ROUTIVUUSARVOSTELU 
MAA11JTKIMUSTOMISTO 

Kalkki 	maalajit, 	Joiden 	rakelsuuskäyrät 	ovat 	alueella 	1. 	ovat 
routivia. 

Ne 	maalajit, joIden 	rakelsuuskäyrät sijaitsevat alueella 2.. 3 tai 4. 
ovat routimattomia edellyttäen, että käyrlen alapUt eivät pääty 
kyseisen alueen vasemman puoleisen rajakäyrän yläpuolelle. 

Maalajien 	routivuutta 	voIdaan 	myös 	arvostella 	kapillaarlsuuden 
perusteella sen ollessa routimattomllla maalajeilla pienempi kuin 1.0 m. 

. 3. 9965 

TVH 2.945 04 200425 3.t5Ik..4,.flp.4 2034-65 
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Liite 7 

RAKEISUUDEN MÄÄRITTÄMINEN 

Sellaisten kiviainesten rakeisuus, joiden raekoon alaraja on 0 mm, on 
yleensä aina määritettävä pesuseulonnalla. Jos kiviaineksen raekoon ala-
raja on 6 mm tai korkeampi, rakeisuus määritetään kuivaseulonnalla. 
Seulontaan otettavan näytteen määrän on yleensä oltava grammoiSsa ii-
maistuna noin puolet siitä määrästä, joka saadaan, kun suurin raekoko 
(mm) kerrotaan luvulla 100. 

Kuivaseulonta 

Laitteet 
Seulasarja: pohja sekä seulat 0,074, 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 

(6). 8, (12), 16, 25, 32 ja 64 mm 

S eulatärytin 
K uivausuuni 
Vaaka, kapasiteetti vähintään 3kg ja tarkkuus 0,5 g 
Alumiinikulhoja 

Suoritus: 
Näyte punnitaan kosteana ja kuivataan punnitukseri jälkeen 150 .. . 200 °C 
lämmössä 1 ... 2 t. Kuivattu näyte punnitaan. Tämän jälkeen suoritetaan 
seulonta. Ravisteluajan on oltava 10 ... 15 min. Ravisteluajan riittävyys 
on tutkittava ensimmäisiä näytteitä seulottaessa ravistelemalla käsin joka 
seulaa koneellisen ravistelun jälkeen noin yhden minuutin ajan pöydälle 
levitetyn paperin päällä. Seuloille sekä pohjalle Jääneet seuleet punni-
taan ja lasketaan seuleitten yhteispaino. Tämä yhteispaino ei saa poiketa 
alkuperäisestä kuivatun näytteen painosta enempää kuin 0,5 91•  Pairiotar-
kistuksen jälkeen lasketaan eri seuleita vastaavat läpäisyprosentit. Tulok-
set merkitään lomakkeelle 2. 552. 
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P s n eni on t a 

Näyte punnitaan kosteana, kuivataan ja punnitaan uudelleen kuten kuiva-
seulonnassa. Tämän jälkeen näyte pannaan pesuastiaan ja kaadetaan vettä 
päälle niin runsaasti, että aines peittyy. Ainesta sekoitetaan sormin, har-
jalla tai puulastalla niin, että rakeet irtoavat toisistaan ja hienoaines liet-
tyy veteen. Karkean aineksen annetaan tämän jälkeen painua pohjalle ja 
samentunut vesi kaadetaan korkealaitaiselle 0,074 mm seulalle. Nämä 
toimenpiteet suoritetaan niin useasti, että vesi pesun jälkeen säilyy kirk-
kaana. Kaadettaessa vettä seulalle on varottava, ettei vettä pääse reuno-
jen yli. Kun pesu on päättynyt, kaadetaan pesuastiaan jäänyt aines kui-
vausastiaan. Seulalle jäänyt sekä pesuastiaan tarttunut aines huuhdotaan 
vedellä kuivausastiaan. Sitten kuivausastiassa oleva 0, 074 mm:n seulalle 
jäänyt aines kuivataan ja seulotaan kuten kuivaseulonnassa. Laskelniissa 
otetaan pesutappio huomioon 0, 074 mm seulan läpäisevänä aineksena. 
Seuleet punnitaan ja lasketaan punnitustuloksia vastaavat läpäisyprosen-
tit. Tulokset merkitään lomakkeelle 2. 552. Siihen on myös pantava mer-
kintä. joka osoittaa, että rakeisuus on määritetty pesuseulonnalla. Pesu-
seulonnassa voidaan myös käyttää erikoisvalmisteisia pesuseulontalaitteita. 
Tällöin koe suoritetaan periaatteessa samalla tavalla kuin edellä on esi-
tetty. 
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TVH LABORATORION TYÖLOMAKE 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 

TvIn 	Vaasan piirI; ty0mss0BI, 	Kaislaju.rvl - Ojanperä 
Tyäkohds 	Eristyskerros Kunss 

N5ptsnsn 	0 Pohismas 0 Ssvi-hlssu 0 Mursktt 	0 Ksssopaällyssotnmss 	0 Ohi. Sos. Sora 
Is.su 	0 Tipt,oss HIskks 	 0 S,pth.t 	 D PstIIytt, 	 0 Muut 

N4&1'rte,n tunnus b 

Nsysras, otsopuikks (Psuha) 133+82 134+31 
- spvy).s IS korkeussusu 

Näytt.en psino ku,osns 1210,0 1025,0 
Ny6tsenponokoivn pesu. 

1179,8 1004,5 ____________ - 
SraI. 5.01.15. lii LIMa; S.ul.ih. 	Ii 	Upihsi 5..uh.hI. III Upsh.i 

% • 	% 55 Dom s 	1 	% • 	% 	55 

55 

52 

25 

20 

36 

0 	0 100 100 
6 12,1 	1,0 99,0 10,3. 1,0 	99,0 

- 43,6 	3,6 96,4 38,9 3,8 	95,2 
2 47,2 	3,9 92,5 70,7 6,9 	88,3 
1 

°• 102,8 	8,5 84,0 122,0 	11,9 	76,4 
215,4 	17,6, 66,2 229,6 22,4 	54,0 i °' 313,4 25,9 40,3 279,8 27,3 	26,7 

0,125 

°'' 341,2 28,2 12,1 196,8 	19,2 	7,5 
116,2 	9,6 2,5 56,4 	5,5, 	2,0 

PI8I*PstSø. 30,2__2,5 -- 20,5 	2,0 
________ Yht. JQ,Q_ 	IQl 1025.0 ipo.d 	- - 
HIkI C' Klo 	

A1noe..tH- 	
Rflkeks Ll,.r Areonsflri. 	

Rs.kks 	11,51.1 klo 	 Rsfloko 

Alku 

1HIIUIAiIIIIAUIIfIIii1h1P 
1 II 	11111111 ii.i. 
iFruBhIII-uuI.  II..lBIiiiuhIiIIlIiIIiil:s 
IIIIIRUU1IIIuuIIIyA!IUIII 
iiuiiuuiuiu 
IIuIaIuIIIIIIRuII1u74I 

l,'Oop 	150, 	U Oan. 0,0, 0., 'O.o 	/ 	8 	4 	8 	 51 	GH -- 

Huomautuksia: 

TVH 2.552 VI 500052 .55 208-6111 
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.iLi;iii.i.. 

TYI4 2.147*4 2OO,21. 417 fll1-41kk.Mp.,. 

M11 W Ii 
ItIQ1i 

___ 
__.uIIUI12WAL 
iUhIIia4iVIIIA 

iinauu11unuuuII!AvAiraIrAI 
uiiui:ini u raa 

AiI•U 
au 

iuu•iiiiiuii I. 

U14SAJP 
ii1'AIiIi 

iri"U. 

1 	.IMU1I1 
A 

_________INUIIIRVAV!IIIJ 

IflI_IIIg1III_.IIUIIP Lr • 
OhIIIUHIII1uIKWI IV4IU 

i:!rj 1  :, 
.iirU/II1 

iflfliiuiilHiiiiIiiIIøI•R 
IlihIUIIIIIIUUITAUIWIIJ• 
ohIuuIIuuUU1jPIP uuuu 
noiuununuuu.il iunir 
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Liite 9 

MURT OPINT ALUVUN MÄÄRIT TÄMINEN 

MurtopintaluVUlla ilmoitetaan kiviaineksen ft 8 mm suurempien ra-
keitten osalta painoprosentteina kaikilta sivuiltaan murtopintaisten ra-
keitten sekä kokonaan luonnonpintaisten rakeitten määrä. 

Suoritus: 

Tutkittavasta kiviaineksesta otetaan noin 2000 g:n näyte. Näyte kuiva-
taan sekä jaetaan fj 8 mm seulalla kahteen osaan. Seulalle (/1 8 mm) 
jäävä aines punnitaan ja se jaetaan rae rakeelta kolmeen kasaan: 

1. Kaikilta sivuiltaan murtopintaiset rakeet 

2. Rakeet, joissa on murtopintaisia ja luonnonpintaisia sivuja 

3. Täysin luonnonpintaiset rakeet. 

Tämän jälkeen kasat punnitaan. Murtopintaluku saadaan jakamalla 
kasan 1 ja 3 paino /1 8 mm suurempien rakeitten yhteispainolla sekä 
muuntamalla osamäärät sadalla kertoen pamoprosenteiksi. Murtopinta-
luku 60/10 tarkoittaa, että en edustaman kiviaineksen / 8 mm suu-
remmista rakeista on 60 paino-'7o täysin murtopintaisia ja 10 paino-% 
täysin luonnonpintaisia. 
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Liite 10 

LEVYKUORMITUSKOE 

Levykuormituskokeen avulla selvitetään tierakenteen kantavuutta ja myös 
tiiveyttä. Kokeessa kuormitetaan alustaa pyöreän teräslevyn välityksellä 
käyttäen tietyn suuruisia kuormituksia. Kantavuutta kuvaavat arvot las-
ketaan levyn painuman sekä kuormituksen perusteella. 

Laitteet: 

Levykuormitusvälineet 
Teräslevy 30 cm 
Mittaripukki 
Mittakellot, 3 kpl. tarkkuus 0,01 mm 
Turikki varustettuna manornetrillä 
Vastapaino. vähintäärn 10 tonnia 

Suoritus: 
Tutkittavasta kohdasta poistetaan irtoainekset. Kohta tasataan ohuella 
hiekkakerroksella (hiekka /t 0,5 ... 2 mm). Tasatun alustan on ol-
tava vaakasuora. Vastapaino siirretään paikalleen. Levy sijoitetaan ta - 
sattuun kohtaan. Tunkki asetetaan levyn ja vastapainon väliin. Mittari- 
pukki sijoitetaan siten, että mittakellot voidaan asentaa levyn reunan 
kolmannespisteisiin. Pukin jalkojen etäisyyden levyn reunasta on oltava 
vähintään 50 cm. Mittakellot on asennettava siten, että ne ovat pysty- 
suorassa ja helposti luettavissa. Asennustyön jälkeen levyä kuormitetaan 
noin 350 kg esikuormalla, jotta tasauskerros tiivistyy. 

Esikuormituksen jälkeen mittakellot siirretään osoittamaa lukemaan 0. 
Kuormitusta nostetaan vaiheittain 1000 kg:n välein 1000 kg:sta 8000 kg:an. 
Kun levyn painumisnopeus on kuormituksen nostamisen jälkeen pienen-
tynyt alle 0,1 mm/min, luetaan aina mittakellot ja lukemat merkitään 
muistiin lomakkeelle TVH 2.141. Kun on saatu lukemat maksimi kuorman 
(8000 kg) aiheuttamasta painumasta. kuormitus poistetaan hitaasti. Kuor-
mituksesta aiheutunut pysyvä painuma merkitään muistiin. Tämän jälkeen 
kuormitusta nostetaan uudelleen vaiheittain kuten edellä ja merkitään 
taaskin mittakellojen lukemat muistiin. 

Kokeen aikana ei saa koskea mittauslaitteisiin. Koepaikalla ei saa olla 
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tärinää aiheuttavia laitteita. Vastapainona olevan kuorma-auton käyn-
nistäminen ja käyttö on kokeen aikana kiellettyä. 

Kokeen aikana on tarkkailtava mittakelloista, tapahtuuko kuormituksen 
lisäyksen johdosta tutkittavassa kohdassa murtumista. Tämä ilmenee yleen-
sä siten, että painumanopeus vähenee erittäin hitaasti tai että se ei vähene 
lainkaan. Murtumistapauksessa koe on keskeytettävä. 

K okeen jälkeen lasketaan mittakellolukemien keskiarvot eri kuorm illa. 
Kantavuusarvo E lasketaan kaavasta: 

	

E = 1,5 	axp 	, jossa s 

a = levyn säde (cm) 

= painuma (cm) 

	

p = puristuspaine = 	, P = kuorma (kg) 
a 2  

Koetulokset merkitään lornakkeelle 2.141. E-arvo lasketaan yleensä sen 
painuman perusteella, joka on saatu suurimmalla käytetyllä kuormalla 
(8000 kg). Ensimmäisestä kuormitussarjasta laskettu kantavuusarvo mer-
kitään E1:ksi ja toisesta laskettu arvo E2:ksi. E1:n ja E2:n arvot merki-
tään lornakkeelle 2. 141 koetulosten alapuolelle. Lisäksi lasketaan suh-
teen E2/E1 arvo. Kuormitusta ja painumaa esittävän käyrän piirtämiseen 
käytetään lomaketta 2. 142. 

Levykuormituslaitteet on tarkistettava keväällä ennen mittauskauden al-
kamista. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rnanometrin ja mittakello-
jen tarkistamiseen. 



-44— 

TV H LEVYKUORMtTUSKOE (1) N:o 77 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 

Turun tvpllri 	Salo - 	Somero 	 työmaa 

2,5 oikea 	m 

0 Quickle 	LCN E Paalu 	77+70 	vasen 	m 
Leena PkOO 

[] 0 25 cm 	Ø 45 cm 

Pohjamaa 0 30 cm 
HkMr 60 

PengertSyte sm 	Pilyipouta 	-- 

Hk 30 Erlstyskerros Lompötila ^7 00 - 

HkSr 
j 	jakava kerros Huom. 

Js._ Kantava kerros 15 --_______________ - 
Kulutuskerros Tutki _Li_ 19 

______________ 
__________ 

rkm.Simo Salminen 
Kuorma Levyn 	painuma 1/100 mm 

H 
Kello 1 Kello 2 	Kello 3 	Summa Keskiarvo tianomenri - - - 	Voima 	Paive 

350 &i - - - 
- 	 Aikukuurmo 

0 0 - - 0 

1000 1,4 15 18 -- 	8 51 17 

2000 2,8 28 - 3i 32 91 30 -- 

13 000  4,2 51 52 54 157 52 

4000 5,7 65 71 73 209 70 	5 1 =0,157cm 

5 000  7,1 91 1279 93 
(:6000 8,5 112 1115 118 345 115 

1 7000  9,9 130 137 1 38 405 is 

8000 	: 1 1,3 1 1 59 471 157 - 	- 

0 0 99 101 300 100 

Ii000 1,4 113 116 117 346 115 
2000 2,8 125 127 1 128  380 127 

3 000  4 2 140 14i 145 - 426 142 

4000 5,7 156 156 1159 471 157 	:52=O,1200m 

5000 - 7 1 170 172 174 516 172 

6000 8,5 189 190 191 570 190 - 	
-- 	7000 9,9 - 203 - 	205 207 615 205 - 

8000 11,3 660 220 	1 217 220 223 
0 0 450 147 149 154 150 

E1 7 =1:18k7Cm ___- - 

- E " 

- ___ ___ i7 - - 

--__ 

TVH 1141 *4 200v50 .63 7822-6011 
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Korn 

MnOne1r 	VoIt,,. 

Lvynpinrnn, 	 1/100 mn, 	- 
K.IIo 1 	(.110 2 	KIIo 3 	So,0no 	K.kIrvo 

H - 'I. 	_ 
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Konlavuu s 

KontønsuservoE2 	
2 

500C 

pd8IIys. 4000 

Kantava 300C 

Jokova 200C 

(Penger) 	--•- lOOC, 

3,0 
Kantava 	—0----- 

JOkooa 	—0---- 2,0 
(Pnger) 	- 	- 1,0 

Tvveysaste% 
l0c 

Kontovo 	—0•--- 

JOk00 	—.0---- 

90 
Eris000 	-.O-- 

85 
Pan9er 	--6--- 

Keskm korkeus cm • 2 
Kont000 	______ 

0 
Jokovo 	—0----- 

Eristyt 	____ 
-2 

Alunrokenne 	--4-- - 
P00) Iysrokenne 
Alusrakenoe 

Tsv.n korkeus 

Maanporkeus 

/ ____ 1 ____ 
_______ = _______ 

, 	\ - / ___ -- _ 
1 ___ ___ ___ 

T: _ 

-- 
- 

;J:8 
0 _____ 
__ 

0 
____ 0 £ 	8 	8 

u  u  

[ [ _________-[ 

20/30 	 2o/90 	1 2a/80 _______ 	20/90 	- 
P/8 	 L/F 	L 	P/E 	 L/E 

6 	0 	0 	 0 	0 9- 	- 	oi' 	 9 

	

________________ 	 ________ 

_________ 

20/ 30 
L/A 

' 	' 
________ 

66 	 67 	 88 	 89 	 90 	 91 	 92 



fr — 	
---8-- 

AI 

-: H- - 	 ° i- T 

— SOJO.- 1811 965 	 _______________ 
— 20.10.- 15,11. 1965 ____________ _______________________ ________ 

21.7 - 30.81963 15,$. - 	10.10.1965 3 9.- 2.11.1965 

2a/30 20/90 2a/80 20/90 20/30 
P/6 L/P - 	 P/E L/E L/A 

____ 
- ____ _______ 

Rokeisuus 

Kantava 65100%-0--- 
Jakava 60.. 100 	—0-- 
Pen9er 0. 100 	--Ö--- 

5) 
2Omm 

Kantava 50 	92%—O---- 
Jokava 50100 	-°-- 
penger 0j00 

2 mm 

Kw,tava 36. 76%—o-- 
Jakava 36 	96 —°-- 
Ertatys 92 100 — -0-- 
Peager 0 100 	---8-- 

4mm 

co KantavO 20 	50%-0---- 
Jakava 20 	84 —0---- 
Etistys 76. .100 	---0-- 
Penger 0. 00 _-8-- 

Kantava 0 	8%----- 
Jakava 0 	8 —0--- 
Erintys 0.. 20 	---0-- 
Penger 0 	30 	--.8--- 

Rakennusaika 
Kantava 
Ja kova 
6 rivi yo 
Alusrakenne 

PÖäIj,ysrakenne 
Alusrakenne 

Tsv.n korkeus 

_Mnpn0n 	korkeus 

$6 	 87 	 88 	 89 	 90 	 91 	 92 
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Liite 12 

TVH 
MAATUTKIPIUSTODIISTO 

PIIysrakennetyön 

T A R K K A 1 L U 
1 	489 

Koikkala — Karala 0^00 - 31 ^20 Keski-Suomi 

Raikko Jakava kerros 	— 	15.4.1967 

T,rkkiIoolok,. 

R,keen, 	(Up61.y- %J Kkrv/kp!0r) 

PI,nn ,rvo K.ki.rv Srin.rvo 2 ,75/3 

2,21/3 8o/3 

98 1/12 

2050/24 

'' 

___________________ 

4 , 3/1 5 

- 	15'O 

1,81/24 

___________________ 

- 

100 

96,3 

92,5 

87,0 

82 1 

707 

40,249,9 

26,0 

18,2 

10,1 

6,2 

- -- 

100 

99,3 

96,2 

90,0 

86 

_7L7 

- 33, 
25,5 

15,1 

25 

20 

100 

92,1 

79,5 16 

69 9 

20,7 -- 
12,5 

7,0 

M,n,kk 

__________ 

2 	21 O00-m 	- 

________________ 

K6yy 

11250 1-m 3  - _6 

232,1 
_______ 

________________ 
i - (E,.,n. pkk,,v 	0Iok..) 

0.5 

9,8 

4,6 

___________ 

_______ 	_______ 

	

'Routim,t,orni.n 1. rou,Ivien n.ytc.id.n lukumäärät. ,,im. 5/1 	-  

0.25 

0.125 4,0 

0.074 0,9 2,7 

1 5 	kLyr&n keskiarvo 

.5. 0.a 	h,.. c?o, 	/'. ao 	k4.. 	s •o. 	o 
— —-'-- .!'— °° &'- ° -' 

,' 

_____ 
7;-- 

-- 

- —- 

- 

—— - ---- - —- 

- —  — — — 	 - 	 __L__ 	.S 	._l ao.. 0 	Ooo. 	 a... 	LO.o. Q, 	0.. 	0. 	/ 4 	4 	a 	.0 	4 

Virrankoski 17.5.1967 	A.Ahonen 

TVH 2 40 *4 100 0 244.41 t141_47111 
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Liite 13 

TVH 
MAATUTI(IMUSTOIMISTO 

Paällysrakennetyön 

T A R K K A 1 L u  489 

Koikkala - Karala 0+00 - 63^40 ieaki-5uomi 

Raikko Kantava kerros Ms 1.4.-30.5.1967 

T.rkkalluloka.t 

Rak.i,ua 	fl.epeep %J MuekImuuk,a, (Ke.kiaroo/kpl.n,at5] 

0.01.0 •,tln arv. K.,klarvo Suurin uno 
Dit..,a.no 	

2,77/3 

231/4 

99_,3/15 	- -  
ntuv..vs 0. 

- 	2810/133 	- 

______________ ______________ 

-- ________ 

4,3/17 

: 

11/0 
k.,avvv 

1,92/133 

" 100 	100 

9972 

1,4 

55,3_ 
47,0 
38,6 

175,?_ 

100 

_98,7 

_932 

90i 

2O2 
63O 
56,8 

4Q,7 

31 

82,1 

—_12 543666 

Ä2.5 

Menakki 

- 	 Ktyeeot.rve 	-- 

13,500i-rn3  

_____________ 

Ktptetty 

_____ 36,7 
28,9 

3,920i-m3  

_____________ 
1  

19,1 

1 3 , 0 

285 
19 , 7 29 , 3 

21,9 

16,7 
10,0 

Huomautuksia (Etim. vaatimus rajoista poikkeavat tulokset) 

" 1, 4  149 

10,0 
Huoru. Tämä Ilmoitus on ttJv_j 

eenkäytetystämateriaa1ista(ikui. 

tenkaan 30001-m3  pienernmistä eri ui t). 

•Routlmatroml.njarou Ovien nayrteiden lukumiärät. esim. 5/1 

025 4,3 - 

° 2,1 
0074 0,7 4,1 7,2 

17 klyrän k.ski.rno 

Aa A5 o 

ii: II 
25 ---. -- —— - _.__,1_ , -- 

-- -- - --- - -- 

25 --- -- -- __,___ 
25 - -- 

-- ;—— - 

- 

a  25 	E 

Qtm..a O. 0... 0.., 	0 	0n 	/ 	2 	 5 	1 	.0 

P54 .an , 	5 .11.0. eivit ui 

Virrankosk± 2.6.1967. 	A.Ahoneri 

TVH 2 40 04 300 0 td4u tM7—al/11 
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lIrnzw 

.. 

IJUJJU..UU 

•••••........_.......... - 	 - 

- 	,. 	 - 	 . . 	. ..... 	. 	. 	- -. 	., 
-- 

______ 
1 , 	. 	- 	.. 	 .. . 	 - 	 - 	1.... 	. 	. iu- 	. .15 ____ 

. 	-,.. 	. 

	

.. 	.1 

	

• 	- 	... 	.. 
— 	. 	.. 	 - 

1 :,....... 
______ 

., 	. . 	. • 	- - 	. 	.- 	 ..•-. -- . .........__i._..... 
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