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1. 	JOHDANTO 

1 1 Ohjeiden tarkoitus 

Namä ohjeet koskevat tien alusrakenteen sekä päällysrakenteen 

tekemistä ja rakonnustyön yhteydessä suoritettavaa laadunvalvontaa. 

Ohjelmaa esitetyt. valvontatoimenpiteet käsittävät suunnitelma- 

asiakirjoihin merkittyjen, valvonnan piiriin kuuluvien tietojen tar-

kistukse n, raaka-aineiden kelpolsuustutkimukset, rakentamiatyötä 

koskevan tarkkailun sekä valmiiseen rakenteeseen kohdistuvat mittaukset 

ja tutkimukset. Niihin sisältyvät myös tierakenteeseen käytettävien 

erikoisaineiden kuten lämpöerlzteiden ja suodatinkankaiden yms. laadun- 

valvonta . Mikäli ao. työn työselityksessä on tästä ohjeesta poikkeavia 

vaatimuksia tai määräyksiä, niiden osalta noudatetaan työselityatä 

(esim. talvirakentaminen). Ohjeet eivät ole kuitenkaan ehdottomina 

voimassa sellaisten rakennustöiden osalta, joissa tie varustetaan 

päällysrakenteella 5-8. Ohjeet eivät myöskään koske päällysrakentee-

seen kuuluvien sidottujen kerroaten laadunvalvontaa. Sidottujen ker-

rosten raaka-aineiden valmistuksen sekä niiden rakentamisen laadunval-

vOntaa käsitellään murakaustyön sekä päällystystyön valvontaohjeissa 

(TVH 732810 ja 732815). 

Plusrakenteesma ja päällysrakenteen alaosassa esiintyvät viat heijastu-

vat päällysteesen. Niitä pidetään monesti päällysteen laadussa esiinty-

vinä puutteellisuuksina. Niiden korjaaminen edellyttää yleensä päällys-

teer. ja sen alla olevan virheellisen kohdan poistamista sekä uusimista. 

Virteettörnän päällysrakenteen tekeminen edellyttää virheetöntä työsuo-

rittsta, keivulLsta materiaalia ja päällysrakenteen oikeaa mitoitusta. 

1.2 Laadunvalvonnan menetelmät 

Ohjelmaa esitetty raaka-ainetarkkailu käsittää kiviaineksen ottopaikko-

jen esitutkimukset sekä työnaikaiset materiaalitutkimukset. Se käsittää 

myös tiesuunnitelmaan nerkittyjen tietojen tarkistuksen. Rakennuatyön 

tarkkailuun kuuluu työkoneiden ja -menetelmien valvonta sekä aines-

nenekkejä koskevat selvitykset. Valmiista rakenteesta suoritetaan 

tiiviys- ja kantavuusinittaukaet sekä todetaan, täyttääkö rakenne pak-

suutta, tasaisuutta, poikkileikkausmuotoa, korkeussuhteita sekä pinnan 

laatua koskevat vaatimukset. 
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Alusrakenteen ja p111 lynrakenteer anna 1 s'km 1 a ja Landul la on huomat-

tava vaikutus tien kiyttökelpoisuuteen. Virheellisten kohtien kunnossa-

pito ja korjaus on kallista. Ne aiheuttavat myös haittaa liikenteelle. 

Näissä ohjeissa esitettyjen valvontatoimenpiteiden tavoitteena on var-

mistaa korkealaatuinen työtulos sekä vähentää valmiin rakenteen korjaus-

ten määrää, mikä vähentää kunnosaapitokustannuksia ja parantaa tien 

liikennöitävyyttä. 

Näissä ohjeissa on käytetty 31-järjestelmän rnittayksiköitä ja suurelta. 

2. 	ALUSPAKENNE 

2.1 Alusrakenteen laadunvalvontamenetelmät 

Alusrakenteen laadunvalvontaan kuuluu työ- ja materiaal] tarkkailu, alun- 

rakenteen tiiviyden ja tasalaatuisuuden valvonta sekä sen pinnan korkeus- 

suhteiden ja poikkileikkausmuodon tarkkailu. 

2.2 Alusrakennetta tehtäessä huomioonotettavat seikat 

Pengerkohdista ja riollatasauksesta on tarkistettava raivaustöiden jäl-

keen että kannot, mättäät ym. orgaaniset ainekset, kivet sekä lumi ja 

jää on poistettu, jos niiden etäisyys ajoradan pinnasta on pienempi 

kuin seuraavan taulukon mukainen arvo (taulukko 1(. 

Taulukko 1 

Päällysrakenne Kannot Pintakivet 
n:o ( 	 <0,25 m) ( 	 < 0,5 	ui) 	ja 

mättäät ja alus- lohkareet sekä 
kasvillisuus isot kannot 

_____________ _______________ (d > 	0,25 	ui) 

1,2,3 1,7m 2,lm 

1,5 	" 19 

5 1,3 	" 1,7 

6 1,2 	" 1,6 

7 0,8" 1,0" 

8 0,5 	" 0,5 

Etälsyyden ajoradan pinnasta kasvaessa taulukkoarvoa suuremmaksi salli-

taan penkereen alla seuraavia lohkarekokoja: Kerroksittain rakennetta-

valla osuudella 	<1,0 ui ja päätypengerrykncn osafla 	< 2,0 lv, 1let 

niistä ole haittaa penkereen laadulle tai työn suoritukselle. 
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Suurenuuatkin pääosiltaan maan peitossa olevat lohkareet voidaan 

jättäL kuitenkin paikalleen (kuva 1). 

Kuva 1. Pintarnaan raivaus penkereen kohdalla 

(Kuva päällysrakenteista 1.. .3) 

Penkereiden alle jäävillä kohdilla ei pintamaan raivausta tarvitse ulot-

taa sivusuunnassa pientareen reunaata kaltevuudezsa 1:1,5 olevan teo-

reettisen luiskan ilmaiseman rajan yläpuolelle (kuva 2) Tämä luiska-

kaltevuus 1:1,5 todetaan silinämääräisesti tai tarvittaessa inittauksin. 

Kivet, lohkareet, kannot ja mättäät eivät aaa kuitenkaan ulottua val-

niin luiskapinnan yläpuolelle. Huomioon tulee myös ottaa odotettavissa 

oleva tien levennys. 

Kuva 2. 	Pintamaan raivaus tien leveyssuunnassa 

Haivaustöiden jälkeen on myös tarkistettava, että tarvittavat taaaus- ja 

tilvintystyöt on suoritettu, ennenkuin töitä jatketaan. Pengerrystyön 

aikana on valvottava, että erilaatuisten materiaalien käyttö, levityspak-

suudet sekä tiivistärnistyö vastaavat työselitykseasä annettuja ohjeita. 

Tiiviysvaatimukset taulukossa 2. 

Kallioleikkauksissa on todettava, että leikkauspohja (A- ja 8-luakat) 

täyttää mille asetetut vaatimukset. 
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Alunrakenteen rakennustyin aikana on tehtäsa havair:tojs s :tnä olen::. 

tai siihen käytetyn materiaalin kantavuusluokasta. Kantavuusluokan 

selvittämiseksi on tehtävä tarvittaessa rakeivuusanalyyseja. Jos tutki- 

mukset osoittavat, että alusrakenteen kantavuusluokka poikkeaa suunni?l-

maan merkitystä luokasta, on päällysrakennepaksuutta muutettava vastaa-

vasti. Tästä on lähemmät ohjeet. kohdassa 3.3. 

Leikkaus- ja pengerrystyöt on pyrittävä tekersaan siten että paisursaknh-

dat pengerretään mandollisimman varhaisessa vaiheessa tien valmistuttua 

muodostuvien jälkipainaumien välttämiseksi ja vähentämiseksi. Pohja- 

vahvistus- ja lujituatoimenpiteiden tarkkailussa noudatetaan niitä kos-

kevissa työselityksissä ja erillisissä ohjeisraa annettuja nääräyksia. 

Valmiin alusrakenteen on oltava materiaalinsa puolesta tasalaatuinen 

sekä tulee täyttää sille asetetut tiiviysvaatimukset. Alu.srakente'rr fl_ 

saus on suoritettava mikäli mandollista sanalla, aiusrakenteessa jo nl-

valla materiaalilla. Penkereen ja alusrakenteen yläpinnan (leikkauksen 

keskimääräistä tiiviyttä koskevat vaatimukset esitellään taulukossa 2. 

Tiivistämiseen on käytettävä tarkoitukseen kulloinkin parhaiten sovul 

esa biivistyskolustoa, 

2.3 Tliviysasteen keskiarvon vählrauaisvaatinukset 

taulukko 2. 	Taiviysasteiden kevirsarvar, vdoarrsrassvsas v:,.:,rt perun:n alle 

Ja aiusrakerteev yläpinnalle. Suluissa oleva mitta kuunse tapausta 

jolloin phlliyarakevne tehdaän aikaisintaan vuoden kuluttua peogertä - 

misestä) 

lyvyyn tien ('engermannajen tai leikkaus. 
tom:stä pohjan kantavuuslaokka - 

8 CjaD E F 
_________________________________________ _________ )Sihtti( 

Penger 

Päallysrakenmo 	1...b eS 95 95 92 - 

20-5,0 	(3,0) 90 90 87 - 

05,0 	(3,0) ei vaan. ei maat. vi 	vaat. - 

<3,0 90 90 87 - 

>3,0 ei vast. ei vaat. ei 	vaSt. - 

Päällys-akenne 7.. .8 - 	 - - " - - " - - 

Alas'ak'rntcen ylapin- 

Paallynrakenne . ..... 

ta 	(leikkasn) 
Paäiiyorakenne 	1. 	.6 97 95 92 ei maat. 
Piihiynrakerne 7.. .8 eI maat, ei osat. ei 	vast. - 	 " 	- 

laaiaatiieön pohja - - - " - - " - 
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Tiiviysaateelia tarkoitetaan prosenttilukua, joka ilmoittaa tarkkailu- 

kohdasta kentällä määnitetyn kuivatiheyden suhteen laboratoriossa samas-

ta ainekaesta parannetulla Proctor-menetelmällä määritettyy maksimi-

kuivatiheyteon. Tuiukosa 2. esitetyt vaatimuarajat koskevat pengor-

Litylteen kunkin kerroksen tai leikkauspohjan tilviyasteiden keukiarvoja. 

Yksittainen tulos saa auttaa vaatitsusrajan enintäan 5 %-yksiköli.ä. Pa-

rannetulla Proctor-menetelmälia sekä kentällä suoritettavaa lrtotitleys-

mkänitystä ja vesipitoisuusmääritystä koskevat onjeet esitetään kohdisaa 

5.1, 5.2 ja 6.3. Liitteistä 11/1 ja 2 voidaan makaimJ-kuivatiheys mk5-

rittää raekokosuhteen funktiona. 

Alu1irakenteen tiivistystöiden tarkkailussa noudatetaan kuitenkin ensi-

sijassa työmenetelmätarkkailua, sillä taulukossa 2. esitetyt vaatimusrajat 

saavutetaan yleensä noudattarnalia iyräysohjeita, jotka on annettu taulu-

kosia 6. kohdassa 3.11. Jos erityistä syytä ilmenee, on tiiviys tarkis. 

tettava kokeellisesti. Pengertäytteen kunkin erillisen kerroksen ja 

leikkauspohjan tiiviys on määritettävä harkinnan mukaan, mutta kuitenkin 

keskimaärjn 100 metrin välein kultakin ajokaistalta sekä keskimäärin 

200 metrin välein pientareilta päällysrakenneluokissa 1...4. Päällys. 

rakenneluokjssa 5-8 vastaavat etäisyydet ovat 150 ja 300 metriä. Kokeita 

ei kuitenkaan ole syytä tehdä kolmea vähempää, vaikka koevälit tulisivat- 

km tällöin lyhyemmjksj kuin edellä mainitut välit. Rakennuttajan edus-

taja määräa tarkkailukohdat. Työn alkuvaiheessa on edullista suorittaa 

useampia tiiviysmäärityksiä. Niiden avulla voidaan tapaus tapaukseita 

selvittää halutun tiiviysasteen saavuttamiseksi tarvittavat jyräyskerrat. 

Proctor-menetelmä ei sovellu käytettäväksi kivisen tai lohkareisen penger-

täytteen tiiviyttä selvitettäessä. Tällaisessa tapauksessa noudatetaan 

riittävän tiiviyden saavuttamiseksi työselityksessä annettuja ohjejyräys-

kertainäärjä. 

Talvityönä tehdyn alusrakenteen pintaosan tiiviyttä valvotaan lähinna 

työmenetelmätarkkajiu]la ja varsinaiset mittaukset sekä tarvittaessa 

pinnan vitmeistely ja jälkitiivistkmjnen suoritetaan penkereen sulettua. 

Vast3 tämän jälkeen voidaan aloittaa päällysrakennekerrosten tekeminen. 

Siirtyniäkillojen alustan osalta noudatetaan samoja vaatimuksia kuin 

muun alusrakenteen osalta. 

2.4 Alusrakenteen pinnan korkeus 

Alusrakenteen pinnan korkeuden suurin sallittu keskimääräinen poikkeama 

oikeasta tasosta on - 0,05 m. Suurin sallittu yksittäinen poikkeama oi-

keasta tasosta on - 0,10 m. Matalan louhepenkereen alle tehtävän maa- 

2 128000284D—lj 
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penkereen pinnan suurin sallittu keskimääräinen poikkeawa suunnitelman 

mukaisesta tasosta on - 0,20 m. Oikean korkeustason yiityksiä ei salli-

ta lainkaan. 	Valmiin alusrakenteen korkeussuhteet on tarkistettava 

20 metrin välein korkeusmerlckien kohdalta. Keskimäaräirieri korkeus las-

ketaan tähtäysmerkkien ja mittakepin avulla tien sivusuunriassa yhden 

metrin välein suoritettujen mittausten tuloksista. Yksittäisestä poik-

keamasta annettu enimmäismitta koskee mainittu.Ia yhden metrin välein suo-. 

ritettujen mittausten tuloksia. Korkeusmerkit on tarkietottava aina en-

nen alusrakenteen korkeussuhteiden mittausta. Niitä tarkistettaessa on 

otettava huomioon, että routiva pohjainaa saattaa talvikautena nousta ja 

keväSliä laskea jopa useita kynaneniä senttimetrejä. 

Sellaiset kohdat, jotka eivät täytä korkeussuhteista annettuja vaatimuk-

sia, on heti korjattava. Siirtymäkiilakohdista on valvottava, että alus- 

rakenne muotoillaan myös niiden kohdalla oikeaan muotoon ja korkeuteen. 

2.5 Alusrakenteen tarkastus 

Ennen päällysrakennetyön aloittamista on pidettävä tarkastus, jossa 

todetaan, täytU.äkö tarkasteitavan tieosuuden alusrakenne sille asetetut 

vaatimukset. Tarkastukseen otettava osuus määrätään työn edistymisen 

mukaan. Tarkastuksesta on tehtävä pöytäkirja, johon on merkittävä mts. 

tarkastettava osuus (pl-väli), laadunvalvontatulokset, maastoSsa tehdyt 

havainnot, tarvittavat korjaus- ym. toimenpiteet sekä toiden jatkamista 

koskevat päätökset. 

3. PXXLLYSRAKENNE 

3.1 Yleistä 

Päallysrakenteen yläosa muodostuu päällysteestä ja kantavasta kerroknesta 

sekä alaosa jakavasta kerroksesta, suodatinkerroksesta sekä siirtynnä-

kivasta. Päällysteeseen voi kuulua yksi tai useampia kerroksia. 

Viimemainitussa tapauksessa ylintä nimitetään kulutuskerrokseksi ja 

aiempaa tai alempia sidekarroksiksi. Kantava kerros voidaan tehdä 

yhdestä tai kandesta kerroksesta. Jälkimmäisessä tapauksessa käytetään 

ninnityksiä kantavan kerroksen yläosa ja alaosa. 
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Päällysrakenteen yläosa on tietyllä tieosuudella yleensä paksuudeltaan 

ja rakenteeltaan sama. Päällysrakenteen alaoaalla tasataan alusrakenteen 

kantavuusvaihtelut ja pienennetään liikenteestä alusrakenteel. aiheutuvia 

rasituksia, Tämän vuoksi sen laatu ja paksuus voi tieauunnitelman mukaan 

vaihdella huomattavasti tieosuuden eri kohdilla. Siirtymäkiiloilla tasa-

taan erilaatuisten alusrakenteiden rajakohtien kantavuua- ja muut erot 

tien pituus- ja sivusuunnassa. 

Jäljempäni esitetyt ohjeet koskevat päällysrakenteen sitoraattomien ker-

rosten sekä siirtymäkiilan tekemistä ja laadunvalvontaa. Niihin sisältyy 

ohjeet raaka-aineiden ottopaikkojen tutkimisesta, raaka-aineiden laatu-

vaatimukset päällysrakenteeseen käytettävien erikoisaineiden )lä,npöeris-

teiden ja suodatinkankaiden yms.) laadunvalvonta, ohjeet työn aikana 

tehtävistä tutkimuksista ja mittauksista sekä valmista rakennetta koskevat 

vaatimukset. 

3.2 Päällysrakenteen mitoitus 

Päällysrakenteen mitoitus perustuu TVH:n käyttöön ottaraan järjestelmän 

mukaan tietä kuormittamaan tulevan liikenteen määrään ja painoon (kuormi-

tuskertaluku), aluarakenteen laatuun sekä päällysrskenteessa käytettä-

vien kerrosten ominaisuuksiin. Hitoitusohjeet on esitetty TVH:n normaali- 

määräysten ja ohjeiden osan IV kohdassa 4.1 )v. 1964) sekä ohjeissa TVH 

722828 (Vähäliikenteiset yleiset tiet). Erilaatuiset alusrakenteet on 

ryhmitelty niihin tulevien materiaalien mukaan kuuteen luokkaan (A...F). 

Päällysrakenteeseen kuuluvien kerrosten paksuudet saadaan mitoiöJsohjelden 

mukaan lasketun kuormituskertaluvun ja alusrakenteen laadun perusteella 

ohjeisiin sisältyvistä mitoitustaulukoista. Ne esitetään liitteessä 1. 

Liitteissä 2 ja 3 esitetään maalajien kantavuus- ja routivuusarvostelua 

koskevat ohjeet. Mainitun mitoitusjärjestelmän mukaan alusrakenteen kan-

tavuuserot tasataan päällysrakenteen alaosan yhteispaksuutta säätelemällä 

sekä käyttämällä siirtymäkiilajärjestelyä. Routivalle pohjamaalle raken-

nettavaa tietä ei niiden mukaan yleensä perusteta roudattomasn syvyyteen. 

Routimisesta aiheutuvat haitat pyritään poistamaan muodostanalla näillä 

kohdin alusrakenne mandollisimman tasalaatuiseksi sekä poikkileikkauksel-

taar: edulliseksi, 

3.3 Mitoituksessa huonioltavia seikkoja 

Tiesuunnitelman pituusleikkaukseen on merkitty käytettävä päällysrakenne-

tyyppi, aluarakenteen tai poh jarnaan laatu. Puutteellisten maaperätutki-

musten Lvi työn toteutuksessa tapahtuvien muutosten vuoksi alusrakenteerr 
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_iitu, 	kuva,,,vaL merSinnat 7 	vat 	l., 	 i,,V. 

tekia rakennuityön aikana on tehtuva havaintoja alosrsker,Leen i ali 

Jos alusrakenteen laatu poikkeaa suunnitelmassa esatetystä, on sounrnt 1- 

vasta poiketen käytettävä todellista alusrakenteen laatua vastaavaa p151-

lysrakennetta, jonka kerrospaksuudet saadaan liitteeseen 1 kuuluvista 

taulukoista. Päällysrakenrlopaksuuden muuttuminen aiheuttaa luonriollia 

sen, että myös alusrakenteen korkeussuhtoet muuttuvat. älusrakenteer 

laadunmuutoksen johdosta on lisäksi harkittava, onko sen vuoksi tarpen 

rakentaa uusia siirtymäkiiloja. Sellaiset tiedot ja tutkimustuloka'' 

jotka edellyttävät päällysrakenteen niitoitukuen tarkistanista tai u51l 

siirtymäkiilajärjestelyjä, on toimitettava välittömästi tiedoksi tyim 

johdolle. Sen on päitettävä asian jaLkuksitleiyit5. 

3.4 Raaka-aineiden hankinta 

Ruunnitelma-asvikir jclrei 	issiLJy seivjt 7 k. 	,a-ira 1 ii 

niiden hankinnasta. 	Tielirjalla €i yleirti 'ii iriny riitt5vlsti eri ] irti- 

vaatimukset täyttäviä aineksia. Tämän vuoksi suunnitelmissa on yleerrrr.r 

varattu kiviaineksen ottopaikkoja. Nykyisin käytössä olevien tutkiarr-

menetelmien ja -tapojen avulla ei aina saada riittävän tarkkoja tietoji 

kiviainesesiintymien laadusta ennen esiintyvien avaamista. Lopullis" 

kelpoisuusarvostelut on tehtävä työn aikana, kun raaka-aineet ovat vi ill 1 

ja helposti saatavissa näytetutkinruksia varten. Saattaa esiintyä sellai-

sia tapauksia, joissa materiaalihankintoja koskevat selvitykset perustuaat 

virheellisiin tai puutteellisiin tutkimustuloksiin, ja joissa tämän vuoksi 

on materiaalivajausta. Tämän vuoksi työmaa joutuu hankkimaan tarvittava'. 

liaäainekset ostamalla tai vuokraamalla varamaanottopaikiroja. Seuraavana, 

esitetään lyhyesti vararnaanottopaikkojen tutkinrusnhjeet. 

3.5 Materiaalinottopaikoissa tehtävät tutkimukset 

Varamaanottopaikan tulisi olla mandollisirirnar 	ihel la kl1 tökihdet 1, 7111 

kuljetuskustannuksilla on suuri merkitys hankkeen edullinuuteen. Eräissä 

tapauksissa voi olla edullista valmistaa kantavan kerroksen ja jopa jakar 

kerroksenkin materiaali kalliolouheesta tai hylätyn ottopaikan sorak 

kivistä, jos läheisyydessä ei esiinny laatuvaatimukset täyttiivaa 7 II. 

Ratkaisun tulee luunnollisosti perustua tarkkoilin selvitykilin 

Alueen etsimisessä on käytettävä hyväksi tiesuunnitelman lait iriser yh-

teydessä hankittuja selvityksiä sekä paikalliselta väestöltä saalavir 

tietoja. Maastossa on tehtävä havaintoja jo avatuista sora-emlinlymistä 



9 

	

vi'i'1J -i ko'4:a'tpiv ta 	käyttrna1l 	tarkci'ua- 

s'en solvia kairoja .Kon tutasnukset on suoritettu, on tehtävä vertaa- 

luja mandollisten ottopalkkojen kesktnäiaestä edullisuudesta .hmioon-

ottaen kuljetasmatkan, kuljetukseen tarvittavan tiestön parantamisen osiin',- 

isän 	o'lcn ja änyi takelpoisuu'len seka muut asiaan vaikuttavat ' ik 

tailuJo:i 	iJlta 	litaan tarken.piir tutkimuksiin Otot a' 	iä.1 

Tutkitt.va aluy kirI oltetaan 	: 1000. 	Ka,'tt.aan merkitosi 'oSSI.. 	Illan - 

rnuodostuksmn 1 isaksi tiet ja polut, ra.japyykit raja- ja sahkil irijut 

ornistiisiuhteet. ym. Alueen materiaalin l.tatu pyritään selvittämäin eri 1-

1 OinSsilir «iirot,,ov 1 in kohi. ii n ks vottavien koekuoppien tai kairausterr avulla. 

Koekuoppia kasvettaessa otetaan näytteet eri ainesta edustavista kerroksis-

ta sekä merkit.ään eri kerrosten vlliten rajojen korkeus sekä mandolliatt, 

pohjaveden pinnan syvyys muistiin. Kunkin nöytteen on oltava painoltaar; 

5-30 kg uuririmmv0ta raekoosta riippuen. Hir'kksn'siintymistä voidaan c 

nlytteiä myös kierre- ja lapiokairoilla. Koekuoppatutkinusta voidaan 

tilydentiä paino- tai heijarikairauksella. Tutkimukset on suoritettava 

käyttökelpoisessa materiaalissa mandollisimman syvälle, tri kerroksas:a 

'.1 uI ii ii'. 	riVi t'' .tt.h tutkitaan rakeiauus (prauserilontaa ja tar'vi tieto,, 

vr'eomet.r'iateinya(a isyttaeri) eki nrääritetaan kivisyys (>12 it mm kiviet. 

nrisnspr"rsentil.) mandollisimman suuresta näytteesti. Rakeisuuden sä niIn:-

ohjeet ,)virt kcrh'iaasa 6,4. Kivisyyden nääräämiseeri on useasti käytett ,'a, 

myös korkuoppien kaivun yhteydessä tehtyjä havaintoja. Tutkimustulokset 

nrer'kit(i,in mi tt.akaavaan 1:100 tai 1:200 piirrettiviin poikkileikkauksiir, 

joiden Sijainti merkitään karttaan. Jos polkkileikkauksia piirrettiinssa 

ilmenee että tutkinustuloksot ovat vajavaisia, on tehtävä täydentävia 

lisätutkimukular, Kartan, poikkileikkausten sekä tien eri rakenneosiir, 

käytettävjrsn aiticaten laatuvsatir'rustetr avulla lasketaan paljonko alueni'a 

on Saatavissa eri kiyttötarkoituksiin sove]tuvaa mater'jalia. Selvst ' 

essä mv' et'jaalin voetituvuutta päillystystarkoituksiin on noudatettava 

"Nut'skaustiildenvriLvonta" -vihkoscsa (TVH 732810) annettuja ohjeita. 

är.'iVityitaClllt on myön; '.'r'I;itt.ävLr titO pää] lysrnkyt 	seen kelpaamattur.ar. 

ii nok,a'rr maata ja saIma. Jaa osoittautuu, että alueelta saatavan ely'. 5 - 

kelpoisan aineksen n,iärä ei ole riittävä tai jos on otaksuttavissa, otti, 

'.Orlti iaadian tarv ii' vVI ainekset yhtä udall isesti tai eduliisertrnir 

.0,0. 	 0,O','S t,t51t'..X5iU,. 

.1 	'r,' 	1 , 	 1,." 	 ., 	 0' 	 ' .1 	 - 	ar''i' 11 1,5:0 ',ta on la'a 113 

t',yyj ei yya' 1 i,'V.i , .., 1tt lauri ,,it,r kOu'r, laatul .rkieaaiit'rlckaet tilai tai'-

vsttava,a tutkimuksia ole suoritettu, on kiviailesvarastosta otettava näyt-

teitä k5viainesi.etr te ta'paikkaa koskevien ohjeiden rnukaisenti ja tutkittava 

Ilta 1,'.) it,»k''t. laStur' rtaas'aulvt . Sollaiar-r, kiviainekser, hankkiminen, 

	

» ,',,i' ,y12; 	'ile sallittua. 
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Jos on aihetta otaksua, että suunnitelmaan merkitysta pää].lysrakeriteeseen 

käytettäväksi ajatellusta materiaalista ei ole suoritettu täysin luotet-

tavia tutkimuksia, ja että tästä voi aiheutuu muutoksia työn suoritukaes-

se, on täydentävät tutkimukset yleensä suoritettava edellä mainittuja tut-

kimusohjeita soveltaen. 

3.6 Kerroksiin käytettävät materiaalit 

Päällysrakennekerroksen kantavuuteen vaikuttaa mm. siihen käytettävän 

kiviaineksen suhteistuneisuus. Hyvin tiivistyvät ainekset ovat kantavuu-

den kannalta eduliisempia kuin huonosti tiivistyvät. Valmiissa rakenteen-

sa esiintyvät rakeisuuserot aiheuttavat kantavuusvaihteluita. Valmiin 

kerroksen on oltava rakeisuudeltaan mandollisimman tasalaatuinen. Luonnon- 

aineksen rakeisuuskäyrän muodossa sekä rakeisuuden hajonr.assa esiintyviä 

puutteita voidaan parantaa murskaus- ja seulontatoimenpitein tai sekoitta-

maila perusainekseen sopivaa iisäainesta. Jos ennakkotutkimukset osoitta-

vat, että rakeiauuskeskiarvokäyrän muoto on epäedullinen, ja että rakei-

suudessa esiintyy liian suureksi katsottavaa hajontaa, or. yleensä ryhdyt-

tävä mainittuihin korjaustoimenpiteisiin. 

Päällysrakenteeseen käytettävien kiviainesten on yleensä oltava puhdasta, 

lujaa ja rapautumatonta ainesta. Sitomattomien kerrosten aineksille ei 

aseteta varsinaisia numeroarvoihin perustuvia lujuusvaatimuksia. Suodatir.-

kerroksen, jakavan kerroksen sekä soraata, murskesorasta ja kailiomurs-

keesta vaimistettavan kantavan kerroksen kiviaineksen rakeisuusvaatimukset 

esitetään liitteissä 41 ja 4B. Sellaista ainesta, jota edustava rakeisuum-

käyrä ei ole liitteissä 4A ja 48 merkityllä ao. kerroksen rakeisuusohje-

alueella, ei saa käyttää. 

Jakava kerros voidaan tehdä luonnonkiviaineksesta tai murskatusta kivi- 

aineksesta. Jakavan kerroksen kiviaineksen suurin sallittu raekoko on 

.150 van. Suurin raekoko saa olla korkeintaan puolet tiivistettävän 

kerroksen paksuudesta. Kantavan kerroksen murskesoran tulee sisältää vä-

hintään 20 paino-% kaikilta sivuilta murskautuneita rakeita, laskettuna 

>,.z6 min rakeista. Jakavaan kerrokseen murakattavalle materlaalllle 

ei aseteta murtopintalukuvaatimusta. 

Sitomattomiin päällysrakennekerroksiin käytettävien kiviainesten keski-

nääräisten rakeisuuskäyrien tulee olla liitteissä n:o 41 ja 48 esitetytin 

ohjealueella ja sen rajakäyrien suuntaisia. Yksittäisten rakeisuuskiyrive 

on oltava rajakäyrien rajoittamalla alueella. Sitomattorriin kerrokaiin 

murokattavien kiviainesten näyttoet saavat rakeiuuutcnna onaita )olketu 

ohjealueelta enintään taulukon 3 osoittaman määrän. 

1• 



Taulukio 3. 

0,074 min seulan läpäisevä määrä + 2 %-yksikkö 

4 	, 	,, 	,, 	,, 

16 	' 	" 	" 	" 

Kallioleikkauksen ja louhepenkereen yläpinta kiilataan ja tavataan kar-

keasti kantavan kerroksen alapintaan asti pienikokoisella louheella tai 

karkealla sepelillä ja lopuksi jakavan kerroksen murskeella tai soralla. 

Kiilaus on tehtävä huolellisesti jotta tasauskerros ja kantavan kerrok-

sen kiviaines eivät kuivuttuaan pääse tärinän vaikutuksesta myöhemmin 

valumaan kivien lomaan ja aiheuttamaan painumia. Louheella ja sepelillä 

tehtävä kiilaus ja karkea tasaus on suoritettava siten ettei tasauskivi-

ainesta (jakavan murske tai sora) tule millekään kohdalle yleensä 

0,1 m paksummalti. 

Jakavaan ja kantavaan kerrokseen käytettävien kiviainesten laatua arvos-

teltaessa voidaan käyttää apuna seuraavaa ehtoa: 

k 	
(d30)2 

d 10  . d60  

	

jossa d 10 , d 30  ja 060 	raekokoja, joiden numeroarvot luetaan rakeisuus- 

käyrän em. alaindeksien osoittamien läpäisyprosenttien kohdilta. 

Siirtymäkiila tehdään yleensä suodatinkerroksen sineksesta tai tästä 

ja jakavan kerroksen aineksesta. Viimeksi mainitussa tapauksessa kiilan 

pohjaosa tehdään suodatinaineksesta ja lopputäyttö jakavan kerroksen 

ainekseil a. 

Siirtymäkiilan syvyys riippuu lähinnä roudan syvyydestä ja kiilan täyttä- 

materiaalista. Suositeltavat syvyydet maan eri osissa esitetään kuvan 3. 

kartassa. Mitat ovat samat sekä lievästi että erittäin routivassa pohja- 

maassa. Täytlömateriaalin edellytetään tällöin olevan kosteutta pidättä-

vää routimatonta hIekkaa. Jos täyttöön käytetään ksrkeata ainesta (sorsa, 

mursketta. louhetta) on kiilan myvyyttä lisättävä kartan kussakin 

vyöhykkeessä 0,20 m 

Poikkeuksena kuvan 3. mukaisiin syvyyksiin on kallion ja routirnattoman 

maaperän rajakohtaan tehtävä, lähinnä kantavuuseroja tasoittava kiila, 

jonka syvyydeksi riittää koko maassa 1,0 m. Samoin riittää routivan 

leikkauksen ja roulivan penkereen rajakohtaan tehtävän kiilan syvyydeksi 

1.25 ii.. 
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Kuva 3. Siirtymäkiilan syvyydet maan 

(Etäisyys tien pinnasta kiilan syvimpaa. . 

Siirtyrnäkiilan pituus määräytyy tien luokan ja udotettavi 

routanousuerojen suuruuden perusteella. Se ilmoitetaan yleensä 

telmaosa. Ellei näin ole tvh ty riiri t 	 :t'eih lan 

kuvan 	oomogransnin avulla, 

tuvan vaseinmassa reunassa on 	.n 	1 1 . 	1" 

tieluokittain. 	Kaltevuudenmuut een ijevile. 1' 	1 l 1. 	liee1, - 

laatutason ja korkeimman laatatuson välilLe 	1 en nIminen jne 

liikennemäärä. 

Routanoumun eron nlaksimiarvoikui, joulu 	vei e: ': een .e)Lumiek.h ii.;. 

esiintyisivät ilman kiilaa, voidaan 

- Etelä-Suomi: 	50... 100 mii 

- Keski-Suomi: 	70... 150 vei 

- Pohjois-Suomi: 	100.. .200 van, 

ellei mittaukaista (parannettava 	lv) 	lri» t.)viie 	LkrraI 

ti tiedoiatii vaieta ineuraa 	liii 	lue nak.;. aep)l iau; 	.v 45 

vähimraliiakci tevuune taaausviivauii nuihijen 	:40. 
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Kuva . Suirtyrnäkijlan pituuden mitolttaminen. Pituus L saadaan sallitun 

kaltevuudenmuutoksen X ja arvioidun routanousueron a avulla. 

Suirtymakiila voidaan korvata myös lämpöeristeellä. Tiehen tulevat lämpö-

oristeet rakennetaan aina erikojssuunnjtelman mukaisesti. 

Lampderisteena tulee yleensä kysymykseen palautettu tai suulakepuristettu 

solumuovi tai kevytsora. Poikkeuksellisesti voidaan käyttää myös puun- 

kuorta, sahanpurua tai turvetta. 

Solumuovin puristuslujuuden (ödometrikoe) tulee olla vähintään 0,15 MN/m2  

(näytteiden keskiarvo) kun muodonmuutos on ̂  5 %. Paisutetun solumuovin 
kuivairtotiheyden tulee olla 40 kg/m3 . Yksittäisten levyjen kuivairto-
tiheys ei saa olla > 36 kg/m3 . 

Tiekevytsoran käyttö tulee yleensä kysymykseen vain kevyissä penkereissä, 

jolloin kovennyksen lisäksi saadaan aikaan tehokas lämpöeristys. (Tarkem-

mat ohjeet "Pohjavahvistustöiden laadunvalvontaohjeissa"TVH 732177). 

Suodatinkankaiden pitkäaikaista varastoimista suojaamattomsna ja auringon_ 

pausteessa on vältettävä. Kangasta ei saa jättää levitottynä auringon 

valolle alttiiksi viikkoa pitemmäksi ajaksi. Kangasta vaataanotettaessa 

ja levutettäessä tarkastetaan, että suodatinkangas on 

- TVH:n hyväksymää tyyppiä (vrt taulukko 4) 

- käyttöluokaltaan suunnitelman mukaista 

- rakenteeltaan ehjää ja tasalaatuista 

- neliömetripaino vastaa kangastyypin neliömetripainoa 

3 128000284D—u 
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Keskimääräinen ja yksittäisnäytteiden neliömetripaino mäiritetään 

pakan koko leveydelta (n. 5 m 	leikatuata näyto[a.i rts, yks on Jvt'. 

n. 1 	suuruisiksi osanäytteiksi, punnitsemalis iokair-. sary t e  erevn, 

Levityksen aikana on valvottava, ettei kankaat pa.ii lit 	itä ri<- 

via työkoneita ennenkuin suojakerros on levitetty. Sanoin on tareant 

että kankaan kiinnitya tai saurnaus on asianrukainen. Kankaan rikkoutunr_ 

reikien ja repeämien välttämiseksi ei mursktun materiaalin päälle ievr-

tettyä suodatinkangasta saa asennuksen yhteydessä vetää. Taulukossa 4 

on esitetty suodatinkankaiden käyttöluokät 	sir u 	4 	ii aiseis] 

sovelletaan tienrakennustöiden yhteydessa. 

Taulukko 4. Suodatinkankaiden käyttöluokitus 

1 - 	 II III IV 

Selitys Nurme- Eristys/ Eristys/ Eristys! 
tukaet, suodatin suodatin suodatin 
yms. mineraali-. - karkeata ki- karkeata, 

maalajeja viainesta lajittunra- 
ja turvetta vasten tonta 	lou- 
vasten (somero, hetta 

karkea vasten 
murske 
yms.) 

painoi 
pinta-al 50-100 100-250 250-400 600 
gim2  

Iluom. Käyttöluokkaehdotus perustuu pääosiltaan Norjan tielaboratorion 

)Veglaboratoriet) luonnokseen vuodelta 1977. Luokitus ottaa samanaikai-

sesti huomioon kulturriateriaalin, kankaan vetolujuuden, kartion tunkeutu-

misluvun ja jossain määrin vedenjohtavuuden. Luokitus pohjautuu ensi-

sijaisesti maa- ja pohjarakennuksen tavoitteisiin. Vaativien vesirakentei-

den )patojen jne.) osalta käyttömandollisuurlet on tarkistettava tapaus 

tapaukselta. 

3.7 Materiaalista otettavat näytteet 

Päällysrakennekerrokaiin käytettävistä aineksista on tyiselityksen mukaan 

työn aikana otettava vähintään yksi näyte jokaista aikansa 1000 ni 3 :n itä 

aineserää kohti. Tehokkaan laadunvalvonnan kannalta on suotavaa tutkia 

näytteitä tiheämmin esim, yksi näyte jokaista alkavaa 500 rn:ä itd kohti. 

Työn alkaessa on suoaiteltavaa suorittaa tutkimukset vielä tätä tiheämmin. 

Näytteet on ensisijaiseti otettava työkohteeseen ajetusta nateriaalisti, 

joko kuorma-auton lavalta tai levitetystä kerroksesta, 
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Mikäli ilmenee aihetta tehokkaampaan laadunvalvontaan, voidaan tarkistus- 

näytteitä ottaa myös kiviaineksen kuormauspaikalla. Levitetystä kerrokses-

ta näyte otetaan yhtenä näytteenä. Kuorma-auton lavalta näyts4kerätään 

5.. .7 kohdasta. Osanäytteitä ei saa ottaa kuorman pinnasta. Yhteisnäyt-

teen määrän on oltava aineksen maksimiraekoosta riippuen 5.. .30 kK. Se 

jaetaan halutun suuruisiin osiin näytteen jakajaa tai jakolevyä käyttäen. 

Näyte on sekoitettava huolellisesti ennen jakoa. Näytteen jakajaa käytet-

täessä aines on kaadettava kohtisuoraan jakoharjaa vasten ja koko jako-

harjan pituudelta. Jakoa jatketaan, kunnes näyte on halutun suuruinen. 

Jakolevyä käytettäessä yhteisnäyte jaetaan neljään osaan, joista kaksi 

vastakkaista yhdistetään. Ne jaetaan uudelleen neljään osaan. Tätä 

jatketaan, kunnes vastakkaisten neljännesten muodostama näyte on halutun 

suuruinen. Tutkimuksiin on käytettävä jakamalla saatu näyte kokonaan. 

Jokaisesta näytteestä määritetään rakeisuus ja vesipitoisuus. Mikäli 

kantavan kerroksen murskesorassa murskautuneitten rakeiden määrä näyttää 

vähäiseltä, on murtopintaluku selvitettävä. Määritysohjeet esitetään 

kohdissa 6.3, 6.4 ja 6.5. 

Jos tutkimuksissa todetaan, että käytettävä aines ei täytä tulosten mukaan 

laatuvaatimuksia, on ensiksi todettava tulosten virheettömyys. Jos vir-

heellisyyttä ilmenee, on heti otettava ja tutkittava uusi näyte sekä hy-

lättävä virheelliset tulokset. Jos osoittautuu, ettei tutkimuksissa ole 

virheellisyyttä, on silti otettava ja tutkittava uusi näyte. Jos nämä-

kään tulokset eivät täytä laatuvaatjmuksia, siitä on heti ilmoitettava 

työtnaan johdolle, jonka tulee päättää jatkotoimenpiteistä. Virheellisen 

aineksen vslmistus tai levittäminen kohteeseen on yleensä keskeytettävä 

heti ja suoritettava korjaus esim. siirtymällä uuteen raaka-aineen kuormaus-

kohtaan. Tällöin samoinkuin yleensäkin töitä uudelleen aloitettaessa 

on heti otettava ja tutkittava näyte, jolla todetaan, täyttääkö nyt käy-

tettävä materiaali sille asetetut vaatimukset. 

Sellaiset kuormat, joissa on puujätteitä, turvotta, lunta, jäätä tai 

jäätyneitä maakappaleita, on hylättävä. 

Lämpöeristeenä käytettävien soluauovilevyjen irtotiheyttä valvotaan otta-

malla näytelevyt tutkittavasta erästä eri kohdilta. Jokaista toimitettua 

100 m2 :ä kohden mitataan 1 levy 4000 m 2 :iln saakka. Tämän yli menevältä 

osalta mitataan vain yksi levy jokaista 200 m 2 :ä kohti. 

Mitattavia levyjä tulee olla kuitenkin vähintään 10 kpl toimitettavaa, 

samaa laatua edustavaa erää kohti. 
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Levyn pituus ja leveys mitataan metallinitta, pituus vähintään 2 

levyn reunoista ja lopuilisiksi mitoiksi otetaan yhdensuuntasten mii-

taustan keskiarvot. 

Paksuus mitataan työntötulkilla jokaisen nurkan lähettyviltä ja laske-

taan keskiarvo. 

Punnitus suoritetaan vaa'aila, jonka punnituskyky on vähintään 10 kg 

ja tarkkuus vähintään 1 g.  Mittaustarkkuudet ovat pituus ja leveys 1 mm, 

paksuus 0,1 mm ja paino 1 g. Tarkkailutuloksina ilmoitetaan jokaisen 

mitatun levyn tilavuus ja massa sekä irtotiheys 0,1 kg/m 3  tarkkuudella. 

Lisäksi ilmoitetaan irtotiheyksien keskiarvo, minimiarvo ja maksimiarvo 

sekä sallittujen minimiarvojen alitukset kpl ja %). 

Jos on epäiltävissä, että solumuovi ei puristuslujuuden osalta täytä 

laatuvaatimuksia, on välittömästi lähetettäva näyte TVH:n maatutkimus-

toimiston laboratorioon ja epäilyttävät levyt on poistettava käytöstä. 

Jos näytteet osoittautuvat kelvottomiksi, on ryhdyttävä toimenpiteisiin 

laatuvaatimukset täyttävän aolumuovin saamiseksi. 

Jos on aihetta otaksua, ettei toimitettu suodatinkangaserä vastaa laadul-

taan suunniteltua, on kangaserästä otettava koepalat ja toimitettava 

edelleen TVH:n maatutkimustoimiston laboratorioon kOeatE:ttavaksi 

kankaan käyttöluokan määritysta varten. 

3.8 Korkeus- jatasaisuusvaatimukset 

Päällysrakennekerroksiin käytettävä materiaali on levitettäVä kerroksittain 

lajittumisen välttämiseksi. Eri kerroksiin käytettyjen ainesten määrä 

ja työkohteena ollut paaluväli on todettava kunkin työvuoron lopussa. 

Levitetty kerros on tasattava ennen tiivistämistä. Tasaus on suoritetta-

va siten, että kerroksesta tulee poikkileikkaukseltaan oikean muotoinen. 

Lopullista tasausta suoritettaessa kerroksen yläpinta on saatava tarkoin 

oikeaan tasoon (vrt, kohta 2.4). Eri kerrosten yläpinnan korkeutta ja 

tasaisuutta koskevat vaatimukset esitetään taulukossa 5. Taulukossa ole-

via aallittuja keskimääräisiä poikkeama-arvoja ei ole esitetty korkeus- 

mittaustulosten laatuvaatimuksiksi, vaan ainoastaan ohjearvoiksi ATK- 

laskentaa varten. 
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Taulukko 5. Pkällysrakennekerrosten korkeus- ja taoaisuusvaatimukset 

Kerros Päällysrak. 
luokka 

- 

Sali. keskim. 
poikkeaa oik, 
tasosta 	(ATK) 

me 

Yks.kohdan 	' 
sali. poikkeama 
ojk,tasosta 

me 

Suurin sallittu 
epätasaisuus 
5 m:n matkalla 

30 50 50 Suodatin 
7.8 '.0 60 60 

Jaka',a 1... 6 - 20, 	+ 0 - 40, 	• 0 	1) 30 

Kantava 1.. .6 10 20 20 

7.8 10 Z20 30 

1) Louhepenkereellä - 40, . 20 

3.9 Korkeusmittausten suoritus 

Korkeusmittaukset suoritetaan tien pituussuunnassa 20 m:n välein korkeus- 

merkkien kohdalta. Keskimääräinen korkeus lasketaan tähtäysmerkkien ja 

ajokepin avulla tien sivusuuntaan yhden metrin välein suoritettujen mit-

taustan tuloksista. Yksittäisestä kohdasta annetut toleranssit koske-

vat viimeksi mainittuja mittaustuloksia. Tasaisuusmittaus suoritetaan 

tien pituussuuntaan tiehen tulevien ajokaistojen keskiinäiseltä kolmannek-

selta 5 m:n oikolaudalla. Se suoritetaan siten, että epätasaisuuden suu- 

rin arvo tulee mitatuksi. Korkeudessa ja tasaisuudessa esiintyvät virheel-

lisyydet on yleensä korjattava välittömästi'. 

3. 10 Pinnan viime 

Sidotun kerroksen alustaksi tulevan kerroksen pinta on viimeisteltävä 

yleensä välittömästi ennen sidotun kerroksen tekemistä. Viimeistelytyö 

on suoritettava siten, että kerroksesta tulee tasainen ja korkeussuhteil- 

taan oikea. Valmis alusta ei saa olla sileä vaan karkeahko. Viimeistely_ 

työssä on erityisesti varottava liiallista veden käyttöä, josta voi olla 

seurauksena kerroksessa olevan hienorakeisen aineksen kulkeutuminen pin-

taan. Silmille pinnalle levitetty päällystemassa ei kiinnity riittävästi 

alustaan. Tästä on useasti seurauksena jyräyksen aikana muodostuvat 

päällystehalkeamat. 
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3.11 Tiivistystöiden suoritus 

Suodatin kerroksen seki jaka'ar er<uen 	 t- 

riaalista ja tiivistämiskalustosta riippuen yhtena tai useampara kerroi-

sena kerroksena. Tilvistystyössä on noudatettava työseiltykseasa eri 

jyrätyyppien osalta annettuja jyräyskertamäiiri(i ja tiivistettävän kerrok-

sen pakauuka(a , elleivät tutkinukSot osui lu 1 a niir13 tai IaIUIksL 

edullisemniiksi (taulukko 6). 

Taulukko 6. Jyräysohjeet 

Tiivistys- 
väline 

Paino 
t 

Sopiva 
kerros- 
paksuus 

5 

Jyräys- 
kerrat 

Huorn. 

Täryjyrät < 5 aO,40 3... 6 Eivät sovellu runsaasti ko-. 

- vedettavat 5.. .8 ^ 0,60 3...6 
heesioaineata aisältävien 

alajien tiivistärniseen. 
>8 6080 3...6 

- itsekulkev. 6...8 <060 4.. .8 - 	 " 	 - 

8. 	.10 0,80 4.. .8 

> 	10 ^ 1,00 4...8 

Kumipyöräjyrät e 20 0,30 8.,. 12 Rengaspaine hiekkaisilla 

8 	12 
maalajeilla 300 kPa (3 kpl 

20 60 	0 cm2 ), 	soraisilla maalajeilia 
600 kPa 	(6 kp/cm2 ). 

Sileävalssijyrä n. 	(0 0,20 5,, .8 Soveltuvat lähinnä kantavan 
kerroksen tiivistäiniseen 
sekä viimeistelyluonteisian 
tiivistyatöihin 

Sorkkajyrät <10 0,30 8. ,.12 Soveltuvat runsaasti kohee- 
sioainesta 	sisältävien 

> 10 0 50 , 3 
' '' maalajien tiivistykseen. 

Tärylevyt yms. 0,30-0,70 3.. .6 Soveltivat yleenaä vain 
kitkamaalijien tiivistä- 
miseen erikoisrakenteissa. 

- jyrännopeus: 	täryjyrät 1-3 krn/h, päällysrakennekerroksilla 3-6 kmlh, 
kurnipyöräjyrät yli 5 lon/h 

- mikäli kerrospaksuuksia pienennetään, voidaan jyräyskcrtamääriä 
pienentää 
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Työsal on kiinnitettävä erit5'istli huomiota kerroksen reunaosien tiivistä-

mizjeon. Talvikautna on jyrays järjestettävä niin, että tarvittava 

jyräys suoritetaan ennen kerroksen jäätymistä. Sulan maan a.kana tii-

vistettävä kerros on tarvittaessa kastelemalla pyrittävä saamaan optimi-

vesipitoisuuteen vaaditun tiiviyde.n saavuttamiseksi. Kohdassa 6.1 anne-

taan ohjeet kiviaineksen OPtirflivesipitoisuuden määrittämisestä. 

Suodatin kerroksen aineksen optimivesipitoisuus on 9...15 % ja 

jokavan kerrokCn 5.. .9 %. Talvikautona kastelu on kiellettyl. 
Kastelu on yleensä suoritettava ainesten levityksen ja tasauksen yhtey-

deusö ennen jyräyst)i. Jyriyksen aikana tehtävästä kasteluata on usea3ti 

haittavaikutuksia, joista on seurauksena tiivistettävän yläosan löyhty-

minen ja hienorakeisen kiviaineksen siirtyminen kerroksen pintaan, 

Kerrosten tiiviystarkkailuun voidaan käyttää Jevykuormituskoetta tai 

paransetulla Proctor-menetelmällä määritettävää tiiviysastetta (katso 

liitteet 11  /1 ja 11/2).Levykuormituskokeita on suoritettava jokaisesta 

työkohteesta jakavan ja kantavan kerroksen kantavuuden tarkkailussa. 

Kantävuus- ja tiiviysvaatimukset esitetään taulukossa 7. 

3.12 Kantavuus-ja tiiviysvaatimukset 

Jos rakennekerrosten materiaali on niin karkeaa, että Proctor-kokeen 

suoritus on vaikeaa, tarkkaillaan rakenteen laatua tarvittaessa kantavuus-

kokein. (antavan kerroksen tai yhdistetyn kantavan/jakavan kerroksen 

paksuusmittaukset tehdään samoista kohdiata kuin tiiviys- tai kuntavuus-

mittaukset ja merkitään lornakkeeseen TVH 732147. 

Taulukko 7, P5ällysrakevvekerrostes kantaeuu3- ja tiiviysvaatimakset 

Levykuormituskoe Tliviysaste 5 
02 l'0' 	 £2161 

kesklarvu Ykuittäines Keskiareu Yksitt. Keskiarvo Yksjtt. _________ koetujos 1) koetulos _________ koetulos 

Suodatis- 1-6 - - - - ° 	95 2 	90 
kerros 7 ja 8 - - - - - - 

Jakava 7-4 ^ 	 125 87 2,20 97 92 
kerros 5 ja 6 100 ^ 	70 ' 	2,20 2) ° 	97 92 
Kantava 1-4 175 5 	122 2,20 97 92 
kerron 5 ja 6 150 5 	105 ' 	2,20 2) 97 92 

1) Loahepenkereelle E 2/E 1  saa olla yli 2,20, jos keski,sä5räinen Ei 
on v6kintään 60 5 pleninm6stä allitusta keskja55r8jsest5 E2 :ta 

2) Ykslttlntu1osten suurin sallittu suhte )E2fE1) saadaan liitteest8 10 
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3.13 Koemiärät 

Levykuormituskokeita on suoritettava jakavan kerroksen päältä 200 n ja 

kantavan kerroksen päältä 50 m tasavälein vuoroin tien kummaltakin kais-

talta. Kokeita on kuitenkin pienissä työkohteissa suoritettava vähin-

tään kolme (3) kappaletta jakavan kerroksen päältä ja kuusi (6) kappa-

letta kantavan kerroksen päältä. J05 piennar on 1,5 m leveä tai leveän- 

p1, levykuormituskokeita on suoritettava vähintään 5 kpl/km. Kokeen 

suoritusohjeet annetaan kohdassa 6.6, Kokeen suorittamisen jäätyneestä 

alustasta on kiellettyä. Talvityönä tehdyn päällysrakenteen kantavuus on 

mitattava vasta roudan sulamisen jälkeen. Taulukossa 7 on esitetty 

vaatimukset levykuormituskokeiden tuloksille. Jos koetulokset eivät täytä 

vaatimuksia, on ensiksi tarkistettava, että kokeet ja laskelmat on suo-

ritettu virheettömästi. Tällöin on tarvittaessa suoritettava tarkistus-

määrityksiä. Jos tulokset Ovat virheettömiä, on selvitettävä, mikä kohta 

on kantavuudeltaan epätyydyttävä ja mistä tämä aiheutuu. Epätyydyttävä 

kohta korjataan yleensä tehokkaalla tiivistyksellä. Jos rakennepaksuuk-

sissa tai käytettyjen materiaalien laadussa havaitaan puutteita, epä-

tyydyttävä kohta on revittävä auki ja rakennettava uudelleen siten, 

että vaatimukset täytetään. Korjaustyön jälkeen on uusilla mittauksiila 

todettava, täyttääkö rakenne vaatimukset. 

Päällysrakennekerrosten tiiviys on määritettävä vähintään kerran jokaista 

alkavaa 1000 m3 :n itd aineserää kohti. Tiiviysastemäärityksiä ei kuiten-

kaan suoriteta sepellyksistä eikä kivisistäkerroksista. Tiiviysmäärityk_ 

set voidaan korvata levykuormituskokeilla. Tiiviysasteen määritysohjeet 

ovat kohdissa 6.1 ja 6.2. Taulukossa 7 on esitetty tiiviysvaatimukset, 

Rakennuttajan edustaja määrää ne kohteet, joista tiiviysaste määritetään. 

Tiiviysastemäärityksiä on edullisinta suorittaa aluksi tiheämmin kuin 

edellä on edellytetty. Tulosten avulla voidaan myös päätellä tarvittavien 

jyräyskertojen määrät. J05 tulokset osoittavat kerroksen tiiviyden ole-

van epätyydyttävän, menetellään vastaavasti kuin levykuormituskoetulosten 

osalta on määrätty. 

3,14 Tarkastukset 

Välittömästi ennen kantavan kerroksen rakentamista on pidettävä tarkastus, 

jossa todetaan, täyttävätkö suodatln- ja jakava kerros niille asetetut 

vaatimukset. Tarkastukseen otettava osuus määrätään työrr edistymisen 

mukaan. Tarkastuksesta on tehtävä pöytäkirja, johon merkitään tarkastet-

tava paaluväli, materiaalimenekit, materiaalin laatu, korkeuksia ja 
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ja kerrospaksuukaia koskevat viittaus- ja tutkimustuloket, paikalla teh-

dyt havainnot, tarvittavat korjaus- ym. toimenpiteet sekä esitys töiden 

jatkamisesta. 

Kantavasta kerroksesta on sen valmistuttua pidettävä myös edellä mainittua 

vastaava tarkastus. Sliä on kiinnitettävä erityistä huomiota kerroksen 

pinnan laatuun ja kerrospaksuuteen. Jos kantavalle kerrokselle ei raken-

net völlttörnListj tarkaatuksen jälkeen sille tulevaa sidottua kerrosta. 

tarkastus on tarpeelliailta osin uusittava sidotun kerroksen rakennustyön 

alkaessa. 

A. I4ITTAUSTEN JA TUTKIlUSTEN SUORITTAMINEN 

Tutkimusten ja mittausten suorittaja sekä tutkimuskulujen korvaaminen 

määraytyy urakka-asiakirjojen perusteella. Ellei asiakirjoissa ole näitä 

kysymyksiä koskevia ohjeita rakennuttaja suorittaa sellaiset mittaukset 

ja tutkimukset, joilla selvitetään rakenteisiin käytetyn materiaalin laa-

tua ja sita, täyttaäkö valmis rakenne sille asetetut laatuvaatimukaet. 

Tällaisia mittauksia ja tutkimuksia ovat rakeisuusanalyysit, korkeus- ja 

tasa:Lsuusmittaukset, paksuusmittaukset sekä tiiviys- ja kantavuusmääri-

tykset. On suotavaa, että myös työn suorittaja tekee näitä mittauksia 

ja tutkimuksia tarkistusta ja täydennystä varten. Työn suorittajan tu-

lee yleensä huolehtia kaikista sellaisista työnaikaisista tutkimuksista, 

joilla pyritään varmistamaan, että valmis rakenne täyttää laatuvaatimukset. 

Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi raaka-aineen Ottopaikkaa koskevat 

tutkimukset, optimsvesipjtojsuuden niäärittäminen ja edulllsirrnnan jyräys-

kertamälrän selvittäminen. 

Sellaisissa tutkimuksissa ja määrityksissä, joilla selvitetään valmiin 

rakenteen laatua, tulee molempien osapuolten olla edustettuna, ellei toi-

sin sovita. Rakennuttajan ja työn suorittajan tulee sopia tällaisista 

mittauksista ja tutkimuksista hyvissä ajoin keskenään. Niistä on yleensä 

laadittava mittauspöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. 

Kummankin osapuolen on saatettava välittömästi tutkimustensa tulokset tie-

doksi toiselle osapuolelle. Jos tulosten oikeellisuudesta syntyy epäsel-

vyyttä, on tarkistettava, että määritykset ja niihin liittyvät laskelmat 

on suoritettu oikein. Tarvittaessa on tehtävä Uusintamäärityksiä. Tällöin 

voidaan myos tilata tutkimuksia viralliselta tutkimuslajtokselta. Raken-

nuttajan ja työn suorittajan on sovittava yhdessä näistä tutkimuksiata. 

4 1280002840-11 
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5. SELVITYKSET JA ILMOITUKSET 

Selvityksiä ja ilmoituka a 1aadittiou k:rLlr tuLi iso JLuIOI' 	su 0 

ajoin tai tietyn työtavoitteen valmistuttua yhteen . Niiden avulla saa-

daan vaivattomasti selville työn laadun taso ja voidaan valvoa, että 

tehtäväksi määrätyt tutkimukset suoritetaan asianmukaiaeati. Työvuiheen 

tai koko työn valmistuttua käytetään laadittuja selvityksiä laadun srvos-

teluperusteina. Myöhemmin ilmenevien vaurioiden syitä auki tarvittavia 

korjauatoimenpiteitä voidaan myös selvittää näiden yhteenvetojen pohjalta. 

Työmaalla on suotavaa laatia kaavio, johon päivittäin merkitään tärkeim-

mät tutkimustulokset. Liitteessä 5 esitetään kaaviomalli. Se on kaksi-

osainen (5/1 ja 5/2). Molempien osien alareunaan merkitäIn paaluluvut, 

maanpinnan ja tasausviivan korkeus, merkinniit alusrakenteen laadusta 

(esim. P/h penger- B-luokan maalajista) sekä päällysrakennetyyppi ja 
sen vähirranäispaksuus. Osaan 5/1 merkitäärr lisäksi kantavuutta, tiiviytti 
sekä korkeutta koskevat tutkimustulokset. Osaan 5/2 merkitään työajut 

sekä penkereeseen ja eri piiällysrakerrnekerroksiin käytetyn kiviairiek:;rn 

seulontatulokset 0,074, 4, 12, 20 ja 32 mm aeulojer, kohdalta. Tällöin 
kunkin seulan osalta liitteessä esitetyn alueen alaraja .irerkitään vastaa-

maan ao. päällysrakennekerroksen rakeisuusalueen alarajan kohdalla olevaa 

prosenttilukua. Vastaavasti menetellään ylirajan osalta. Täten kaaviosta 

nähdään helposti, milloin kiviaines ei ole täyttänyt rakeisuusvaatimuksia 
tai milloin hajonta on ollut tavallista suurempi. 

Työmaan on lähetettävä kanden viikon välein perikereen ja päillysrskenne-
kerroksen rakeisuutta, kantavuutta, tiiviyttä, kerrospaksuuksia sekä 

keskimääräistä korkeutta koskevat tutkimustulokset tiedoksi ao. työpiil-

likölle. Hän tarkastaa ne ja antaa tarvittaessa huomautukset tutkimus-

tulosten edellyttämän materiaalin tai työn laadusta ja ohjeet tarvittu-

vista lisäkokeista sekä muista toimenpiteistä. Liitteissä 6 ja 7 on tätä 

ilmoitusta esittäviä malleja. 

Sitomattomien kerrosten rakennustyön päätyttyä on laadittava edellä 
kohdissa 2 ja 3 esitettyjen tutkimustulosteri yhteenvedot, Jos rakennus- 

työ kestää kauan, voidaan tarvittaessa laatia väliyhteenvedot jo  rakeravut-
tujen kcr,osterr oalta. (,Sadittujcn y)iternvetojerr ja äTi-tuluot,, perus-

teella piirin on laadittava selvitys alusrakenteen ja pWillysrakent.een 

sitomuttomjen kerrosten Isadunvalvontatuloksista. Yhteenvetolomakkcict 

(TVH 732138 ja 732037), laskentalomakkeet (TVH 732147), I(TK-tuloslistat, 
liitteen 13 mukaiset tIedot kerropaksUuksi$ta ja rnaterizsleista ja rielvily 

laadunvalvontatuloksista on lähetettivä LiedokrriTVI(: n mu(r,tkimu;-

gimistoon. 
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Ohjeita ATK-laskentaa ja selvityksen laatimista varten on annettu 

tarkemin TVH:n kirjeellä 11-202/13.5.1974 sekä sitä täydentävällä 

kirjeellä Rmt-355/5.8. 1976. 

6. 	LAADUNVALVONTAKOKEIDEN SIJORITUSOHJEET 

6.1 Irtotiheyden määrittäminen parannetulla Proctor-menetelrnällä 

Laboratorioissa määritettävään maa-aineksen irtotiheyteen vaikuttaa näyt- 

teestä riippuvien tekijöiden ohella sen vesipitoisuus sekä käytetty tii-

vistysmenetelmä ja -työmäärä. Parannetulla Proctor-menetelmällä sään-

tetään maksimi -irtotiheyden ohella Optimivesjpjtojsuus eli se maalajlle 

ominainen vesipitoisuus, jolla saadaan maa-aineksen maksimi-irtotiheys. 

Menetel..ässä käytetty maa-ainesnäytteen sullontatyö vastaa nykyaikaisella 

tiivistämjskalustolla aikaanaaatavaa tiukat vaatimukset täyttävää tiivis-

tystyötä. Jos tiivistämistyömäärä muutetaan, siitä aiheutuu muutcs myös 

rnaksizni -irtotiheyden sekä Optimivesipitojsuuden arvoihin. Parannetussa 

Proctor-menetelmässä voidaan käyttää kahta eri  kokoista sullontamuottia. 

Muotti valitaan tutkittavan maa-aineksen suurimman raekoon perusteella. 

L a j t t e e t: 

Koesylinteri, sisähalkaisija 10,2 cm (4'), korkeus 11,7 cm (4 5/8') ja 

tilavuus 944 	8 cm3  tai sisähalkaisija 15,2 cm (6"), 

korkeus 11,4 cm (4,5") ja tilavuus 2124 	20 cm3 

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

koesylinteriin 

Froctor- 	liikkuvan osan massa 4,54 kg (10 ib) ja pudotuskorkeus 
vasara , 
	45,7 cm (18") 

Aluslevy, 	johon koesylinteri ja kaulusrengas kiinnitetään 

Sullonta-alusta, esim. betonikoekuutio 

Vaaka, 	kapasiteettj noin 15 kg ja tarkkuus 5 g 

Välineet näytteen pinnan tasaamista ja näytteen muotista poistamista varten 

Laitteet vesipitoisuuden ja rakeisuuden määrittämistä varten. 

HUOM! 

rkuivairtotiheys r kuivatiheys tilavuuspaino -,SI-muunnos .- irtotiheys 	
Lmärkäirtotiheys märkätiheys 
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1 ii y t e 

Tutkittavaa maa-ainesta varataan noin 25 k:r nayte-eri. Siota otetaan 

näyte rakeisuus- ja vesipitoisuusmääritystä varten. Jäljelle jäänyt 

näyte-erä riittää 5.. .8 Proctor-kokeeseen muotin valinnasta riippuen. 

Muottia 0 10,2 cm käytetään sellaisten maalajien tutkimukseen, joitten 

suurin raekoko on enintään #16 mm. Muottia 0 15,2 cm käytettäessti 

suurin raekoko saa olla enintään # 32 mm (poikkeuksellisesti #35 mm). 

Jos näyte sisältää rakeita > t 32 mts, ne seulotaan pois ja punnitaan. 

Jäljelle jäänyt aines punnitaan ja sekoitetaan huolellisesti. Käytettä- 

easä muottia 0 10,2 cm jäljelle jäänyt näyte-erä jaetaan noin 3 kg:n enin 

ja käytettäessä muottia 0 15,2 cm noin 5 kg:n enin. Nämä erät kostute-

taan siten, että arvioitu optimivesipitoisuus on pieninanän ja suurimman 

vesipitoisuuden välissä. Jos määritys halutaan tehdä mandollisimman tar-

kasti, erät on kuivattava ja halutut vesimäärät on lisättävä kuivattuun 

ainekseen. Oheisessa taulukossa esitetään eri maalajien optimivesipitoi_ 

suuden vaihtelualueet 

Maalaji Optimivesipitoisuus Maksirnlkuivatihoys 
t/m3  

Sora ja soramoreeni 5... 10 2.0.. .2.2 

Miekka 5.15 1.7.2.2 

Siltti 15...25 ii.., 1.8 

Savi 20...30 1.4.1.7 

Miekka- ja siltti- 
moreeni 5... 10 2.0.. .2.3 

t/m3  kg/dm3  

Maksimikuivatiheys voidaan arvioida myös raekokosuhteen d 50 /d 10  tai sen 

käänteisarvon perusteella liitteistä 11/1 tai 11/2 

d50  r raekoko läpäisyprosentin 50 kohdalla 

d 10 	" 	 ' 	 10 

Sullontakoe 

Jokaisesta eri veaipitoisuuden omaavasta näyte-erästä tehdään sullortakoe. 

Koesylinteri ja kaulusrengas kiinnitetään aluslevyyn. Muotti sijoitetaan 

sullonta-alutalle. Muotin pohjalle levitetään ja tasataan näytekerros, 

jonka tulee tiivistyneena olla noin 2,5 cm paksu. 
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Proctor-vasaran alapää sijoitetaan kerroksen päälle. Vasaran liikkuva 

osa nostetaan yläasentoon ja annetaan pudota vapaasti. Tämä toistetaan 

yhteensä 25 kertaa käytettäessä muottia 0 10,2 cm ja 56 kertaakäytettä-

essä muottia 0 15,2 cm. Vasaran alapäätä on siirrettävä kunkin iskun 

välissä. Vasara on pidettävä pystysuorassa asennossa. Muotti. täytetään 

viidessä eri kerroksessa. Niistä jokainen sullotaan yllä mainitulla ta- 

valla, Viimeistä kerrosta levitcttäessä on huolehdittava, että sylinteri-

osa on täynnä sullonnan jälkoen. 

Sullonrian jälkeen kaulusrengas otetaan pois. Muotissa oleva näyte tasa-

taan teräsvjivajnta käyttäen sylinterin yläpinnan tasoon. Muotti punni-

taan ja siitä otetaan näyte (200. ..500 g  suurimman raekoon mukaan vesi-

pitoiauuden määritystä (kohta 6.3) varten. Näytteen massan ja tilavuuden 

perusteella lasketaan märkätiheys. Kuivatiheys lasketaan rnärkätiheyden 

ja vesipitoisuuden perusteella kaavasta: 

(' 	5m 
1+Wk 

100 

k 	kuivatiheys 

inärkätiheys 
S7m 
Wk r vesipitoisuus-% kuivapainosta 

Kokeen loppuosa voidaan Suorittaa myös siten, että tiivistett y  sekä 

tasattu näyte-erä kaadetaan nuotista kuivausastiaan ja punnitaan ennen 

sekä jälkeen kuivauksen. Vesipitoisuus ja kuivatiheys voidaan laskea 

punnitustulosten sekä muotin tilavuuden perusteella, Samaa näyte-erää 

ei saa sulloa kahta kertaa useammin, sillä sullonnan vaikutuksesta voi 

rakeisuus muuttua. 

Sullontakoe sekä vesipitoisuus- ja irtotiheysmääritykset tehdään edellä 

mainituista eri vesipitoisuuden omaavista näyte-eristä, Tutkimustulokset 

tierkitiän lomakkeelle TVH 732146. Tulosten perusteella piirretään sullou-

tumiskiyrä siten, että irtotiheysarvot merkitään pystyakselille ja vastaa-

vat vesipitoisuusarvot vaaka-akselille. Kun käyrä on kupera, sen yliesnästä 

kohdasta saadaan maksirnikuivatiheys ja optimivesipitoisuus. Eräissä 

tapauksissa voi ilmetä, että koetulosten perusteella piirretyssä käyrässä 

ei esiinny selvää naksimikohtaa tai, että niitä esiintyy useampia. Tämä 

voi aiheutua huolimattomasta ja virheellisestä kokeitten suorituksesta. 

Jotta vältytään sullontatyöpoikkeamista, on aiheellista, että sama henkilö 

suorittaa sullontakokeet sarjana. 
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Ylisuurten 	rakeitten 	vaikutuksen 

huomioon ottaminen: 

Kokeella voidaan määrittää sellaisen maa-aineksen optimivosipitoisuus 

ja maksimi-kuivatiheys, jonka suurin raekoko on enintään t32 mm 

(poikkeuksellisesti. 35 mm). Jos näyte on sisältänyt ylisuuria rakeita, 

kokeella saatuja optiinivesipitoisuutta ja maksimi-irtotiheyttä on kor-

jattava vastaavasti. Korjattu irtotiheys (S' ) saadaan liitteestä 12, 
tai lasketaan kaavasta: 

100 k 

	

k 	_______________________ • jossa 
100 	- k ) Ss - 

k 	Proctor.kokeella saatu irtotiheys 

kiviaineksen kiintotiheys (yleensä 2,65 t/m3 ) 

k 	ylisuurten rakeitten massaprosentti koko aineksen määrästä 

Korjattu vesipitoisuus (w 'k  lasketaan kaavasta: 

w 	(1- 

	

k 	k 	100 

k 	Proctor-kokeella saatu optimivesipitoisuus 

ylisuurten rakeitten massaprosentti koko aineksen määrästä 

Tiiviysasteen 	laskemiseen 	tarvittavan 

maksimi-irtotiheyden määrittäminen 

Tiiviysaste ID) määrätään laskemalla, montako prosenttia tarkkailukohdasta 

saatu maa-aineksen irtotiheys (8 1) on laboratoriossa samasta aineksesta 
määritetystä maksimi-irtotiheydestä )k maks.), 

O 	100 	__._..._._ 	tai D = 100 	
1 	

Tämä maksimi-irtotiheys- 

	

k maka. 	,k maks. 

arvo määritetään yhdellä Proctor-kokeella, johon käytettävän näytteen vesi-

pitoisuus on saatettu vastaamaan aikaisemmin kyseisestä maa-aineksesta 

suoritetun Proctor-koesarjan antamaa optimivesipitoisuutta. Tämän vuoksi 

näytteestä on ensiksi määritettävii nesipitoisuuu ja uen jälkeen siitä 

tarvittaessa poistettava tai siihen on lisättävä vettä. Jos tarkkailu- 

kohdan näytettä edustavasta maa-aineksesta ei ole tehty mainittua 

Proctor-koeaarjaa, jonka perusteella valitaan käytettävä 	vesipitoisuus, 

voidaan käyttää seuraavia vesipitoisuusarvoja: 
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Suodatinkerros 	 massa-% 

Jakava kerros 	 7 massa-% 

Kantava kerros, sora ja 
rnurskeaora 	 6 massa-% 

HUOM. 

orninaispaino - SI-muunnos - kiintotiheys 
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TIE. JA VESIRAKENNUSI-IALLITUS 	 TIIVISTÄMISTARKKAILU 
Maatutkimustoi misto 	 JOprim,vcsi p1 cosuos - Mak aino Irina 1 heyi) 

Toi:n 	asa__ 	-- 	pori Kaislajärviojanper8 

Paalu 133+82 	 °' 	 syvyys .?t_9. -_ tunnus 

5eu1* 	
- 	 II -- 

	

171a15112 4. 	1 L4p4.61 	Snui,iIo a. 	14/Ilo 
1 Maalaji Suodatjnhjekka 	 7" 	5 

16 

2 Kioiaineksen kiintotiheys ,a. 	 8 	 0 	100 

	

43,6 3,6 	96,4 
K,ain.ks.n n,a,s kuvna 	409 5' 	 2 	47,2 3,9 	92,5 

napsIson 011es,, 	
255 	 , 8 8,5 	84,0 

0.5 	215, 4  17,8 	66,2 
Kiv.n.k,en kiin,o,,i,vaaas 	v. 	154,7' 	c,n' 

0.25 	313,4 25,9 	40,3 
V 	 /0 	 2 66 

	

dsnohys 	y. 	
n 	 0.125 	341,2 28,2 	12,1 

	

1 gicn,') 	
g/c ro 1 	t.sna', 	0074 	116,2 	9,6 	2,5 

Pohjl + 
p.u'app.o 	30,2 2,5 	— 	 — 

Yhteensa 1210,0 	100 	— 	 — 

HUOMAUTUKSIA 

jte otettiin suodatinkerroksen pintaosasta. Koesarjan tavoitteena oli 	Sritt28 

kenttätiivistystyöt6 sek4 myohetnpia ti1v1ysastemar1tyksak varten hiekan optuini-

vesipitoisuus sek4 rnaksiml-(tilavuuspaino) irtotiheys. 	 - 

• 	'ILI I .TL_.!. ,x. 	 . 	• 

: • 
uiiiuii auiiiai m ., 11111111 I1UUUI 1" 1 11111 liii jIOiillhIiiill 

HIIIIIIiiiiIIIIIIIIIii. 11110 • 5 
5Y •Y 	.T'J .!.SN. 	.'12.W!- 	'WI i" • - 

7064 2.1*6 04 500,50 3.76 7934-76/4If9146 
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P,oaor-muotinuIaaaosV 	 944 	 1 	] 	2 	3 	4 	5 

- 	-- '(aivattua hiekkaa) 	 ?1 3453 3602 3209 387 
H,Iistta kosteus -- 	 - - 	 .__.__2_, 6 L5 8 , 0 	9,5 11,0 
L,,attav ve5inaar 	 0 - 161 	224 	2 ' 	305 	424 
Kostea nOyte + moolli 	 -- 	863 8611 - 8639 8648 8639 
Muetti 	 6580 6580 6580 6580 6580 

massa norlsn 	 - 	 T 	7 i983 2031 2063 2068 2059 
Kone, nayre + asIa 	 m.,+m, 	 0 

Kuiva 00700 -4- asti.) 	- 

4stia 	 0 

NOytI een maa kuivana 	 - "s 	 - 	- 	i -- - 

Veden massa 	- 	 m. 

0,, 

Veslpitolsitus marasta maasalo, 	 m,, 

10Cm,. 	100,,,, 

Vesipitoisuus kuivana massasta 	 "" 	 '1, 5,0 	6,5 8,0 	9,5 	11,0 

lylleenosaas, kuuvea 	
n 	 1889 	1907 	1910 	1889 	1855 

Murklirtotikeys 	 -,... 	 gjsns' 

KuIu,irtotiheys 	
0 	 gJsm',000 2,019 2,022 2,000 1,964 

el,uurtufl r,k,.55,nivinoai 	rio- 	
2.2 

H L LI 1T 

5 128000284D-11 
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6.2 Irtotiheyden määrittäminen kentällä 

irtotiheys määriteiään kentällä kaivamalla tarkkui lukohtean kuoppa, 

jonka tilavuus mitataan volymetrilä. Kuoppaa kaivettaessa siitä saatu 

aines kerätään tarkoin taiteen. Se kuivataan ja punnitaan. Irtotiheys 

lasketaan jakamalla kuivan aineksen massa kuopan tilavuudelia. 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 irtotiheysmäärityksiin. 

Laitteet: 

Volymetri pohjalevyineen 

Välineet tarkkailukohdan tasausta ja kuopan kaivamista varten, 

kuten kauha tai lusikka, vasara ja taltta, teräsviivain 

Kannei]isia peltiastioita tai muovipusseja kaivetun aineksen 

säilytykseen 

Vaaka, kapasiteetti 15 kg ja tarkkuu 5 g 

Laitteet vesipitoisuuden möärityatä varten. 

Suoritus: 

Tutkittava kohta tasataan poistamalla siitä tarvittaessa ainesta. 

Jos tnittaus halutaan tehdä tutkittavan kerroksen sisäosista, on 

ensiksi kaivettava laajahko haluton syvyinen kuoppa, jonka pinta 

tasataan. Volymetrin pohjalevy asetetaan tasatulle alustalle. 

Eräissä malleissa pohjalevy voidaan kiinnittää aluataan nauloilla. 

Jos käytetään vesivolymetriä, otetaan ensiksi mittauksen alkulukema. 

Tätä ennen volymetri on täytettävä vedellä tai talvella pakkasnesteellä 

ja suoritettava tarkistusmittaukset. Myös on iarkistettava, ettei 

laitteessa esiinny vuotoja. Volymetrin pohja asetetaan pohjalevyssä 

olevaan syvennykseen ja volymetriin pumpataan ilmaa kunnes paine on 

noin 20 kN/m2 	kPa 	0,2 kg/cm2 ). Laitteessa on oltava manometri 

paineen mittausta varten. 

1• 
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Laitetta pidetään tukevasti paikallaan mittaukaen aikana. Sylinterin 

.1-lku1tn luetaan vesipiunan al lr .luhema, joka mr,kltäär jnit( tn 

iLtaukson alkulukemana. 

L!napumppu käännetään imuasentoon ja ilmaa poistetaan volymetristä, 

kunnes kumiaukka on saatu uudelleen sylinteriir.. 

lasin jälkeen kaivetaan pohjalevyn reiän läpi varovasti noin yhden 

litran suuruinen kuoppa. Kaivettaessa on pohjalevy pidettävä tuke-

vaati paikallaan. Kuoppa on pyrittävä saamaan sylinterin muotoiseksi. 

trroitettu aines on poistettava kokonaan kuopasta ja se on herättävä 

tarkoin talteen muovipussiin tai peltiastiaan. Volymetri asetetaan 

uudelleen paikalleen pohjalevyn päälle. Siihen pumpataan ilmaa, 
2 	2 Cannes paine on noin 20 kN/m ( 20 kPa 	0,2 kp/cm ). Sylinterin 

iateikollta havaitaan alin vedenpinnan lukema eli loppulukema. Tämän 

aiheen pumppu käännetään ja kumisukka pumpataan takaisin sylinteriin. 

tuapan thlavuus lasketaan vähentämällä alkulukema loppulukemasta. 

btotiheys saadaan jakamalla kuopasta otetun aineksen kuivapaino edellä 

raunitulla tilavuudella. Thivistämistarkkailussa voidaan käyttää loma-

Letta 732140. 

iromalaisessa vesivolymetrimallissa (TVH) laitteeseen kuuluu erityinen 

lalibrointikuppi, jonka tilavuus tunnetaan. Laite kalibroidaan siten, 

että kumikalvo punipataan kupin seinäiniä vasten ja mitta-asteikko siir-

etäin osoittamaan kupin tilavuutta. 

Edellä esitetyt määritysohjeet edellyttävät vesivolymetrin käyttöä. 

viekkavolymetriä köytettäeasä laitteet ja kokeen kulku ovat edellä 

velostettuja vastaavat. Veden asemesta siinä käytetään tilavuusmit-

taakseen taaarakeista 0,5.. .2,0 mm kuivaa hiekkaa, joka sullomattomana 

avettuu aina samaan tilavuuteen. Kaivetun kuopan tilavuus saadaan 

kauppaan valutetun hiekan tilavuudesta, joka luetaan laitteen mitta-

usteikoata tai, joka lasketaan valutetun hiekan maasan ja irtotiheyden 

avulla. Mittahiekka voidaan osaksi kerätä kuopasta talteen. Jos suo-

itetaan useita miärityksili, hiekkaa on varattava mukaan riittavästi. 



TIE- JA VESIRAKENJNUSHALLITUS 	 II 	AlliS .SRKISAILU 

Maatutkimustoimisto 	 Ker!ttokoe 

Turun 	 rofl 	Salo-Somero 

P1 	
25 • 20 	 2,0 	, 	0,05 

-- ____5___ 	- 	- - L,borlor,o 
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OpOnauHoltua 

Ta,o)tu, (Työkono) Tien. Lokomo MTi3 
Iloa Lokomo, Valsaljyrli 8 

---- - - ---------------- 5 kpl 
Löpaa 	 krro,paktoo, 30 
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t00—w, 
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'oi:oisuuden 	krittäminen 	 - 

Jesipitoisuus mäkritetään rakeisuus- ja irtotiheyurniärityksen yhteydessä. 

Kiviaines punnitaan kosteana ja kuivataan punnituksen jälkeen 150.. ,200 °C 

lärnnxissä 1 ..2 t. Kuivattu kiviaines punnitaan. Vesipitoisuus uni-

tetaan m -oisapnosentteina Rulvan ainekaen määrästa. 

m 	- Ifl <  
m 

	

Wk 	° 

- VOSCp1LOOSUUS mannci-% kui vi 	nont 

massa märkänä g 
m 

	

5, 	massa kuivana g 

-i1Lt5aessa kiviaineksen vesipitcinuutta kentalli on edullisti käyti 

ts. kurtidometrjtnenetelrnkä. Kkeen su,-ituksestu ncuiatetoari eriksee, 

ar,eS ts.$)iJe1La 

.4 Pei4en näarsttimsree 

yvilaisten kiviaisoster naselsuus Jos-en rakvn alaraja on 1 mm, on 

leensä aina määritettävä pesuseulonnalla. Joa kiviaineksen raekoso 

alaraja on 6 mm tai korkeampi, rakeisuus nääritetään kuivaseulonnalla. 

Seulontaan otettavan näytteen nurin cr yleensä oltava ra.'rroissa ii-

saistuna noin puolet Sii'iarnLaLst;i iski L -ir -iufl siivin aeko:o 

11. 

1 a i t t e e t: 

leulasarja: 	 5- 

14 

-ulaLärvI 



S u o r i t u 

Näyte punnitaan kosteana ja kuivataan punnituksen jalkeen 150... 200 °C 

lämmössä 1...2 h. Kuivattu näyte punnitaan. Tämän jälkeen suoritetaan 

seulonta. Ravisteluajan on oltava 10.. .15 min. Ravisteluajan riittI-

vyys on tutkittava ensimmäisiä näytteitä seulottaesaa ravistelemalla 

käsin joka seulaa koneellisen ravistelun jälkeen noin yhden minuutin 

ajan pöydälle levitetyn paperin päälle. Seuloille sekä pohjalle jääneet 

seuleet punnitaan ja lasketaan aeuleitten yhteismasaa. Tämä yhteismassa 

ei saa poiketa alkuperäisestä kuivatun näytteen inassasta enempää kuin 

0,5 %. Massatarkistuksen jälkeen lasketaan eri seuleita vastaavat lä-

päisyprosentit. Tulokset rnerkitään lomakkeelle 732552. 

!'eau s eulon ta 

Näyte punnitaan kosteana, kuivataan ja punnitaan uudelleen kuten kuiva-

seulonnassa. Tämän jälkeen näyte pannaan pesuaatiaan ja kaadetaan vettä 

päälle niin runsaasti, että aines peittyy. Ainesta sekoitetaan sormin, 

harjalla tai puulastalla niin, että rakeet irtoavat toisistaan ja hieno- 

aines liettyy 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 säi-

lyy kirkkaana. Kaadettaessa vettä seulalle on varottava, ettei vettä 

pääse reunojen yli. Kun pesu on päättynyt, kaadetaan pesuastiaan jäänyt 

aines kuivausastiaan. Seulalle jäänyt sekä pesuastiaan tarttunut aires 

huuhdotaan vedellä kuivausastiaan. Sitten kuivauaastiassa oleva 

0,074 mm;n jäänyt aines kuivataan ja seulotaan kuten kuivauvaeulonnaasa. 

Laskelmissa otetaan pesutappio huomioon 0,074 min seulan läpäisevänä ai-

neksena. Seuleet punnitaan ja lasketaan punnitustuloksia vastaavat 

läpäisyprosentit. Tulokset merkitään lomakkeelle 732552. Siihen eri 

myös pantava merkintä, joka osoittaa, että rakeisuus on määritetty pesu-

seulonnalla. Pesuseulonnassa voidaan myös käyttää erikoisvalmisteisia 

pesuseulontalaitteita. Tällöin koe suoritetaan periaatteessa samalla 

tavalla kuin edellä on esitetty. 
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6.5 Murtopintaluvun mrittäminen 

Murtopintaluvulla ilmoitetaan kiviaineksen6 mm suurempien rakeitten 

osalta massaprosentteina kaikilta sivuiltoan murtopintaisten rakeitten 

sekä kokoran luonrospistaisten rakeitten määrä 

1 u o r 1 

Tutkittavasta kialair ktest tilaus noin 2031 Id: r r,dyte 	lly?. 	kutsu- 

taan sekä jaetaan'6 min seulalla kahteen osaan. Seulalle (13 6 rio) 

jäävä aines punnitaan ja se jaetaan rae rakeelta kolmeen kasaan 

1. Kaikilta sivuiltaan murtopintaiset rakerrt 

2. akeet, joissa on murtopintaisia Ja luur:runpintair:a suJuu 

3. Täysin luonnonpintaiset rakeet 

Tämän jälkeen kasat punnitaan. MurtOpintaluku saadaan akama1la kasan 

ja 3 massa 	6 me suurempien rakeitten yhteismasaalla sekä muuntairiali 

osamäärät sadalla kertoen massaprosenteiksi. Murtopintaluku 60/10 

tarkoittaa, että sen edustaman kiviaineksem# 6 min suuremmista rakeista 

on 60 maasa-% täysin nurtopirutalsia )a 13 nassa-% täysin lnrunrnpintain' 

)luotoarvon 	olänittärnineri: 

Muotoarv 	ulru uti taas 1: taueksr kanden aks 1 iso teen cia jo 

keskiarv» 

a rakeen paksuus 

b rakeen leveys 

c rakeen pituus 

s 0 r i 

Kivuainekssta se hUvin sis 500 	eva lajutetta 1.. .12 vrt. 	iiuUslaai 1- 

koO avulla initataan tästä vähintään sadan rakeen pituus, leveys ja pak-

suus. Muotolaatikko on suorakulmainen noin 10 x 10 cm2  suuruinen, kah-

delta sivultaan matalalla laidalla varustettu laatikko, jonka pohjalle 

on liimattu nillirnetripaperi. Pituus-, leveys- ja paksuusarvot morks-

täIs muistiin lomakkeelli TVH 73223)3. 



3] 

Jakamalla pituuksies, leveyksien ja paksuuksien summa raeluvulla saadaan 
keskipituus, keskileveys ja keskipaksuus. Muotoarvo saadaan tämän jäl-

keen jakamalla keskipituus a keskileveys keskipaksuudella esim, kun 

c/a 	251 ja 1/a 	,.0 ari muotoarvo 2,51/1,40). 

Nluotoarvo merkitaan samalle lrkleelle kuin rakeisuus (lomake n:o 732548 

tai irti 

5.5 Levykuormituskoe 

Levykuormituskokeen avulla selvitetään tierakenteen kantavuutta ja 

myös tiiviyttä. Kokeessa kuormitetaan alustaa pyöreän teräslevyn väli-

tyksellä käyttäen tietyn suuruisla kuormituksia. Kantavuutta kuvaavat 

arvot lasketaan levyn painuinan sekä kuormituksen perusteella. 

Laitteet: 

Lnvyerarri1umn5lirieet 

Turärilevy 0 300 min 

Mittaripukki 
Mittakellot (t), 1 tai 3 kpl, tarkkuus 0,01 mm 

Tunkki 
Manometri, taulun halkaisija vähintään 150 mm, jekoväli 

0,5 kM 50 kp), toimintatarkkuus 1 5 

Vastapainoilla lastattu kuorma-auto 

Koe vaimaar. tehdä joko enillisellä tai autoori kiinnitetyliä laltteistolla. 

Suoritus 

Tutkittavasta kohdasta poistetaan irtoalneksot. Kohta tasataan ohuella 

hiekkakerroksella (hiekka ff0,5. ..2 min). Tasatun alustan on oltava 

mandollisimman vaakasuora. Levy sijoitetaan tasattuun kohtaan. Tunkki 
asetetaan levyn ja vastapainon väliin. Mittaripukki sijoitetaan siten, 

että mittakellot voidaan asentaa levyn reunan kolmannepisteisiin. Pukin 

jalkojen etäisyyden levyn reunasta on oltava vähintään 50 cm. Mittakel-

lot on asennettava siten, että ne ovat pystysuorassa ja helposti luetta-

vissa. Mikäli laitteisto täyttää jäljempänä mainitussa TVH:n kirjeessä 

esitetyt vaatimukset, voidaan mittaus suorittaa yhdellä kellolla levyn 
keskeltä, 
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Asennustyön jälkeen levyä kuormitetaan noin 3,5 kN (350 kp) esikuorrnitvk-

sella, jotta tasauskerros tiivistyy. 

Esikuormituksen jälkeen mittakellot siirretään osoittamaan lukemaa 0. 

Kuormitusta nostetaan vaiheittain 10 kN välein 10 kN:stä 60 kN:iin 

(1 kN 	100 kp). Kun levyn painumisnopeus on kuormituksen nostamisen 

jälkeen pienentynyt alle 0,1 mm/rni.,, luetaan aina mittakellot ja maon-

raetri sekä merkitään lukemat muistiin lomakkeelle TVH 732141. Kun on 

saatu maksimi kuormituksen, 60 kl4 (6000 kp) tai sitä lähellä olevan 

todellisen kuormituksen aiheuttamat painumalukemat merkityksi, kuormitus 

poistetaan hitaasti. Kuormituksesta aiheutunut pysyvä painuma merkitiän 

muistiin. Tämän jälkeen kuormitusta nostetaan uudelleen vaiheittain 

kuten edellä ja merkitään taaskin mittakellojen lukemat muistiin. Ko-

<een aikana on tarkkailtava mittakelloista, tapahtuuko kuormitukseri li-

säyksen johdosta tutkittavassa kohdassa murtumista. Tämä ilmenee yleen-

sä siten, että painumannopeus vähenee erittäin hitaasti tai, että se 

ei vähene lainkaan, Murtumistapauksessa koe on keskeytettävi. Kokeen 

jälkeen lasketaan mittakellolukemien keskiarvot eri kuormilla. 

Kantavuusarvo 6 lasketaan kaavasta: 

P MN 2 
6 	318,5 x - 

5 

s r todellista kuormitusta vastaava painurna rrsn/100 

P 	todellinen kuormitus (kN( 

(Käyttökaava on muunnettu 0 300 mm levyä vastaavaksi alkuperäisestä 

kaavasta 6 	1,5 -j-1, jossa a on levyn säde ja p on pintapaine ja 

S painuma) 

(lkP/cm2, 0,1 	/m2 , 1 kp0,01 kN) 

Koetulokset merkitään lomakkeelle 732141. E-arvo lasketaan yleensä sen 

painuman perusteella, joka on saatu suurimmalla käytetyllä kuormalla 

(60 kl4 —6000 kp). Ensimmäisestä kuormitusaarjasta laskettu kantavuus- 

arvo merkitään E 1 :ksi ja toisesta laskettu arvo E 2 :ksi, E 1 :n ja E 2 :n 

arvot merkitään lo,nakkeelle 732141 koetulosten alapuolelle. Lisäksi 

lasketaan suhteen 62/Ei  arvo, Kuormitusta ja painumaa esittävän käyrän 

piirtämiseen käytetään lomaketta 732142. 

Levykuormituslaitteet on tarkiatettava aina keväällä ennen rnittauskauden 

alkamista sekä tarvittaessa muulloinkin, jos on aihetta epäillä mittaus. 

laittetston vaurioituneen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
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marorneLrn ja rnittauskellojen tarkistaiaiseen. '  

Levykuormituslaittelatoa ja levykuormituskokeiden suorituksessa 

noudatettavia erityisohjeita on annettu TVH:n kirjeellä M-285/20.6.1974. 
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lIE JA VESIRANNLISlIALIlIJS 	 LEVYKUORMITUSKOE (1 
Maatutkimustolmto 

Turku 	 Salo-Somero - 	- 

kantavan 	 korrolsenpaela * 	70 	 olo o,k/ 	2 5 
Rakennekerrokset 
suunnIelman mukaan 

xl Pohjamaa 

xj Pengerlayle 

XJ Suorlalrrkerros 

Jakava kerros 

Kanlava kerros ataosa 

Kantava kerros. ylaosa 

Kalatuskerros 

_________ - , 
030 Cm 	[1 

________ 	 - - 	S 

HkMr - 
tlk 

__________ 

60 	-- 
30 

°' 	Pilvipouta 	- 	- 
0.00 	

.r. 	17°C 
HkSr 45 _______________________________________________ - 

Ms 	- 
-- 

15 

9.7.1978 	0km. 	5. 	Salmi 

KuormIus Levyn Dornumo 	 IrOO mm 

Mavomeir Vms 0. Pvr 	or.,,. Kello 1 Kello? Kello? Summa Keskaroo Vuoro 

- - - - - Alkukuormus 

_________ 0 0 0 l050I00005rolOkO 

__________ 10 140 15 18 18 51 17 __________ 
________ 20 280 28 31 32 91 30 _________ 
__________ 30 420 51 52 54 157 52 ________ 

40 570 65 71 73 209 70 ________ 
50 710 91 93 95 279 93 __________ 

0.3 850 112 115 118 345 115 S 1 	r 	115 

__________ _Q. 0 57 58 59 174 58 _____________ 

j.Q 71 74 75 220 73 

______ 2Q_ 280 83 85 86 254 85 
__________- 

________ 

_________ _ 420 98 99 103 300 100 

__________ _ 570 114 114 117 345 115 

__________- 

___________ 

_________ 5 710 128 130 132 390 130 

__________ 860 147 148 149 444 148 S2 o 90 

________ 0 0 105 107 112 324 108 __________- 

E 	o 3 8r5 x - -o1 P 

___ ____________ __ _________ -3 2 - 85x -________ - ')-___:_ 14 ___ ____ -.------ 

21E1 
214 

0 	7 
- 

__tiii___ liii____ 
luo raoul 	 Oy 0030.50 0 ry 2'HO?nOa 	 30 
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TIE- JA VESIRAKENNLJSHALLITUS 	 LEVYKUORMIfUSKOE (2) 
E 

Maatutkimustoimisto 
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kanta- triotys- Tuntuva Pälliynte P0äliynroke.e- 
VUUS- ilunraksnteen laatu kerros kerros paksun, 
luokka on cm no v.Shintään cc 

?a Kallio - lO 5 15 

5 
KOutimattonat maalajlt, 	joiden 
rakeinuunkiyrä on alueella 5 tai - 5 2 5 
jotka ovat sitä korkeampi. 

Routinuttovat naalujit, 	joiden - io 5 15 raket.uunkjiyrä on aluoellu C 

Routieattasnat naalajit, 	joiden 
rakessuun käyrä on oluen ilo o - 15 5 20 

Routivat mualajit, kuten kuiva- 
£ kuOelaavl, 	rootiva Olet. ja 10 20 5 35 

routivat Soreenit 

145. peh.neikkänaaiajit, kuten Suopo- 
aavi, turva, 	lisju jo kiesu 
sekä t-ioOkan e..lajit, 	jos kari- 15 25 45 
natusolot Uni, ovat huonot 	4) 

1) iouhlnta ulotetuon niin syvälle, että leikkuuspohja voidaan tasota louhosktvillä ja 
keskijsäärin 10 osan kantavalla kerroksella haiuttuun tasoon. 

2) Jos aiusrakenteen pinnassa on niin runsaasti kiviä, ettei päällystekorros tartu Siihen 
riittävästi, alustaan on levitettävä 5'' '10 cm paksu kerros karttunen kerroksen materiaalia, 

3) Kerroksen tekearisestä voidaan luopua, jos uiusrakenn. on hyvin tiivlstyvaä soraisto hiekkean 
4) Suannitetnoa iaadittaessa on selvitettävä ovatko erityiset pohjavahvistusty6t (sain. tslat 

tai lavat) tarpeen. 

yhXLLysRAKwsE 14 	Raskaita ojonsuvoja < 15 kpl/vrk 	 Taulukko 14. 

Kanta- Eristya' tontara PRäilyete Pääiiysruksmes- 
vuus- Aluseakenteen laatu kerros kerros puksuus 
lookka 0S cts rio nählntään cm 

A Kallio - _i) 

Routinattornat naulajit, joiden raksi- 
suoskäyrä on uluesiin 5 tai jotka - - 5 5 
ovat sitä kurkeuinpia 

c Roartieattontatrncuicjlt. 	joiden rahat- - j3 3) 5)2) 10 

Routinattonat maolajit, 	joiden rakel- 
- 15 2) 

( 15 s suuskäyrä on alueella o 

maun ivat nuuiajit. kuten kuivakuori- 
hist. ja routioat 10 15 5) 25 

Is. pekesikkOnoalajit. kuten suopa- 
10 25 (5(2) 35 iuokaneaaijaijnkaiivtuso1ontms 

ovat huonot 	4) 

1) Lolikaonpohju taeataa.n iouhoskiviii* ja lä-lookon naateriasiilia haluttuue tasoon, 
2) 0. eslnaltta plullystettä ei ylnevsä tehdä vaan kontanan kerroksen pintuoSao häytstään 

kulutuskerrohsvnu. Jos k gotavam kerroksen materiaali on valo kivistl, että kerroksen 
pinta eaodoutuu liikenteen kunoulta eptmukavakol, on kuiutunkerno, kuitenkin tehtäoä, 

3) Korroksee tekemisestä ooidacn luopua, mikäli alunrukenne on hyvin tiinlstyv5ä 
soruista hiekkaa. 

4) Suunnitelmaa laudittaessa on selvitettäoä, ovatko erityiset pohjavahntstu.työt (esim. 
t'tist tai invot) tarpeen. 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	 KANTAVUUSLUOKITUS 

Mut.tkin,utoimito 

A 	KaIIio 

8 	Routimattomat maalajut. 	joiden 	rak 	suuskayr4 	ciii 	olijealueella 	B 	tai 

Ovat sija karkeampia 

C 	RoutimatTomat maalajit, joiden rakeisuuskayra rio ohjealueella C 

D 	Routimatiomat maalajit joiden rakeisuuskayra on ojijealueella D 

E 	Routivat 	maalajit. 	paitsi 	F- 	luokassa 	rnaiiiclut 	KuivakuOrisavi. 	routiva 

hiekka ja routivat moreenit. 

Ns. pehmeikkomaalait kuten sutipasavi 	tursC liCju ta siltti seka E- luo- 
kan maalajit. jos kuivatusolosuhtsaI Into 	Ovat huonOt 

- 5 	 --- 	 - 	-- 
0002 	0006 002 	006 	02 	06 	 2 	 6 	 20 	60 

rTJp_ILTT :- 	
'-T 

:4 
_ __ 

Ot2O6 002 	- 	O00l20 	070 	0' 	 2 	4 	- 
______ 

24 7. 	975 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	 MAALAJIEN RÖIJTIVUUSARVOSTELU 

Maatutkimustoimisto 

Kaikki 	maalajit. 	joiden 	rakeisuuskäyrat 	ovat 	alueella 	1 	ovat 
routivia. 

Ne maalalit. joiden rakeisuuskayrät sijaitsevat alueella 2. 3 tai 4. 
ovat routimattomia edellyttäen, että käyrien alapäät eivät pääty 
kyseisen alueen vasemmanpuoleisen rajakäyrän yläpuolelle 

Maalallen routivuutta 	voidaan myös arvostella 	kapillaarisuuden 
perusteella sen ollessa routimattomilla maalaleilla pienempi kuin 100cm. 

SLL 11/ 	 H/t77A 	 SORA RIVET 

000? 0006 	002 	006 	02 	06 	2 	6 	20 	80 

iiEi ' 111111 _____ 

t±_'ItI 	11111 :T - __ 

// 

: ::i - "L' ii 
___ 1 	j 	12 	20 	0 iOOl00/ 

92 O6 	002 	00 	0120 020 	00 	1 	2 	4 	4 	16 	32 	64 12 	2E03 
__________ - 	 - 	 '_J 

14 	1/97 

/00*25 3// /2''030i42-P..,, *0 /8927 
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TIE JA VESIRAKENNUSI-4ALLITIJS 	 TIENPITOMA1ERIAALIEN 
Maatutkimustoimiito 	 RAKEISUUSOHJEALUEITA 

06 	002 	O0 0125 025 05 	1 
	

6 

- 11111111 - 
02 	0006 	002 	006 	02 	06 	2 	6 	20 	60 

JAKAVAN KERROKSEN KIVI - ___ - - I?7 7;/{J 
AINE KSEN HAK[ISI)IJS 
AilIEE1 

- 
// 

A4VA OIIII1IIS 5064510 

J400VA KFPOCY M1Ji4 	F 
MURSKS0114S1A 

1AEISUU0EN RAJAKA16A 

-- - - 4 
:j,? 

-1 

I4AKEISUUDFN OHJ(ALIJE . - 

___ liii 
00 0125 025 05 	1 	2 	4 	8 	16 	32 64 12e 20' -_- 	

j 1 

- 	0O 0123 025 05 	1 	 I63264_j0"' 
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TIE JA VESIRAKENNUS)-1ALLITUS 	 TINPITOMATERIÄALIEN 
Ma.tutkmustoimito 	 RAKEISUUSOHJEALUEITA 

- VEI 
0002 	0006 	002 	006 	02 	116 	 6 	20 	60 

°° 	 -f-- r 	 7 1 ."• MURSKAUSKELPOISEN 	 - 	- 9° LUONNONSORAN OHJE- 	 - 
ALUE 	 f- -- 	i- 
SUOS11ELTAVA OHJEALUE LUONNON 	 - 
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II 	
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LL) 

v 

(antavsjs 
600 

Kantavuusarvo E2 MN/m 
500 

Päl$yst. 400 

Kantava —O•-- 300 

J.kavs 200 
(Pingeq) ---- 100 

Suhd.E2iE1 
Kantava __o_–30 
Jakava .__._ 	2,0 
(Png.r) ----- 	1.0 

Tiiv,ysast. 	. 
100 Kantava —0-- 

Jskava _-_o_ 

Suodatin 90 

85 
P.ngsr ---4-- 

80 
K.skim kork.us cm 

.2 
Kantava —0--- 
Jakava ___ 	

0 

Suodatin - 2 

Alusrak.nn. ---. - - 4 

Piiltysrak.nn. 
Alus rak,nn. 

Tsv:n kork.us 

Maanpnnan kork.us 

/ 
________ N ________ ________ / ________ , \ - _ ______ / ______ 
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Ratei,uus 
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Kantava 63-95% —°- 
Jakava 45-100 
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2ornm 

Kantava 56-80% —°-- 
Jakava 35-100 
Pngr 0-100 

Kantava 37— 68% 
Jakava 25-98 	

—0-- 

Suodattn 92-100 
p,ngsr 0-100 	6 

Kantava 20-45% 
jakava 12-85 	° 
Suodatin 70-100 
Pengar 0-100 	---• 

0074mm 

Kantava 0 — 7% 	—°- 

Jakava 0-8 
Suodatin 0-18 
Psnq.r 0-30 

Rak.nnu,aika 
Kantava 
Jakava 
Suodatin 
Alusrakenn. 

PiIItyrakSnns 
Aluar,ksnn• 

Tav:n korkius 

Maanpsnnan kork.us 
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111 JA Vi SIFIAKI NNUSHALLITUS 	 PAALLYSRAKENNETYÖN 
TARKKAILU 

Maatutkimustoimisto 	 17.5. 19/8 

toikkaia_Kruis 0.00 - 31+20 	 Keski-Suomi 

Vajkko 	 Jakava kerros 	 l., 	- 	15.4.1978 

J'kka!IuELFuk481 

A,*ssuus L;403%, %J ,i.II.!k 	UIIO 	5 	6. 	4,,,+.,/pI fll3ir.iJ 

1. "2,75/3 

221 /3  80 /3  

98,1 /12 15 /0 

205 , 0/24 1,81 /24 

100 100 100 _______________ ____________________ 
________________________________________ 40  92,1 96,3 99,3 

""«"' 79,5 92, 96,2 

77,2 87,0 90,0 - 	21000 m3  itd l 175 
- 69,9 82,1 86,3 - 	

- - - 

57,6 70,7 77,2 ______________________________________________ 
- 

U+,,,..,o5.,, Ik..m .aOI , 4fl,+ , al0 , J& po,oe.at IuIok,eV - 53,4 6 1, 9 677 

L 32,1 40,2 49,9 

20,7 26,0 33,3 

12,5 18,2 25,5 
05 7,0 10,1 15,1 

4,0 6,2 9,8 

0,9 2,7 4,6 

LII 	 [ IL.60 	 OKO 	 KIVET ______ 
0002 	0006 	0.02 	006 	02 	148 	 6 	20 	60 

THJrTr r -- r-- 
J iL T - 

70 i 

- H - . 60 1 -, - 

: V 
10--- . j - 

- lI0 

22 	000600? 	- 	00740-125 0?O5 	- 6 	 32 	64 	289) _4 	_16 

--_ RT[ J TTI-i_._____ 

Virrankoski 	17.5. 1978 	K. Mulari 

YlI /0,144 'I@O,',')I 	jiJ'lh-''l'!Y 
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TE JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	 PAÄLLYSRAKENNETYÖN 
TARKKAILU 

Maatutkimustolmisto 

Koilckala-Karala 0.00 - 63.40 Keski-Suomi 

Raikko 1 	kerros Ms 	'i"_ 15.4. 1978 

0l 22 aO tulokset 

flakeOuuS ILaeaso- %p Muut IoIk,musluIoksoI IKoskIwoo/kot maasal 

6,,eosk5s 	
2,77,. _I ±!/17 

- 	--.---.----- - 	.- [ OpI ,es.p!t ' 	6 Mk,O,Ot,htvS 	2 	31 ---- 

'L15 	._j iO___ 
64 100 100 

--- 

100 
2 	

281,0/13 J 	L133_._ - ________ 7 90,0 97,2 98,] 
6t6lOI 

Ouo,,II SAN ,,,2 	102 	1,,? 2 82,1 897 93,2 
IKalIus 

___________________ 

___________________ ___________________ 75,6 81,4 90,1 
P.6000 6 	 - 	-- 67,1 75,] _3 

7 54,3 - 	66,6 	- _],9 1 3500 _13920m it_ 
- 42,5 55,3 70,2 

- 	2----- - 

6  36,7 47,0 ,0 __________________ ______________________ 

600sI.s,u2.a lLsI6 	osu eo22eee.11ulok,.lI 28,9 38,6 56$ - 
1 9,1 28,5 40,7 
14,0 19,7 29,3 _______________________________________ 

_______ 7,4 14,9 21,9 

1 10,0 16,7 
020 2,1 	r 6,7 10,0 

0,7 4, 1 7,2 Kerroksen keskimi8r4inen 	aksuus 	min /kp 
S,I 	1 55/133 

OlLI II [-2EKKA SORA 	 1 KIVET 
0002 	00666 	002 	0.06 	 02 0.6 	 2 	 6 20 	 60 

-- ._ 

20 1.. < 

tL 
OO 	0725 02005 	1 

-r-- 	 .22 
4 

{Jut 

6 	16 	32 	64 	12$ 20 
1 

_____ 

Virrankoski 	17.5.1978 	K. Mularj 



TIE. .A VEICAKENNUS*4AWTt 

,.., 	KOLJONV1RTA - SUKEVA 

en 	KUOPIO 

P.ksak 470-107.00 

II 	II 

K.nueunkskkd.,. 	eumks 1 II 	1210 	1 7 11 
TySe 	 PIIRI 24 07- 30 061975 1 1 
Ta&isU.no.oesuJ. 	 S SAVOLAINEN 24 08- 05 10 1975 1 

TsekksIauk 	13 06-0210 1975 PWyn. 1 	1 
(0 

- 	 mrrnm 	 ______ 

TAY700HJKET 

1. 	Tätä iomakettm (TVH 7721A7) käytetään alusrakenteen ja pääliys- 5. Lohkoon "paaiu" merkltään tutkittujen kohtien paalulukesat yhden - 
rakenteen imadunvaivontatuioksien lähtöarvoiomakkeen ATK-las- metrin tarkkuudella kasvavassa järjestyksessä tyhjiä välirivejä 
kentaa varten. jättämättä. 

2. 	Tekstit ja numerot kirjoitetaan seivällä käsisiaila omall. ri- 6. Lohkoon "kaista" sarakkeeseen 10 merkitään tutklmuskohdan sijain- 
viileen ja omiin sarakkeimiin lyijykynäliä. ii seuraevilla tmnuksllla 

vasen piennar 	1 	 vasen ajokaista 	3 3. 	Lomakkeen tekstiosa täytetään käyttäen urakka-asiakirjoisaa oikea piennar 	2 	 oikea ajokaists 	i4 
tai muissa työtä koskevissa ohjeisaa esiintyviä nimiä: Tämän lohkon sarakkeiaiin 11, 12 ja 13 merkitään totkitun kohdan 
- Pamiuväli - koko tutkimuskohteena olevan tleosan alkupaslu- 
iukeaa - loppopaalulukema. 

etäisyys desisetroinä tien lähimmästä reunasta. 

- Ohjearvot saadaan laadunvalvontaohjeist.a (TVH 772816). Kaikki 7.  Lohkoihin "kantavuus" ja "tiiviys %" merkitään eri kerroksista 
tsrvittmvat ohjearvot ja teketiosa merkitään vain kunkin tutki- saadut kantavuusarvot, suhteen E./E 	arvot ja tilveysasteet kukin 
muksen ensimmäiselle iomakkeelle. 	Saman tutkimuksen lomakkeet omaan kenttään tutkimuskohtaa va5taÄvan paalulukeman kanssa sa- 
niltstaan yhteen. malle rivilie. 	Kantavan kerroksen sidotun osan (B.S, Ah) kanta- 
- TyOn numerona käytetään korkeintaan neljänumeroista numeerlsta 
lukua. 	Jos saman tyOnumeron aiaiseita tieosaita tulee useampia 

vuusarvot eerkitään pääilysteeile varattuun kenttään. 
tutkimuksia tel samaan työnumeroon kuuluu useampia tleosia 8.  Lohkoon "korkeus ne," merkitään keskimääräistä korkeuseroa 
(esim. moottoritien eri ajoredat). erotellaan eri tutkimukset (.. Suunniteltu korkeus - mitattu korkeus) esittivät tulokset. 
toisistaan käyttämällä väliaikaista (vain ATK-käsittelyä varten 
tarvittavaa) lisänumeroa tai aivan uutta numeroa. 9. Lohkoon "Paksuus" merkitään kantavan kerroksen paksuusmittauaten 

tulokset (mm). 
1. 	Putkimustuiokset merkitään omille riveilleen ja omilie sarak- 

keilieen siten, että d.simaaiiiukujen d.slmaalipilkut tuievat 10.  Pengermaterlaalin tai pohjamaan kantavuusluokka merkitään sarak- 
kunkin lohkon enölmäiseile rivilie valmiiksi merkittyihin keeseen 78 kirjaimia A, B, C. 0, E tai P käyttäen. 
kohtlin. 	Jos lohkoon ei ole merkitty deslmaaiipistettä, luvut 
on merkittävä kokonmisiuvuiksi pyöristettyinä. 11.  kaikki tutkimustulokset, joista halutaan muodostaa oma tutkimus 

(esim. tutkimuskohteena olevan tieosan kaikkien kerrosten levy- 
vuormitus-, tilviya- ja korkeusmittaustuiokset samalta tarkkoiiu- 
vuodelta), pyritään lähettk.sään laadur,vaioontaryhmAo toiseets 
iaskettavsii samanmikainestl 	kenta- ja ATK-ykslnkiin. 

1 
. 

1 
1 

"0 
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TVH 
SAA nrl rri.-i •1I IctrI.. 1 

RO/ 13 	967 
Moalajien maksImI - kulvatjhes raekokosuhteen_funktiona 

-- - 
___ = - + 	i 	 L LL I L t ___ 

__ 
1: ;! Merkkn 	seUtykset 

- 	/ 
Kurvotiheysarvot 	on 	mdontetty 	ne 	porannetulla 	Proctor - me- Sr 
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