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1I-JA VSSIRAiGNNTJSHALi1ITUS 
iVlaarakennuslaboratorio. 

ÄLKIflANAT: 

Nykyaikainen tierakennus vaatii entistä tarkempaa materiaali- 
tuntemusta. Siksi on "Laboratoriotiedoitustn' tähän numeroon koottu 
tierakennus -beknillisen maalajiopin perusteita ja käyttökelpoisten maa- 
lajien laatuvaatimuksia oikean ja yhteniisen materiaalin valinnan hel-
pottamiseksi. Nien ohjeiden toteuttaminen edellyttää tv-piirien maala 
jitarkkailupaikkojen valvojien ja hoitajien jatkuvaa kouluttamista. 
Sen vuoksi järjestääkin Tvh:n maarakennuslaboratorio peruskursseja ja 
jatkokursseja piirien valitsemille, materiaalitarkkailua hoitaville 
henkilöille. Kursseille määrättäivien henkilöiden edellytetäin tuntevan 
näiden laboratoriotiedoitusten sisällön1 	nsimmäiset peruskurssit pi- 
dettiin kuluvan vuoden tammikuun alkupuolella. 

Valtion työvirastojen eli Valtion rautateitten, iviaataloushalli-
tuksen ins.osaston ja Tie- ja vesirakennuhallituksen kesken on neuvo-
teltu yhtenäisen rakenn.usteknillisen maalajiluokituksen aikaansaamisesta 
ja käytäntön ottamisesta. Maalajinimistökysymyetä käisiteltiin,v. 1949 
komiteatyönä tehtyyn maaperäisanaston ja maalajien luokituksen tarkis-
tukseen nojautuvan tri Soverin laatiman ehdotuksen pohjalla. Neuvotte-
lut jatkuvat vielä mm. irroitettavuusluokituksen aikaansaarniseki, mut-
ta tässä yhterdessä voidaan jo julkaista maalajinimitykset. 

Tie- ja vesirakennushallltiakoen maarakennuslaboratorio on iaati-
nu -t uuden näytteenottolomakkeen, jonka luonnos ja käyttötapa julkais.-
tiin"Laboratoriotiedoituksia N° 2:ssa' Se jaetaan piireille ensi tilas-
sa, ja se on tarkoitettu nimenomaan mestareille ynnä muulle kenttäih.nki-
lökunnalle, jolle on lomakkeittn jaon yhteydessä solitettävä lomak-
keen käyttötapa ja-tarkoitus. 

Tämän Laboratoriotiedoitulcsen sisältöä laatiessaan ovat U.ov-
ri, i.Hilpi ja R.Orama käyttäneet hyväkseen mm. seuraavia julkaisuja: 

Aaltonen, V.T. y.m., Maaperäsanaston ja maalajion luokituksen tar-
kistus v. 1 949. Maataloustieteellinen aikakauskirja, 21 , 1q49. 

Bendel, L. , Ingenieur -eologie 1.- 2 Aufi. , Wien 1 949. 
Beskow, G. 9 Amerikansk och svensr jordklassification.- Statena väg-

institut, Meddelande 81, 1951 
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Cholette, .4. ja Drolet, J.-P., Essai sur la stabilisation des sols 
applique 	aconstruction des routee.- Bulletin des extraits dc 
revues routieres, N° 59, N° 60, 1942. 

Croney, D., Some cases of frost damage to roads. - Road Research, Road 
ote N° , London 1 949. 

Deartment of Roads, Province of Quebec, General requiremen-bs, covenants 
and specifications for the constructionand maintenanee of roads,-
Part 2 and 4 1950. 

JDpartineit Öf Highways Government of the proyince of Aiberta, Pield 

testing and inspection of highway construction materiais. 

Departmet ot' Public VTorks, British Columbia, General specifications 
for highway construction. - 1950. 

Hcors1ev M.J., Subsurface exploration and sarnpling of soils for civil 

engineering purposes. - Vicksburg, Missisippi, 1 949. 
Jakotson, B. , Kortfattat kompendium i geoteknik 1946. - Staten geo-

tekniska institut, Meddelande nr. 1. 

Kungiiga Väg- och vattenb.yggnadsstyrelsen, Anvisningar för förstrming 

av vägar. - Stockholm 1950 ja "Pörarbetsanvisningar", 1952. 

Kungi, Vg- och vattenbyggnadsstyrelsen, Meddelande nr. 4, Stockholm 
1 949 

vMatern, N., Vgbygnad. - Stockholm 1948 

Pohjoismaiden tieteknillisen liiton Suomen oeasto yhteistoiminnassa Val-

tion teknillisen tutkimuslaitoksen kanssa, Asfalttipllysteiden 

normaa1imriykset- V1t. tekn. tutk..laitos, tiedoitus 101, 1951. 

Rengmark, P., Metoder för grusproportionering, - Svenska vgföreningens 
tidskrift, 6, 1 949. 

Rengmark, ., Tjlens inverkan p jordarternas brighetsklassifiering.-
Svenska vägföreningens tidskrift, 1, 1952. 

Sta -te Department of Highways, Ohio, Soil clasifioation and testing 
methods. 

Trow, W. Materiais and control in constructing acoes e7v-jo tQL: PtrIi 
ot 	:ffioe areas1,-Manual M°5.The Hydro-Eleetric Power Commission 
of Ontario,Struatu.ral research department, 1950. 

Skogström, V., Kantava tie. - TVH:n dipl, ins, yhd.., vuosikirja 1952, 
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Rakennusteknillinen maalaj iluokitus. 

1. Maalajinimist. 

Kukin maalaji saa nimen sen tai niiden m a a 1 a j i t t e i - 

d e n mukasri, mi1 tai mitki kulloinkin kysymyksessä olevassa tapauk-. 

sessa ovat omiasuuksia mrvinä, vallitstyin. 

Nimen antavat maalajittee -  ovat: 

Laj ite 

Lohkareet 

suuret lohkareet 
pienet lohkarec-t 

Kivet 

Rakeitten lpimitta 

yli 20 cm 

yli 60 cm 
20 - 60 cm 

2 20 cm 
suuret kivet 
pienet kivet 

Sora 

karkea sora 
hieno sora 

Hiekka 

karkea hiekka 
hieno hiekka 

Hieta. 

karkea hieta 
hieno hieta 

Hiesu 

Sa vi 

6 - 20 cm 
2 - 6 cm 

2 - 20 mm 

6 - 20 mm 
2- 6rnm 

0,2 - 2 mm 

0,6 - 2 mm 
0,2 - 0,6 mm 

0,02 - 0,2 mm 

0,06 - 0,2 mm 
0,02-0,06 mm 

0,002 - 0,02 mm 

alle 0,002 mm 

Luonnossa—osiintyvit_pä&rnaalajit ovat siis: 

A. Kivennäismaalaj it. 
(Kalliosta käytetään lyhennys -t Ka) 

(Lyhennys) 
1. Louhikko 	(Lo) 

II. Kivikko 	(Ki) 
III. Sora 	(Sr) 

IV. Hiekka 	(Hk) 
karkea hiekka 	(KHk) 
hieno hiekka 	(}ffik) 

V. Hieta 	(Ht) 
karkea hieta 	(GIt) 
hieno hieta 	(HHt) 
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VI. Hiesu 	 (He) 
VII. Savi 

laiha savi (eis1tä savilajitetta 30-50 %) Laa) 
lihava savi (sislt 	savilajitetta yli 50)(LiSa) 
liejusavi 	 (LjSa) 

VIII. iVioreeni 	 (Mr) 
soramoreeni 	 (SrMr) 
hiekkamoreeni 	 (HkIvIr) 
hietnoroenj 	 (HtIyIr) 
hiosumoreeni 	 (HsMr) 
savimore3nj 	 (SaMr) 

B. Eioperiiset maalajit. 
IX. Lieju 	 (Lj 
X. Humusmai 	 (Hm) 

XI, Turve 	 (Tv) 
raakaturve 	 (Hi-3) 	(RTv) 
keskinkertaisen maatunut turve 	(H4-6) 	(KTv) 
maatunut turve 	 (H7-lo) (1Tv) 

delli luetellut maalajit ovat vain keskimiräisiä tyyppeji, joi-. 
den kaikki viiimuodot ovat mandollisia. Jos edellistä tarkempi luokitus 
osoittautuu välttmttmksi (miki voi tulla kysymykseen routivuus-, 
kantavuus- ym. kysymysten yhteydessä ja mika yetn u3eirnmiten suo-
rittamaan vain laboratoriossa), voidaan maalajin nimen eteen liitt 	sa- 
na joka seivitt., mihin suuntaan maalaji poikkeaa keskimrisest 
tyypist. Tilaisia sanoja ovat: 

suuril ohkareinen iyhennysm rkki 	elo 
pienhlohkareinen 	 pia 
suurikivinen 	 eki 
pienikivinen 	 pki 
sorainen 
hiekkajnen 	 hk 
hietainen 	 ht 
hiesuinen 	 he 
savinen 	 sa 
humuspitoinen 	 hu 

eli siis esimerkiksi pienikivinen karkea sora, humuspitoinen hiekka 
hiekkainen hietamore3ni j.n.e. 

Kivennismalajien raekoostumuksen selvnt.miseksj voidaan ii-
sksi kytt 	tarvittaessa tydennysnimj: 

tasarake inen 
sekarakejnen ja 
suhteistunut, 

joiden merkitys selitetin maalajien luokitusmeneteimien yhteydessä. 
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2. Maalajikuvaukset. 

L 0 u h 1 k 0 n piasiallisea aineksena ovat lohkareet (>20  cm) 

ja k i v i k o s s a ovat kivet (2 - 20 cm) vallitsevana, Louhikkoja ja 

kivitkoja esiintyy eityisesti vedenjakajan eud.ui1la, vaarojen laella 

(rakka) ja harjujen yhteydessä seki kapeina vhyieinä eri-ikäisiss 

rantamuodostumissa purojen ja virtojen uomissa j.t1e. 

S o i a t 	'a 1 e k a t ja h i e di a - ovat maalajeja, joissa 

vastaavat maaJ,ajitteet ovat ominaisuuksia mrv±n, vallitsevina ja 

jotka on helppo tuntea mallilajitekokoelman avulla kentäll, Yksityiset 

rakeet ovat yleens pyristyneit ja ne voidaan erottaa paljaalla sil-

mll aina hienoa j karkean hiedan rajalle asti 0  
Jos sora, hiekka tai hiesu sisltäiti humusta eli kasvien ja eli 

itten jttein muodostamaa, pitkälle hajautunutta ainesta siinä mä-

rin, että sillä on merkitystä ko. maalajin telmillisiin ominaisuuksiin, 

kutsutaan sitä h u m u s p i t o i s e k s i s o r a k s 1 , h u m u s-

pitoiseksi hiekaksi tai humuspltoisek- 

s 1 h i e d a k. s 1. Jo hiedan huinuspitoisuus n yli 6 paino-%, saa 

se kuitenkin nimen hietainen lieju (k -bs. lieju). 

maalajit ovat syntyneet inoreenista virtaavan veden tai ran-

tatyrskyjen huuhtelevan ja lajittelevan toiminnan tuloksena. Yleisimmin 

tavataan nit maalajeja eri puolilla Suomea olevissa harjuissa ja har-

jujaksoissa sekä näiden vlittömssä yhteydessäl jälälkauden aikaisten su-

lavesivirtojen syrmyttälminäl sekäl eri-ikäisten rantamuodostumien yhtey-

dessäl ja jokivarsilla. Syntyolosuhteiden mukaan kutsutaan soria ja hiek-

koja usein harju- eli vierinkivisoriksi tai rantasoriksi ja rantahie-

koiksi, 

H i e s u on kuivana vaikean harmaa maalaji, jonka pälmaalajite 

on hiesu. Kuivana tiiviin ja kovan hiesukappaleen saa sormien välhissäl 

hienonnettua pölisevälksi ja erittäin tarttuvaksi jauhoksi. Luonrionkos-

teana voi hiesukappale olla aluksi melko kova ja hauras mutta muokkaa- 

maila (taputtelemalla ja tälristämählä) se muutti helposti joustavaksi, 

venyväksi ja kittimäiseksi olematta kuitenkaan muovailtavaa tai sitkeätäl. 

Hiesun kuivuiniskutisturna on pieni, joten se kuivuessaan hakeilee vain 

vhän. Hiesu on miltei vettä iäpäisemätntä ja aina erittäin routivaa. 

Jos hiesu sisältää 2 - 6 paino% humusta eli kasvien ja ehiit- 

n jätteiden muodostamaa pitkälle hajutunutta ainesta, kutsutaan sitä 

h umu s p1 toiseksi h i e suksi mutta jos humus- on 
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yli 6, saa maalaji nimen hiesuinen lieju (kts. lieju). 
Hiesu on syntynyt samanlaisen veden lajittelevan toiminnan tulok.-

sena kuin hieta ja hiekkakin, Hiekka on laskeutunut pohjaan matalassa ve-
dess, hieta on kulkeu -tunut kauemmaksi, ja hiesu on seurannut virtausta 
suhteellisen rauhalliseen syvn veteen asti. Hiesua lytyykin tavalli-
sesti rinteiden juurella tasangolla tai savialueiJen reunamilla 

S a v e t ovat kosteassa tilassa sitkeit, piastillisia eli muo 
vailtavia hienojakoisia maalajeja, jotka sisltivt yli 30 % savilaji-. 
totta ja vaihtelevia mri hiesu ja usein jonkin veran hietaa sekä. 
0 	6 paino-% humusta. Savet kutistuvat kuivuessaan ja kuivia savipalo... 
ja ei voi sormissa srke jauhoksi, vaan ne jvbt muruiksi ja siruiksi, 
Savon vodenlpäisykyky on halkeilemisen johdosta parempi kuin hiesun.. 
Savi voi maassamme olla vriltn sinistä, harmaata, ruskeata punaista 
tai mustaa, mutta värin rusteella oi savon ominaisuuksista voi sanoa 
mitn varmaa. 

ri-ikisten savikorrosturijon rakonno on orilainon, Hljotj tun 
nettavia ovat n.s.. vanhat (mannerjn sulamisvaiheen aikana makeassa tai 
lievästi suolaisessa vedessä kerrostuneet) kerralljset (lusto-.) save± 
joissa vaaleat hiesukerrokset vuorotteleva-t tummempien savikerrosta 
kanssa.. Tillainen savi lohkeilee kuivuessaan helposti levyiai. Ni 
savia peittbvt etenkin meren rannikkoalueilla usein nuoremmat yleen 
kcguloituneina suolaisessa vedessä laskeutuneet, mutta joskus myös 
keassa vedessi sedimentoiturieet tasalaatuiset jkauden jälkeiset save 

Savien teknillisjin ominaisuuksiin vaikuttavat niiden raekoostu-
mus ja humuspitoisuus sekb niiden muista maalajeista poikkeava mineraa-
likoostumus ja niiden kolloidikemiallinen luonne (joka viimemainittu 
sitt m.m. kaguloituneisuuden, adaorpoituneet ionit ja ionivaihtoon 
liittyvät seikat sekä elektrolyyt -tipitojsuuden) 0  Savien luokitus on 
s suoritettu raekoon ja hmuspitoisuuden perusteella, koska vaihteio 
saviemme mineraalikoostumuksessa ovat yleensä suhteellisen pienet j 
Dtasiallisesti raekoon vaihteluista riippuvaiset, ja koska vaihtelot 
viemme kolloidikemjall 	7 	 :• 
humuspitoisuuden kanss 

Laiha sav. ui 	5u-O,jaJihava sav 
yli 50 % savilajitetta. Molemmat savilaadut sisltävt alle 2 % humus. 
Liha savi on sitovampaa, piastillisempaa ja kuivuessaan kutistuvo 
kuin laiha savi ja se on erittäin sopivaa esim 0  tiesoran sitomiseen 
Laiha savi taas sopii erittäin hyvin esim, tiiliteollisuuden raaka- 
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n9eksi. Karkean si1mämäräissn kent -Läluokituksen helpottamiseksi mainit-

takoon, että laiha savi jauhoaa jonkin verran kuivana, kun sitä hanga-

taan sormella tai kankaalla, mutta lihava savi on 1ivana jauhoamatonta 
ja hyvin kov- a. Laihasta savesta voidaan kuivalla alustalla kierittää 
1 - 1 ,7 mm läpimitt.ainen lanka, mutta lihavasta savesta voidaan saada 
ohuempi rihma 

Jos saven humuspitoisuus on 2 - 6 paino-, kutsutaan sitä 1 i e 

j u s a v e k s i . Liejusavi sisältää luonnontilaisena paitsi humusta 

myös usein rauta- ja alurninicsideja ja -hydroksideja, su1fidr.a e1ekt 
rolyyt -tejä ja piikuo'isten levien jätteitä enemmän kuin muut savilaadut, 

Liejusaven rakennste1millisiin ominaisuuksiin vaikuttaa kuitenkin pää-

asiallisesti humuspitoisuus ja saven raekoko. Silloin kun raekoko halu-

taan ilmaista, voidaan liejusavesta käyttää nimitystä 1 i h a v a 1 i e 
j u s a v i tai 1 a i h a 1 1 e j u s a v i 	Liejusavet ovat tuoree 
na väriltään ruskehtavan tai vihertävän harmaita, jossain määrin muovai1-

tavia, mutta yleensä muovailtaessa ja murrettaessa helposti repeileviä. 

Tuore liejusavi on joustavan tuntuista, pehmetä ja hyytel3mäietä. Kui-. 

vuessaan se kutistuu voimakkaasti, halkeilee sekä murenee taeapintaisik-. 

ei, suorasärmäisiksi koviksi kappaleiksi, jotka eivät jauhoa. Murut ovat 
* 	vedessä melko kestäviä. Liejusavet kuuluvat nuorimpiin saviimme ja esiin- 

tyvät senjohdosta savikkojemme pintaosissa. 

Savia tvatan harvoja poikkeuksia lukuunottamatta vain ns, kor-

keimman mereniannaa alapuolella. Lihavat savet ovat valli -tsevina linjan 
Salpausselkä - Kokemäenjoki eteläpuolella, mutta niitä tavataan siellä 

täällä pohjoisempanakin aina Kainuun ja Lapin läänin etelärajoille saak- 

ka. Laihoja savia sensijaan tavataan maaisamme (Lappia ja Kainuuta 1u 

kuunottamatta) melko yleisesti alavilla paikoilla jokien uomissa ja jär-
vien rannoilla. 

M o r e e n i t sisä1tvät huomattavan runsaasti kaikkia tai mo- 

nia lähikokoisia maalajitteita keskenään sekaantuneina, Moreenit ovat 

kuitenkin useimmiten jossain määrin lajittuneita, jolloin yhtä tai kahta 

manlajitetta esiintyy selvästi runsaammin kuin muita lajitteita. Tälliin 
• 	puhutaan sora-, hiekka-, hieta-, hiesu- tai savimoreeneista sen mukaon, 

mikä lajite on vallitsevana ja tarvittaessa ilmaistaan täydennysniineä 

käyttäen toinen ominaisuuksiin muita enemmän vaikuttava maalajite. Mc-

reenin väri on useimmiten harmaa, ruskea tai harmaanruskea ja kivet ja 

karkeat rakeet ovat plyisiä, saTisen näköisiä ja usein melko terävä-

•ärrnäisiä. Kuivassa moreenissa ovat rakeet usein iskostunet lujasti 



kiinni toisiinsa. - Morenien rakennustelmilljset ominaisuudet, kuten 
routiius, vedenlpisykyky, kantavuus, kaivuvaikeus j.n.e. riippuvat 
yleensä niiden raekoostumuksesta, minkä. vuoksi tarkka luokitus on vilt- 
tm.tn 

Moreeni on syntrnyt jkauden jäassojen irroittamista ja muro-
kaamista maa- ja kivilajeista, jotka ovat toisiinsa sekaantuneina lajit-
tumatta puristuneet peruskalliotamme peittv.ksi, etenkin pohjaosistaan 
tiiviiksi massaksi tai kasaantuneet erilaisiksi harjanteiksi, kummuiksi 
ja vaaroiksi. Moeenia tavatasn miltei kaiIkialla maassamme lhinn pe-
ruskalliota. Alemmilla psikoilla on se uoin lajit -tunidsn (sedimentti-.) 
rnaalaj ien peittm, 

L i e j u t ovat yli 6 paino- hijaantuneita kasvi- ja elinj -
teitä sis'lt.vi. maalajeja, joiden kivennisaines on joko hietaa, hiesua 
tai savea. Riippuen kivennisaineksen laadusta puhu-taankin h i e t a i - 
se s ta , hi e s uis es ta tai savi se s ta lie juo 
t a 	Lieju on tuorena vriltn selst± vihertisiv 	ja ruskehtava. 
Se ei ole muovailt'3.v7a, vaan se murtuu ja repeilee helposti. Se ei ole 
sitket, mutta tuntuu joustavalta ja kimmoiselta, Kuivussaan se kutis-
tuu erittäin voimakkaasti, mutta ei turpoa uudei1.n kastuesnn. 
lieju on kovaa, sarvimaista ja kevyttä. 

Liejua tavataan etupss& entistn j nykyistn jiLrvien ohi 
ja soissa turvekerrosten alla. 

Liju on. 	nuori maalaji, ja se on muodostunut hajautunist' 
kasvi- ja elinjtteist osittain siten, että. tim aines on kulkeuturr: 
hienojen kivennisainesten ohella vesien mukana j.rviin j 
osittain paikalleen kerrostuneista eloperisist aineista. 

Hum u s m a i h i n luetaan joukko kivennbisain 
eloperisii pintamalajeja, jotka esiintyvät luonnossa ohuina, elivi 
kasvien juurten pasiall 	 Eloperbisten ainesten ni- 
r voi olla humusmaassa melko vaihteleva samoinkuin humusmakerroksn 
paksuuskin. PLrkein humusmaa on (r u 0 k a -) mu 1 t a , joka sislt 
yleensä yli 15 paino-% e1operisi aineita, mutta jossa ei juuri tavata 
silmin eroitettavia kasvien jtteit. Se on vriltn mustaa tai ruskeh 
tavan tunnan harmaata. Multa on aina kuohkeata eik1 mene koviksi paakuik-
si 9  vaan murenee helposti ksiltess. 

T u r p e e 1 1 a ymmrretn 
1 ) maatumattomien kasvinosien muodostainaa tai sitornaa ohuehkoa 

kerrosta kivennismaan pWll (rakennusteimi1cassa esim. luis- 



iden verhouksen eli turvehduksen yhteyd.ess), mutta myös 
2) dnemmn tai vhemmn maatuneitten etupissi suokasvien jtittei. 

den muodos -tamaa maalajia (= suoturve), joka peitt 	korvet r- 
:eeet, nevat ja letot eli n. l/3:n maamme pitaalasta R a a 

k a t u r v e sisilt?i5 p asiallisesti maatumattomia kasvinosia q  jOita 
k e skink ert a ± se s t ± maa tune e ss a t ur pe e s 
sa tavataanvajnvhjnMaatunut turve ontuoreenatum.. 
maa 9  tasalaatuita, sormissa puristettaessa pysymöt5nt massaa0 Suotur---
peen tuhkapitoisuus on tavallisesti alle 10 % laskettuna kuiva-aineesta 
ja v'esipitoisuus on yleensä 85 90 % laskettuna luortnontilaisen turpeen 
painosta. Turvekerrokset ovat soissa usoa mo 	 pakua 	a 
vemmll or turve yleensä. maatuneempaa kuin pintakerroksissa 0  

Muuta rakenriustekuiikassa_k1i.ytetty tai esiintulevaa 

unalasanastoa, 

• 	 K a r i eli k a r i k k o cn kivinen tai lohkareinen, useimmi 
ten lhell kallion pintaa tai vesistjen pohjalla oleva moreeni. 

•  5 0 ui c r o on pienikivist kivikkoa tai hiekkaista pienikivist 
kivikkoa ja joskus pienikivisti soraa, jossa kivet ovat pyristyneit1. - 
Sitä tavataan harjuissa, usein niiden pintaosissa0 Somero on hyvin ylei;' 
seti käytetty rakennusaine (tie- ja rautatierakennuksessa ja betonitek-
niikassa ),, 

M o r D on rapakivest tai hyvin karkearakeisesta graniitista 
rapautumalla synt3rnytt soraa, jonka raket ovat hyvin 
ja huonosti mekanisia rasituksia kestvi. Moroa tavataan Kotkan - Vii 
purin, Laitilan ja Ahvenanmaon rapakivialueilla sekä Keski-Suomen por.. 
fyyrigraniitin alueella, ja sit- kytetn jonkinverran teiden kunnossa-
pidossa0 

S ± d e ui a a k s i kutsutaan rilla rakennusteimiikan aloilla 
karkeitten maalajien, kuten soran sitomiseen kytettvt savea tai mo-
reenia. Usein kutsutaan kuitenkin sitomiseen kuytettbvW savea sideai 
neeksi ja moreenia sidemaaksi. Sekaannuksen vlttmiseksi olisi syyt!i 
puhua savesta ja moreenista sidemaana eli mainita aina joko savi tai mo 
reeni ja vilttL sanan flsidemaa?  kyttämistö yksin merkitsem5n jotain 
maalaj ia. 

Permaalla ja mkimaalla tarkoitetaanmoree.. 
nia, joten näiden sanojen ki.ytti on tarpeetonta. 



R u s k o m u 1 1 a k s 1 kutsutaan kansankie1ess moreenin h1.- 
1i huuhtoutunutta pintaosaa, jonka rautahydroksiidi on usein vrjnny± 
ruskeaksi. 

Maatalouden viljavuustutkimuksen piirissi samoinkuin eriil1ti muiL-
laldn aloilla savet jaetaan raesuuruuden mukaan 1 ) h 1 e t a s a v i i n 9  
jotka sisltv&t yleensä 30 - 40 % savilajitetta ja hiesu- ja hietala-
jittei -ta 20 30 % kumpiakin, 2) h i e s u s a v i ± n 	jotka sislt 
vft uoelmmiten 40 - 60 % sav±lajitetta ja hiesulajitetta n 0  40 % seki 
3) j i y k k i 1 n- eli a ± t o s a y 1 1 n , jotka sis1tvt savua-
jitetta keskirnirin yli 60 % ja hiesulajitetta n 20 %. 

K u o h u s a v 1 on kansanomainen, mutta rakennustekniikkaan 
pesiytynyt yhteisnimitys hienolle hiedalle ja hiesulle eli er±ttin rou-
tiville laj ittuneille maala5ji1le. 

F i k i s a y  e k s ± (pikileeriksi) kutsutaan kansankie1ess 
rannlkkoalueillarnme tavattavaa, luormontilaisena rantasuifidin mustaksi 
vrjLmi savea, joka muuttuu kuivuessaan harmaaksi ja myhennn±n rus-
keaksi, 

S a i p o u a s a v i on ns. kuivakuorikerrokserj. alla oleva 
luonnontilainen, inrk ja pehmeä savi joka on useimmiten harmaata tai 
5 iniharmaata 

J ä r - 1 m u d a k s 1 (mudaksi, muraksi) kutsutaan umpeen kas-
vaneissa jrviss turpeen ja liejun vUiss ja jrvikuivioissa tavatta-. 
vaa mustan ruskeata,kivenn.isain&s melko kbyh eloperist maa1ajia 
Tijn1. maalaji on syntynyt siten, että suoalueit-ten tuxnmiin vesiin liuen-
net.eloper9iset aineet ovat kulkeuduttuaan saostuneet ja painuneet poh-
jaan, ska jirvimutakerrokset ovat y1eens. ohuita ja verrattain harvi. 
naisia, ei niiU. ole rakennusteknillistä mc-rkitst. 

P i ± a a on muodostunut piikuoristen levien j iri5ksist 	Se - 
on erittäin kevyttä (tilavuuspaino n. C20)  harmaata, jopa joskus valkea,. 
takin maata. Liejut sisiltvit joskus niin runsaasti piikuoristen levien 
j:tteit., ettt ni±tä voidaan kutsua piimaaksi., Piimaata kytetn pak-
kaus.- ja lmmöneristysaineena sekä kevyitten tiilien valmistukseen. 

!3oihinta- ja murskaustuotteita. 

L 0 u h e t ("louhoskivet") ovat kivien louhinnassa syntyvi loh- 
careita 



K 1 1 1 a k 1 v i 1 1 äl tarkoitetaan louhista ti lohkareista 
1ohkaistuja keskenn suunnilleen samankokoisia kiviä, joita kiytetn 
joko mu.rskeen valmistukseen tai sstbetonin lisainekseksi. 

S e p e 1 1 on kiven koneellisessa murekauksessa syntyvstä murs-
keesta seulomalla lajiteltua 	 kiviainesta. Sepelin kar- 
keus vDidaan sti tarpeen mukaan. 

M .0 r s k e on kivien koneellisessa murskauksessa syntynyt la-
jitteleinaton, miltei kaikkia raekokoja sis1t.vi aines. Riippuen murs-
keen karkeuesta puhutaan hienosta ja karkeasta murskeesta Murskeen 
maksimiraekoko s±idetn tarpeen mukaan. 

1VI u r s k e s o r a on kivisen soran koneellisessa murskaukses-
sa syntyvi, lajittelematon aines, joka sislt yleens kaiken kokoisia 
rakeita, ja siis sekä mursketta että luonnonsoraa. Murskesoran maksimi-
raekoko sJdetn tarpeen mukaan. 

K 1 v i j a u h e on kivien koneellisessa murskaamisessa synty-
vi hienojakoinen aines, joka voidaan haluttaessa erottaa. 



3,, Maalajien luokitusmenetlnit. 

Edellä esitetyss luokituksessa ryhmiin Ili-VI kuuluvien maalajien 
-toteaminen tapahtuu raekoostumuksen perusteella (seulonta- ja lieteana-
lyysien avulla) siten, että maalaji saa pnimens1 siitä maalajitteesta, 
jonka alueelle seulontaktyrn (rakeisuuden sumakyrn) lpisy-% sattuu 
(d50-menetelrni) ja t a r v 1 t a e s s a tydennysnimen "sorainen", 
'hiekka1nen", "hietalnen","hiesuinen" tai "savinen" siitä lajitteesta 
rnink raesuuruusrajan lhelli ko. ltipisy-% 50 mandollisesti on tai miki 
lajite antaa ma1jille selviä lisominaisuu1csia (kts. malliesimerkit 1 , 
5 ja 6 kuvassa 1). Silmmr5isess luokituksessa, joka voi tapahtua 
esim. mallilajitekokoelmaa kytten, voida.an ryhmien III-Vmaalajien ni-
miin tarvittaessa 1iitt±i t3iydennysnimi "t a s a r a k e i n e n" , jol-
la tarkoitetan sitb, ett ptosa rakeista niytt keskenn samankokoi-
silta, tai "5 e k a r a k e i n e n" , millä ymmrretäin sitb, että. maa- 
lajien i voida sanoa sisltiv.n niin paljon samankokoisia rakeita, ettei 
niiden enemmyys voitaisiin selvästi havaita (esim. tasarakeinen karkea 
hieta, sekarakeinen hiekka)0 

Ryhm!in VII kuuluvat maalajit eli savet tumetan siiti, e ttb. ne  
sisltvt yli 30 % savilajitetta ja ovat lajittuneita maalajeja (sedi-
menttej) ja siis miltei vapaita hiekka- ja soralajitteista, Laihat sa-
vet sisblt-vt savilajitetta 30-50 ja lihavat savet yli 50 % Jos savi 
sislti 2-6 	eloperisi? aineita, saa se nimen liejusavi. d50 - mene- 
telmi ei siis sovelle -ta tmn ryhmtn maalajeihin. 

Hyhmn VIII kuuluvien maalajien pnimen loppuosa kuuluu aina 
"-moreeni" ja se nimi voidain antaa maalajille joko edelli esitettyyn 
maalajikuvaukseen perustuvan silmmriisen tarkastelun tuloksena tai 
seu1ontakyrn (rakeisuuden summaköyrn) avulla, joka on verrattain loi-
va (pitkä) ja osoittaa maalajin sisltvin paitsi jonkin verran savea ja 
hiesua, myds monia muita lajitteita usein sora mukaan luettuna, Nimen al-
kuosa (sora-, hiekka-, hieta- tai hiesu-) sekä t a r v i t t a e s s a 
t-iydennysnimi mritetn d50 - menetelmllt samalla tavalla kuin ryh-
mien iEII-VI maalajien nimitykset. 



4aien nimite4, Jos möreeni sisä:ltä:ä: yli 30 	savilajitetta 9  saa se 
kuitenkin nimen savimoreeni huolimatta siitä:, mikä: d50 arvo sille tulee, 
(:ialliesimerkit 3 ja 4, kuvassa 1) 

Jos moreen tai jonkin muun maalajin seulontakä:yrä: on lä:hellä: 
loivaa suoraa viivaa puoliiogaritmisella asteikolla siten, että: eri maa- 
ajitteiden mä:ä:rä:t ovat lä:hes yhtä: suuret tai, jos seulontakä:yrä noudat-. 

telee tiiveimmä:ksi eulloutuvan aineksen rakeisuuskä:yrä:ä: lis&tä:ä:n edellä: 
saatuun pä:ä:nieen tä:.ydennysnimeksi sana 'suhteistunut", (alliesimerk- 
ki 7, kuvassa 1) 

Kuvassa 1 nä:hdä:ä:n kivennä:ismaiden luokjtus -ta selventä:viä: esimerk-
kejä: maaLajieri rakeisuuskä:.yrä:n perustee],1a suorite -busta luokitukes-
ta. M a a 1 a j i s s a 1 on d50 	0.004 mm eli hiesun alueella, 
eikä: varsin lä:hellä: saven rajaa. Lisä:ksi edustaa kä:yrä: selvä:sti la--
jittuieen mailajin (oe.diuenin) 1ctirnurbc eik raalai siib iroi 
olla moreeni, vaan on sille annettava nimi hiesu. M a a 1 a j i 2 
ei myskä:ä:n ole moreeni, ja koska se sisä:ltä:ä: 33 savilajitetta on 
se luettava ljhkjj 	vkj , vaikka d50 onkin 0.006 mm, M a a- 
1 a j i 3 sisä:lt 	myöskin yli 30 	savilajitetta, mutta on ccl-. 
vä:sti moreeni, koska hiekka+soralajitteiden mä:ä:rä: on niin korkea 
kuin 19 . Maalaji on siis savimoreeni huolimatta d50:n arvosta. 
M a a 1 a j i 4 on selvä:sti myös moreeni, ja koska d500.13 mm, on 
sen saatava nimekseen hietamoreeni, jota nimitystä: voidaan tä:.yden-
tä:ä: sanalla hiekkainen??, koska 0.13 mm on melko lä:hellä: hiekar ja 
hiedan rajaraekokoa 0.2 mm. M •a a 1 a j ± 5 on selvä:sti erittä:in 
lajittunut, ja koska d50 on 1.25 min, on kysyksessä: hiekka. Kä:yrä:s-
tä: nähdä:ä:n lisä:ksi, että: karkeahiekkalajite on maalajissa vallitse- 
varta (67 ), joten maalajin nimeksi tulee d50:n osoittama karkea 
hiekka. M a a 1 a j i n 6 seulontakä:yrä:stä: saadaan sama d50:n arvo 
kuin edllä:, koska se ei ole moreeni, on sekin karkea hiekka.Tä:mä: 
malaji on kuitenkin ominaisuuksiltaan hyvin toisenlainen kuin maa- 
laji 5 koska se sisä:ltä:ä: paljon eremmä:n soralajite -Lta niin, ettei 
karkea hiekka ole vallitsevan'a. Sen johdosta on maalajille tä:ssä: 
tapauksessa annettava tä:ydennysnimeksi 'sorajnen'. M a a 1 a j i n 
7rakeisuuskä:yrä: noudattelee selvä:sti sellaisen aineksen tiiveiinmä:n 
pakkauksen raekoostumusta esittä:vä:ä: kä:yrä:i,joaaci nhkciniraekiokp on 
10 mm. Koska d501mm + saa maalaji siis nimekseen suhteistunut hiek-. 
kamoreeni. Kuvan tekstissä: on nimit.ysten erä:ä:t osat pantu sulkuihi 
osoittamaan, miten maalajin nimi 	7c±i, 
di erittä:in tarkri nirien antamista. 

Ryhmä:änD ja X kutluvat malaji 	: 
rusteella. Mainittu 
eloperä:isiä: aineiti 

Ryhmä:ä:n LI. kuwLv'it 	uurjt r 
yksinkertaisen kenttä:menetelrnä:n perusteelJ. 

Kun luonnontilaista turvetta purist 
peesta vettä:, joka voi olla puhdasta tai. ruskeata, keskinkertaisesti 
rnatuneesta turpeesta taas pusertuu mys itse turveainesta pois jo. ma 
tuneesta turpeesta pusertuu suurin osa ulos sormien vä:listä:. 

Maalajit voidaan merkitä: kairausreikiä: ja leikkauksia kuvaavissa 
piirroksissa oheisen kuvan N° 2 mukaisilla tunnuksilla, 



ajin nimi4yks41 Jos moreeni sislt yli 30 savilajitetta, saa se 
kuitenkin nimen savimoreeni huolimatta siitä, mikä d50 arvo sille tulee. 
(:/lalliesimerkit 3 ja 4, kuvassa 1) 

Jos moreenin tai jonkin muun maalajin seulontakä.yr on lhell. 
loivaa suoraa viivaa puolilogaritmisella asteikolla siten, että. eri maa- 
ajitteiden mrit ovat lähes yhtä. suuret tai, jos seulontakyr. noudat-

-telee tiiveimmäiksi sulloutuvan aineicsen rakeisuuskyr 	listn ede1li 
saatuun pnireen tydennysnimeksi sana 'suheistunut', (lalliesimerk-. 
Id 7,  kuvassa 1) 

Kuvassa 1 hdin kivennismaide luok±usta selventvi esimerk- 
kej maalajien rakeisuuskyrn perusteella suoritetusta luokitukses- 
ta. M a a 1 a j i s s a 1 on d50 = 0.004 mm eli hiesun alueella, 
reik varsin lähellä saven rajaa. Liskai edustaa käyrä selvästi la.. 
jittuneen malajin (oediien..tin) 	aiitimuut eikf raalai siib voi. 
olla moreeni, vaan on sille annettava nimi hiesu M a a 1 a j i 2 
ei myskn ole moreeni, ja koska se sislt 	33 savilajitetta, on 
se luettava lihHi oayksi 	vaikka d50 onkin 0.006 rnm lvi a a- 
1 a j i 3 sislt my5skin yli 30 savilajitetta, mutta on sel- 
västi moreeni, koska hiekka+soralajitteiden määrä on niin korkea 
kuin 19 . Maalaji on siis savimoreeni huolimatta d50:n arvosta. 
M a a 1 a j i 4 on selvästi my5s moreeni, ja koska d50=0.13 mm, on 
sen saatava nimekseen hietamoreeni, jota nimitystä voidaan täyden-
tää sanalla 'hiekkainen", koska 0.13 mm on melko lähellä hiekan ja 
hiedan rajaraekokoa 0.2 mm. M a a 1 a j i 5 on selvästi erittäin 
lajittunut, ja koska dSO on 1.25 mm, on kysyksessä hiekka. Käyräs-
-tä nähdään lisäksi, että karkeahiekkalajite on maalajissa vallitse- 
vana (67 ), joten maalajin nimeksi tulee d50:n osoittarn-a karkea 
hiekka, M a a 1 a j 1 n 6 seulontakäyrästä saadaan sama d50:n arvo 
kuin ed311ä, koska se ei ole moreeni, on sekin karkea hiekka.Tämä 
malaji on kuitenkin ominaisuuksiltaan hyvin toisenlainen kuin maa-
iajf 5, koska se sisältää paljon enemmän soralajitetta niin, ettei 
karkea hiekka ole vallitsevana. Sen johdosta on niaalajille tässä 
tapauksessa annettava täydennysnimeksi 'sorainen'. M a a 1 a j i n 
7 rakeisuuskäyrä noudattelee selvästi sellaisen aineksen tiiveimmän 
pakkauksen raekoostumusta erittävää kiyrä,joaa nksiniraekuo on n 4  
10 mm. Koska dSO=lmm,saa maalaji siis nimekseen suhteistunut hiek-
kamoreeni. Kuvan tekstissä on nimit.ysten eräät osat pantu sulkuihin 
osoittamaan, miten maalajin nimi voidaan lyhentää, ellei tarve vaa-
di erittäin tarkan nion antamista. 

RyhmänDC ja X kud.luvat maalajit tunnetaan maalajikuvauksen pe-
rusteella. Mainittakoon kuitenkin, että lieju sisältää yli 6 paino-
eloperäis1 aineita. 

Ryhmään LI. kuuluvat suoturpeet erotetaan toisistaan seuraavan 
yksinkertaisen kenttämenetelmän perusteella: 

un luonnontilaista turvetta puristetaan nyrkkiin tippuu raakatur-
peesta vettä, joka voi olla puhdasta tai ruskeata, keskinkertaisesti 
maatuneesta turpeesta taas pusertuu my5s itse turveainesta pois ja maa-
tuneesta turpeesta pusertuu suurin osa ulos sormien välistä, 

Maalajit voidaan merkitä kairausreikiä ja leikkauksia kuvavi;sa 
piirroksissa oheisen kuvan !° 2 niukaisilla tunnuksilla. 
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TiE JA VESIRAKENNUSHALLITUS 

Maarakennuslaboratorio. 

SUHEITTAMISOHJEITA 

Suhteittamisella ymmärretään, kuten tunnettua niitten sekoitus 

suhteitten laskemista, joissa kaksi tai useampia maalajeja on sekoi 

tettava yhteen, jotta saataisiin halutun raekoostumuksen omaava maa-

lajiseos Suhteittamista tarvitaan monilla rakennustoiminnan aloilla, 

mutta ennen kaikkea teiden kulutus- ja kantokerrosten rakentamisessa 

ja erilaisten betonilaatujen valmistamisessa. Suhteittamisen edelly-
tyksenä on käytettävien maalajien raekoostumuksen tunteminen. Sen 

vuoksi on maalajit ennen suhteittamista seulottava ja seulontatulok-

sista on piirrettävä raekoostuinusta kuvaavat n.s. rakeisuuskäyrät 

( huom. Tvh:n Laboratoriotiedoituksia N:o 2 s. + ) 

Suhteittamistehtäv. voidaan jakaa kahteen osaan, nimittäin: 

1) seossuhteen määritykseen paino- :ssa ( ja tarvittaessa tila-

vuus- %:ssa ). 

2) Seoksen rakeisuuskäyrän laskemiseen ja piirtämiseen. 

Suhtoittamismenetelmät ovat periaatteessa samat riippumatta sii-
tä, mitä tarkoitusta varten suhteitus suoritetaan. Pääasia on, että 

tunnetaan eri tarkoituksiin tarvittavien ihanneseoksien raekoostumus 

oli n.s. ihannekäyrät tai ihannealueet Viimemainittuja l3ytyy m.rn 

tämän Laboratoriotiedoituksen sivuilla. 

Suhteittamistapoja on useita, joista tässä yhteydessä esitetään 

seuraavat kolme, erikoisesti silmälläpitäen soratien kulutuskerroksen 

rakentamista ja kunnossapitoa: 

1) Kanden tai kolmen aineen matemaattinen suhteittaminen. 

2) Kanden aineen suhteittaminen n.s. suhteituskolmiota käyttäen 

3) Kolmen aineen suhteittaminen Fere' n kolmion avulla. 

Sorateiden kulutuskerroksen valmistarnisessa ja kunnossapidosse 

tulevat ensi sijsssa kysymykseen seuraavat suhteittamistehtävät: 

1) karkea sora tai murske ja savi, 

2) hiekkainen sora, kivimurske ja savi, 

3) karkea sora tai murske ja moreeni sekä 

-) vnh tienpinta, sora ja savi ti moreeni, 



10. 

Näitä käytetään seuraavassa esimerkkeinä eri suhteittainistapoja seli-

tettäessä 

L Kanden tai kolmen - aineen matemaattinen suhtejttaminen, 

l)Karkean soran tai murskeen ja sa 

v e n sekoittamisohjeet eli valmiiksi lasketut suhteitustulokset on 

annettu Tvh:n Laboratoriotiedoituksessa N:o 1, sivulla 21 9  joten esi-
merkiksi valitaan 

2) Hiekkai sen s oran kivimur skeen - 

j a s a v e n s u h t e ± t u s 	Se tapahtuu matemaattisesti si- 

ten, että molempien ensin mainittujen maalajien rakeisuuskäyrät piir-

retän ensin sellaiselle käyräpohjalle johon on merkitty ihsnnealue 
( huom kuva 1 ), Sen jälkeen merkitääii soran rakeisuuskäyrä A:lla 

ja kivimurskeen B:llä ja ryhdytään laskemaan sekoitusprosenttia valit-

semalla havaintokohdaksi se käyräpohjan raesuuruus, jonka kohdalla 
käyrät ovat kaukana toisistaan (eli esimerkkitapauksessa kuvassa 1, 

mm ) Jos meidän on otettava seokseen X % soraa A, niin kivimurs-

ketta B on otettava (l0 - X) , ja kuvan tarkkailukohdasta nähdään, 
että halutussa seoksessa pitäisi rakeisuuskäyrän kulkea ihannealueen 

pisteen 5 kautta, htäldstä X (100-X) B_ 
100 	100 	- 	

' 	(1) 	- 

jossa A on soran läpäisy4 ja B kivimurskeen läpäisy-% tarkkailukoh-

dassa, saadaan seosprosentiksi: 

x = 
A-B 	(2) 

Jos katsellaan kuvaa 1, nähdään, että S-B 	a ja A.-B = b, joten yh- 

täln ratkaisu saa muodon 	- a 1 X-. 00, 	3 

jossa siis a merkitsee halutun seospisteen ja vastaavan kivimurske.-

käyrn pisteen B välimatkaa ja b sora- ja kivimurskekäyrien vast/aa-

vaa etäisyyttä. Viimeksi mainitun yhtäl5n (3) avulla saadaan siis, 
suorittamalla kuvasta yksinkertainen mittaus ja ratkaisemalla ly-

hyt laskutoimnitus, tietää, kuinka monta 	soraa on sekoitettava ki 

vimurskeeseen, jotta seoskäyrä kulkisi ihannealueen pisteen 5 kautt 

Tämä tieto ei kuitenkaan riitä, vaan lisäksi on se1vitettävä, 
minkälaiseksi seoksen raekoostunius täilKin muodostuu eli 



lie 

laskettava ja piirrettävä seoksen rakeisuuskäyrä. Tämä tapahtuu si-

ten, että käyräpohjalta valitaan muita tarkkailuraekokoja sopivilta.. 

etäisyyksiltä (huom. kuva 1), ja jokaisessa tarkkailukohdassa laske-

taan edellä esitetyn kaavan (1) mukaan uuden seospisteen S arvo eli 

paikka, sijoittamalla kaavaan X:n paikalle edellä saatu sekoitus-%, 

A:n paikalle uuden tarkkailukohdan soran 1äpäisy- (A 1 , kuvassa 1) 

ja B:n paikalle uuden tarkkailukohdan kivimurskeen läpäisy4(B1, ku-

vassa 1). Täten saadut S:n arvot merkitään kukin kohdalleen k.y-

räpohjalle ja niiden kautta piirretään seoksen rakeisuuskäyrä (kat-

koviivalla kuvassa 1). 
Ellei saatu seoksen käyrä kuljekaan tyydyttävästi ihannealueen 

kautta, yritetään sitä muuttaa siirtämällä ensin valittua seospistet 

tä S ihannealueen puitteissa sellaiseen suuntaan, että koko käyrän.. 
kulku muuttuisi edullisemmaksi. Tällin on koko suhteitus seoskäy- - 

rän piirtämisineen aloitettava alusta laskemalla ensin uusi sekoitus-

% ja sen avulla uudet seospisteet eri tarkkailukohtiin. Kun seoskäy-
rä on saatu tyydyttäväksi, suhteitetaan se ja samalle käuränohjalle 

piirretty savikäyrä keskenään kerotulla tavalla, jotta saataisiin 

tietää sitomiseen mandollisesti tarvittava savimäärä. 

II. Kanden aineen suhteittaminen ns. suhteituskolmiolla. 

Edellä esitettyyn matemaattiseen ratkaisuun perustuen on kehi-

tetty graafisia, jopa suorastaan mekaanisiakin suhteitusmeneteliä 

aikaavievien ja virhemandollisuuksia tarjoavien laskutoimitusten vält- 
tämiseksi. Seuraavassa esitetään eräs tällainen menetelmä, jossa.. 

apuna käytetään läpinäkyvästä aineesta tchtyä, ns. suhteituskolmio-

ta. 

3) Karkean s o r an tai mur sk een ja rno-
r e e n i n s u h t e 1 t u s n s. s u h t e 1 t u s k o 1 m i- 

o n a v u 1 1 a. Suhteituskolmio on selluloidista, piastikievystä 

tai paremman puutteessa läpinäkyvästä paperista tehty, suorakulmai-

nen ja tasakylkinen koliio, jonka kyljen mitta on yhtä suuri kuin 
käyräpohjan korkeus eli Tvh:n käyräpohjia käytettäessä 10 cm. Kol-

mion toinen kateetti on jaettu 1C. yhtä suureen osaan ja nämä jako- 

pisteet on yhdistetty kolmion vastakkaisen kulman kärkeen. Kuvass& 

2 nähdään tämä kolmio ABC asetettuna käyräpohjalle, (Tvh:n maaraken-
nuslahoratorio on jakanut kaikkien maalsjitarkkajluaikkojens käyt 



töön ko. kolmiot). 
Kanden maalajin suhteittaminen yllä mainitun kolmion avulla ta-

pahtuu seuraavasti: 
a) Sekoitusprosentin määritys. 
Suhteitettavien maalajien rakeisuuskäyrät piirretään käyräpohjal-

le, johon on merkitty rny.s haluttu ihannealue. Sitten valitaan jo-. 
ku raekoko (O.l25 mm, kuvassa 2) tarkkailukohteeksi ja merkitään tä-
män raekoon kc;}idalle ihannealueele piste (F), jonka kautta seoskäyrän 
halutaan kulkevan. Asetetaan sitten suhteituskolmio käyräpohjan pääl-
le kuvan 2 osoittamalla tavalla. Kolmion sivun AB täytyy siis olla 
yhdensuuntainen käyräpohjan vaakasuorien viivojen kanssa. Kolmion si- 
vun AB pitää lisäksi kulkea alemman käyrän valittua raesuuruutta vas-

taavari (läpäisy-%) risteen (E) kautta ja kolmion sivun AC ylemmän 
käyrän vastaavan pisteen (G) kautta. Kun kolmio on paikallaan, katso-
taan, mikä kolmioon merkitty viiva kulkee ihannealueelle valitun is-
teen (F) kautta ja seurataan tätä viivaa kolmion oikealle kyljelle, 
mistä viivan päätepisteen CD) kohdalta voidaan lukea etsitty sekoi-
tus-. . Kun kolmion oikeaan kylkeen rnerkityt prosenttiluvut kasvavat 
ylöspäin, merkitsevät ne sitä %- määrää, mikä ylemmän käyrän edusta- 
maa ainesta on otettava, jotta saataisiin haluttu sekoitus. 

b) Seoskäyrän piirtäminen. 
Seoskäyrän piirtämiseksi siirretään suhteituskolmiota ensin 

käyräpohjaila vaakasuoraan suuntaan ja asetetaan siten, että kolmion 
kyljet leikkaavat rakeisuuskäyrät uudessa tarkkailukohteessa eli jo-
takin toista raekokoa vastaavan pystysuoran viivan kohdalla. Sitten 
seurataan, missä pisteessä edellä löydetystä seos- 2-sta kolmion va-
sernpaan kärkeen kulkeva suora leikkaa uudeksi tarkkailukohteeksi va-
littua raekokoa vastaavan pystysuoran viivan. Tätä leikkauspistett - 
vastaava läpäisy-- merkitään käyräpohjalle kynällä ja siirrytään 
seuraavaan raekokoon, missä seosisteen lukeminen ja merkitseminen 
uusitaan samalla tavalla. Saadut pisteet yhdistetään sitten etsi 
tyn seoksen rakeisuuskäyräksi, Jos käyrä ei ole tyydyttävä, mene-
tellään samoin kuin matemaattisessakin suhteittamisessa, eli määrä-
tään uusi sekoitus-. 	valitsemalla piste F toiselta korkeudelta ihan-' 
nealueen puitteissa. 



Fere'n kolmio on tasasivuinen kolmio, jossa jokainen sivu on 

jaettu 100 yhtä suureen osaan, je jkopisteet on yhdistetty kaikkien 

sivujen suuntaisilla suorilla (kuva 3). Jokainen maalaji voidaan ev 

kitä tälle kolmiolle sen raekoostumusta vastaavalle kohdalle yhdel1i 

pisteellä edellyttäen, että aines on seulottu vähintään kolmen seu 
lan (:J  0.12, 2.o ja 20 mm ) läpi tai, että maalajista on tehty seu- 
lontakäyrä, josta voidaan laskea, kuinka ronta % 	laskettuna 	2fln 

seulan läpäisevästä aineksesta) se sisältää raesuuruudeltaan alle 
0,12 mrn:n, ().125 - 20 mm:n ja 2.0 - 20 m:n lajitteita. Merkint. 

k.olmioon taahtuu siten, että saadut kolme prosenttilukua sijoitetaan 

kukin paikalleen omalle Irolmion sivulleen ja katsotaan, issä näistä 
pisteistä kolmion sisään lähtevät suorat leikkaavat toisensa. T;ää 
J:eikkauspiste edustaa ko. maalajin kokoomusta ja markitään sen tun 
nuksella 

• 	+) Vanhan tienp inta 	aineksen, soran 
j a 	s a v e n t a i rn o r e e ii i n suhteittaminen Fe:'et'n kol- 

• 	miolla tapahtuu siten etä kaikkia kolmea ainesta vastaavat pisteet 

nierkitään ensin koirnioon yllä mainitulla tavalla. Sitten yhdiste-

tään kaksi isteistä (soraa A ja tienpintaa B kuvaavat) toisiinsa suo- 

raha (kuvat 3a ja 3b). Näistä kandesta ain&-sesta voidaan saada suh-
teittamalla kaikkia sellaisia seoksia, joita vastaavat isteet sijai 

sevat tällä yhdistysjanalla AB. Jos siis tämä 3'hdistysjana kul'ee 

kolmiolle merkityn ihanneristeen (D) kaotta tai leikkaa sen yäihle 

varjostettua ihannealuotta tai ihannealueela olevaa ihannes'oraa 

( suunnikkaan halkeisija), ei kolmatta ainetta tarvitakaan, vaan he-

luttuun kokoomukseen päästään ko. kanden aineen seoksella (kuva 3a). 

Sekoitussuhcle saadaan siten, että ensin mitataan milhimetrirnitalla 

maalajeja (A ja B) kuvaavien pisteitten etäisyys, jota merkittäkn 

bll (kuwi 3 n ) ja sitten 	ihannealueen pdsteen (E) etäisyys 

toista maalajia kuvaavasta (esim.B) isteestä, jota merkittä".*n 
a:lla. Sen jälkeen lasketaan sekoitus- 	näitä eittoja hyväksi käyt- 
tämählä seuraavasti: 

maalajia A tarvitaan• a • 

-It- 	lon ( 1- 	) 	() 
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Ellei edellä iirretty 	AB kulje ihannealueen kautta, katsotaan 
voidaanko kolmatta ainetta ( 0, savea tai moroenia) sekottamalla saa-
da aikaan ihanneainesta. Tämä on mandollista vain siinä tapauksessa, 
että ihannepiste jää sen kolmion (ABC) sisään, joka saadaan, kun kaik-
kia kolmea ainetta kuvaavat isteet yhdistetäär ( kuva 3b ), Olete-
taan, että asianlaita on näin. Suhteittaminen alkaa täfl5in siten 
että ensin yhdistetään esimerkissäme soraa ja tienintaa edustavat 
pisteet (A a B) toisiinsa suoralla. Sen jälkeen vedetään savea tai 
moreenia kuvaavasta oisteestä (C) suora iharine - istefl ( D) kautta, 
kunnes se leikkaa edellä piirretyn yhdistysjann AB. Leikkeuspistettä 
nerkittäk5n F:llä. Sitten lasl'etaan edellä esitettvjen ohjeiden ja 
kaavojen (+) ja () avulla, niissä märäsuhteissa tien 'inta-ainestr 
() ja soraa (A) on s&oitettava, jotta saataisiin istettä E vastaa 
va seos. Sen jälkeen lasketaan samojen ohjeiden ja kaavojen avulla, 
missä idiäräsuhteessa tätä seosta (E) ja savea tai moreenia (C) on se 
1 oitettava, jotta saataisiin ihanneainesta (D). Kysrriyksessä on siis 
kal-- si kertaa peräkkäin tanahtia kanden aineen suhteittainen. Jos 
tuloksena ensiäisestä suhteittamisesta saadaan, että ainesta A tar 
vitaan a 	ja soraa (E) b , ja toisesta suhteitta:isesta, että s 
vea tai roreenia (0) tarvitaan e ja tienpinta-aineon () ja soran 
(A) seosta (E) (100-c) , saadaan looullisen ihanneseoksen kokoo'uk 
seksi: 

ainesta A eli soraa 	 a (100--e) i 
100 

ainesta B eli tienintaa 	b (V-c) 

1 C) 

ainesta C eli savea tai moreenia 	c 

Kuvassa 3 esitettyyn Feret'n koliioon on vrjostamalla o erkit-
ty soratien kulutuskerroksen ihannekokoomus ja tärän varjostetun 
suunnikaan lävistäjä kuvaa tiiviiksi pakkutuvaa, hyvää raekoostu-
jousta, kun taas ihannepisteestä etäianänä olevat suunnikkaan nurkat 
kuvaai7at laadultaan huonointa ja epäedullisinta ihannelrokoomuksen 
puitteisiin sopivaa ainesta. Jos siis suhteittamista ei 'ystytä suo 
rittamaan ihanneristeeseen CD), on se -yrittivä suoritteaan. tälle 
lävistäjävii-al1e. 

Käytettäessä Feret'n kol jota suhteittaniseen saadaan 1ou-
tuloksena selville ne sekoitussuhteet, jolta käyttämällä seoksen 
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kokoomus sattuu normaalin käyräDohjan iharmealueelle raesiluruuksia 

0.12 ja 2.fl mr vastaavilla kohdilla. Ei ole sensijaan ollenkaan vr-

maa, noudattako seoksen rakeisuuskäyrä ihannealuetta näiden raesuu-

ruuksien vä].illä tai ulkopuolella. Sen vuoksi voidaan sekoitussuh-

teitten selvillesaamisen jälkeen laskea, miten seoskäyrä kulkee,ja 

piirtää se normaalille käyräpohjalle, mikäli alkuperäisten aineitten 

rakeisuuskäyrät ovat käytettävissä. Laskeinen tapahtuu rnate::aatti-

sen suhte±tuks yhteydessä esitettyjen ohjitten mukaan käyttäen 

seuraavaa kaavan (1) lajennettua muotoa 

aA bB cC 
-+-+--- 5, 	 (6) 
100 	100 	100 

missä a, bja. c ovat Feret'n olmion avulla saadut, ainesten.sekoi-
tusprosentit ja A, B ja C vastaavista rakeisuuskäyristä saatavat lä-. 
pisyrosentit laskettavana olevassa raesuuruuskohdassa. 
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TIE- JA VESIRAKENNIJSHALLITUS. 
Maarakennuslaboratori o, 

31 1 .1953 

TI ERAKENNTJKS S $A KYTTT :TTN MAALMI.N Li1ATUVAATIMTJK3I 4• 

:., Tien pohja sekä. penger- ja tyterflaa0 

Tiesuuntien kimuksessa kohdistetaan erikoista huomiota maape 

rbn ensisijassa sen kantavuuden ja routivuuden selville saamiseksi.. 

Nmä molemmat ominaisuudet ovat sen luontoisia, ettei niitä pystytä. 

kuin harvoissa tapauksissa selvittmn si1mmrisell. tarkastelulla 

• 

	

	tai n.s. yksinkertaisia kenttmenetelmi. kytten nykyaikaista tienra.- 

kennusta tyydyttVil. tavalla. Sen vuoksi onkin maalajitarkkailupaik-

kojen tehtv. luokittaa maalajit routivuuden ja kantavuuden perusteella 

sillä. tarkkuudella, kuin se laboratorioiden omaamalla tutkimusvlineis-

tll on mandollista, Seuraavassa esitetn maalajien ne routivuus-ja 

kantavuusluokitukset, joita noudatetaan toistaiseksi, ja jotka perus-

tuvat nyt kiytssä oleviin laboratoriomenetelmiin. 

Routivuusluok'itus: 

1 Routimattomat maalajit: 

a) sora, karkea ja hieno hiekka sekä 

b) sora- ja hiekkamoreeni ja karkea hieta (mikäli niiden ka-

pillaarisuus on alle 1 m) ja 

c) turve 

2. Lievästi routivat maalajit: 

a) moreenit ja hieta, joiden kapillaarisuus on 11.5 m, 

b) suhteistunut moreeni eli moreeni, jonka seulontakyrän 

muoto noudattelee likimain tiiveiinmL-iJi sulloutuvan ainek-

sen rakeisuuskäyrb 

c) savet ja savirnoreenit eli maalajit, joissa on savilajitet-

ta (0 alle 0,002 mm) yli 30 	ja joiden plastillisuusluku 

A -bterberg/Casagrande) on yleensä yli 15 sekä 

d) humusrikas lieju. 
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3. Erittiin routivat maali. 

a) hieno hieta, hiesu sekä hieta- ja hiesumoreenit, joissa on 
savilajitetta (0 alle Ø,002 mm) alle 30 	ja piastilli- 
suusluku (Atterberg/Casagrande) yleensä alle 15. 

Arvioitaessa maalajien routivuutta raekoostumuksen perusteell 
voidaan kytt 	hyväksi kuvassa 1 esitettyj rajakyri. ja rajapisteitf. 
Ennen kuvan kyttämist on kuitenkin ratkaistava, onko kysymyksessä 1 
jittunut maalaji (sedimentti) vai 1-ajittumaton maalaji (inoreeni). Y 

raiatapauksi,s 
sin rakeisuuskayran perusteella ei ,taistaiseksi kuitenkaan voida/v: - 
muudella ptell, onko maalaji routivaa vai ei. 

Tie- ja vesirakennushallinnon tietutkirnukilla luokitetaan t 
pohjan kantavuus maa1a: 
vuusluokka seuraavasti 

1 • Kantava routimaton rn' 

a) sora, karkea hiekka 
b) soramoreeni, jonka kapillatiI-3uu on n:n 1 

2. Huonokcntoinen routimaton mn.: 

a) hieno hiekko, 
b' karkea hieta, jonka kapil1arisuus on enintn 1 ni, 
0') hiekkamoreeni _1_ 	- - 	- - 	- '- 	- 

3. Lievästi routiva maa: 

sama kuin routivuusluokitukson luokassa 2, lukuunottamatta 
liejua. 

4. Eritt&in routiva maa: 
sama kuin routivuusluokituksen luokassa 3. 

5. Suo: 

turve ja lieju. 

6. Kallio. 

Tm kantavuusluokitus mrä kytettvn pällysrakentesn tyy-
pin, mutta se ei ole riittv selvjttämn nhit suuria vaih -teluita 3. 
ja 4e luokan maiden kantavuudesaa, jotka erilaiset kosteussuhteet saavat 
aikaan. Sen vuoksi ilmoitetaankin tietutkimuksissa ns. pehmeikköjen 
ylityskohdissa kantavuus mieluimmin na. normaalikoetintankoja kyttml- 
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lä saatujen pli1taustulosten muodossa. Näitten piiktaustulosten perus-
teella sitten arvioidaan, onko tarpeellista suoritutta -t 
koistutkimuksja 9ikean ja edullisen rakennustavan liytämiseksi. Vii-
memainitut tutkimukset hoitaa Tvh:n maarakennuslaboratorjo, Edelleen 
on tietutkimusta tehtäesaä merkittävä muistiin vapaan pohjavesipinnan 
korkeus suurista kairan rei'istä, kekuopista ja alueen kaivoist, mi-
k osaltaan auttaa maan kantavuutta ja routivuutta arvioitaessa. 

Kehitys yle kuitenkin siihen, että 3. ja 4. luokan maiden kan-
tavuus on 	itett.vä tarkemmin mydskin s]aisilla paikoilla, missä 
ei ole kysymys yarsinaisista pehmeikistä, eteni silloin kun raken-
nettava tie tulee ketopääll.ystettäväksj. Tie- ja vesirakennuspiirien 
maalajitarkkai1upaiplla on jo nyt mandollisuus antaa arvokkaita-
arvioinja he1pQtvia tietoja suorittamalla suunnitellun tien pohja- 
maan kosteusmäärityksiä yhdessä norrnaalien, maalajin oikeaan luokituk-
seen tähtäävien titkimusten kanssa. 

Myös penger- ja täytemaan käyttökelpoisuuden ratkaisee maalajin 
rou -civuus ja kantavuus. Näiden maiden käyttötapa voi olla hyvin erilai-
nen (esim, painopenkereet, korkeat ja matalat, eristetyt ja eristämättö 
mät penitereet j.ne.). joten tarkkoja yleisiä laatuvaatimuksia on vai-
keata antaa 0  On kuitenkin selvää, ettei erittäin routivaa maata pidä 
käyttää missän olosuhteissa pkrn yläosasa li välitt1llä5ti 	i; 

k:.oksn allaEdelleen voidaan sanoa, että mitä tiivistyvimpää maa- 
laji on, eli mitä suhteistuneempaa se' on raekot mukaeltaan. ja mitä 
suurempia sen suurimmat rakeet ovat, sitä kantavampaa se on penkereesä, 
Nämä tiedot auttavat etenkin silloin, kun on mandollisuus valita erili 
ista pengermaista parhaiten sopiva, 

II.. ristyskerro$. 

Kuten tunnettua, nimitetään tien pällysrakenteen alinta kerros.-. 
ta käytössä olevien normaalipiirustustemme mukaan eriatykerrokseksi, 
ristyskerroksen tehtävänä on, kuten nimestäkiri käy ilmi, eristää. Tä-

mä eris -bämistehtävä on luonteeltaan kolmenlainen, nimittäin 
1) kapillaarisesti nousevan pohjaveden eristäminen tien päällys- 

rakenteesta 
2) pohjamaan eristäminen päälysrakenteesta siten, etteivät ne mis-

uään olosuhteissa osittainkaan sekaannu toisiinsa, 
3) .ämn5n eri 	tn.or outaajan alenernisen hidaatamisesi. 
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Eristystoimenpide on vlttärntön routavaurioiden vhentämiseksi 
niin kauan kuin meidän on rakennettava teittemnie pllysrakenne suoraan 
erittäin routivalle maapohjalle, voimatta kmrvata nit. vaarallisia maa 
lajeja routimissyvyyteen saakka toisilla ja voimatta laskea pohjaveden 
pintaa riittvsti tällaisilla alueilla. 

Erist.yskerroksen rakentamiseen kelpaavalta maalajilta vaaditaan, 
etti sen kapillaarisuus on riittiv.n alhainen katkaisemaan veden nou-
sun tiivistettyyn pellysrakenteeseen, ja että se samalla on riitt\rn 
hienoa estäinin roudan sulamisen seurauksena ylikosteaksi muuttuvan hi 
nojakoisen maalajin nousemisen sen huokosiin 9  Jos nimitt.in tllaio 
nousemista tapahtuu ja pohjamaa psee sekaantumaan eristyskerroksee 
tiivistyy viimemainittu, sen kapiliaarisuus kasvaa ja se voi muuttua 
rout ivaksikin. 

Maalaj i , j oi t:t 	i _d:; 	LJ1t tjt 	tjrukse 	ou h j 
k a , jonka kapillaarisuuden pitä. olla alle 20 cm ja jonka rakeisuus 
k5yrn tulee kulkea pisteiden 0.25 min - 20 ja 1.0 mm - 20 v.listi 
(pisteit. esittävä ensimmiinen numero tarkoittaa rakeitten lpirnitta 
ja toinen seulontakyrält luettavaa 
ji ei saa. sisält 	lpimitaltaan yli 5 cm suuruisia kivio. 

ristyskerroksen saa rakentaa karkeammastakin maalajista siiri5 
tapauksessa, ett erittäin routivan tai lievästi routivan pohjamaan pin-
nalle ennen ko. "liian' karkeata eristyshiekkaa, voidaan ajaa "suodat-
timeksi't viiden senttimetrin paksuinen karkea hieta - hienohiekka-
kerros. Viimemainitun pit olla routimatonta (kapillaarisuus alla 
1 m), mutta sen ei tarvitse täytt 	eristyshiekalle asetettuja vaati- 
muksia. Tämän "suodatinkerroksen" päälle ajetaan sitten normaalim-
rysten mukainen eristyskerros täysi vahvuisena. Suodatinmaan asemas- 
ta on myös neuvottu kytettvksi sammalta tai 	 mutta niiden 
kyttö ei ole suositeltavaa niiden suhteellisen lyhyen in vuoksi. 

Eristyskerroksen tehokkuuden ja merkityksen perusedellytykseni 
on, ettei vapaa pohja- tai pintavesi p.äse missn olosuhteissa nouse-
maan eristyskerrokseen saakka, vaan että tämä kerros on ojien tai penke-
reen kautta yhteydessä ilmaan, 

Eristyshiekan laadun tutkiminen on suoritettava erittdin huolel-. 
lisesti laboratoriossa ja erist.yskerroksen rakentamisessa onnoudatet-
tava suurta tarkkuutta, jotta ei tapahtuisi vaikeasti kQrjattvia ereh-
dyksib. 

Jos piirien maalajitarkkailupaik3issa on epvarmuutta eristysiter- 
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:oksen rakentamiseen saatavilla olevien maalajien kelpoisuudesta tai. 
k'yttötavasta, kehoitetaan piirejä köMntymön tie ja vesirkennushal 

Luksen maarakennuslaboratorion iuol een. 

III Jakava kerros 

Jakavan kerroksen tehtävä on pas'iallisesti sama kuin kantOkr 
roksenkin eli jakaa kuormitusta heikosti kantavalle pohjamaalle Koska 
jaka'a kerros kuitenkin sijaitsee syvemmliö. kuin kantava kerros ja oil. 
le tuleva liikenteen aiheuttama kuormitus on jo varsinaisen kantoker-
rokser1 ansiosta jakautunut laajemmalle pinnalle voidaan jakavan ker 
roksen rakentaminen sallia vhemmn kantavista, ja t.11öin usei1nmit;u 
myös halverrimista ja helpommin saatavista maalajeista. 

Arvosteltaesea jonkin maalajin kelpoisuutta jakavaan kerrokseen 
on kiinnitettävä huomiota sen routivuuteen ja kantavuuteen, On selvi, 
että jakavaan kerrokseen kytettv maalaji ei saa routia siinikän ta 
pauksessa, että. se voidaan rakentaa huolellisesti tehdyn virheotiömn 
erisskerroksen plle, sillä tien reunat ja luiskat voivat esim,. sii--
lyi aurausvalliri alla etel-3uomessa sulana, jolloin sulava lumi vot 
ainakin ajoittain talven kuluessa aiheuttaa veden virtauksen tienrun-
koon luiskin kautta ja siten myös vaarallisen kerrosroudan syntymisen 
auratun ajoradan alla sen reunaosissa0 Jos jakava kerros sensijaan on 
tehty karkeammasta ns. routimattomasta maalajista, joka jäätyy maosii 
viseen routaan, isajenee tienrungossa oleva ja sinne virtaava. tai imey 
tyvä vesi jäätyessään huokosia myöten pienintä vastusta kohden eli su--
laan maahan päin ilman, että tienrunko liikkuu tai 'elää. Myös kanta- 
uussyistä ovat routivat maalajit krottomia jakavaan kerrokseen koska 

pienetkin vesimäärät voivat etenkin liikenteen aiheuttaman täinn vai-. 
kutuksesta heikentää tällaisten maalajien kantavuuta oleeiisestL, 

Hyvältä jakavalta kerrokselta vaaditaan edellä sanotun lisäksi 
myös jonkinverran sitoutuvuutta, mikä helpotta tienrungor tiiristrni 
t rakennusvaiheen aikana ja edistää sekä kuormituksen jakautuvautta 
että päillysrakenteen koossapysyvyyttä etenkin tien reunoilla Riitr 
väri sitoutuvuuden saa aikaan joko maalajin sisältämä pieni hienojen ai-
nesten määrä (esim.moreeneissa ) tai maalajin suhteistuneisuus, Maala 
jin sanotaan olevan sitä suhteistun.eempaa mitä enemmän sen seulonta. 
rä noudattelee tiiveimmin sulloutuvan aineksen rakeisuusk.tr.r. 
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Jos jakavan kerroksen rakentamiseen on kytettvjssä erilFatui. 
sia, yleiset kelpoisuusvaatimukset täyttäviä maalajeja, on tämä kerros 
pyrittävä rakentamaan siten, että vähiinmän kantavat eli huonoimmat ai-
nekset tulevat ao0 kerroksen alaosiin ja parempi aines lähemmäksi kan.. 
tokerrosta. Tllin ei raja jakavan kerroksen ja kantavan kerroksen vä 
lillä muodostu kovin jyrkäksi, mikä on hyvin edullista ja mihin olisi 
syytä mandollisuuksien mukaan pyrkiä. Seuraavassa luetel1a.m kavonn 
kerrokseen kelpaavat maalajit heikoimnias'ta 1rhaimp'rn: 

karkea hiekka (=eristyshiekka), 
hiekkamoreeni (kapillaarisuus aho 1 rn, 
sorainen hiekka, 
sora, 
soramoreeni, ja yieeno 
kantokerrokseen kelpaav 

Pelkästä hiekasta ei voi valmistaa koko jakavaa korrosta. 
maalajinimikkeitä vastaavien maalajien kuvaus-- ja tuntemis- eli mää 
rittämisohjaet nn3taan yksityiskohtaisesti tämän lehden alussa Sivu 
la 5-8. Mitään maalajia ei pidä käyttää jakavaan kerrokseen ennenkuir. 
sen kelpoisuus on todettu piirin maalajitarkkailupaikassa. Epävarmois-
sa tapauksissa on kytVi 	' 	 cuCboaoion puoleen. 
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IV. Kantokerros. 

Tien kantokerros sijaitsee v'ilittömisti kulutuskerroksen alla. 

ja sen tehtvin on kantaa liikenteen aiheuttama kuorma eli jakaa se 

pohjarnaalle yhdessb jakavan kerroksen kanssa. Sen vuoksi tulee; kantoker-

roksen rakentamiseen kytett5vn maalajin olla niin karkearakeista, et. 

tel kosteuden vaihtelut aiheuta siin.i mitin pehmenemisti tai liikkumis 

ta, vaan että lujat rakeet liittyvät vlittmsti toisiinsa puristusta 

kestvksi rungoksi. Jotta trn. rakennelma olisi mandollisimman luja, 

tulee samaa suuruusluokkaa olevien rakeitten liittyä toisiinsa eli saa-

da tukea toisistaan, jolloin maalajin seulontakyri noudattelee tiiveim-

mn pakkauksen rakeisuuskiyr 	Mitä suurempia ovat tällöin suurimmat 

rakeet sit. lujempi on kantokerros. Rakentamisen yhteydessi tapahtuva 

tiivistiminen ja kantokerroksen kokonaispaksuus samoinkuin saatavissa 

olevan aineksen laatukin asettavat rajoituksia karkeimpien ainesten 

koolle. 

Kantokerroksen rakentaminen riippuu tien luokasta ja pllysteen 

laadusta, ja se on rakennettava tiesuunnitelman edellyttmll. tavalla. 

Kantokerroksen rakentamiseen kelpaavat maalajit ja murskaustuotteet jae. 

taan: 1) kestopllystettviksi suunniteltujen teiden. kantokerrosainek 

sun ja 2) sorateiksi rakennettavien teiden kantokerrosaineksiin, 

kentamiseen kelpaavat: 

kivinen sora, 

karkea murske, 

somero ja 

sepeli. 

Kantokerrokseksi kelpaavan k 1 v ± s e n s o r a n tai k a r- 
k e a n m u r s k e e n on olav'i suhteistunutta eli sen seulontaky-

rn on mandollisimman hyvin noudateltava tiiveimmiki sulloutuvan ainek-

sen rakeisuuskiyr.in muotoa. Suurin kivikoko saa vaihdella 25 - 65 mm, 

kuten "ihannealue" kuvassa 2 osoittaa riippuen kantokerroksen rakennus- 

tavasta ja rakennusvaiheesta siten, että kerroksen alaosaan käiytetdn 

ainesta, jossa suurin kivikoko saa vaihdella 40 - 65 mm ja y1osaan ai-

nesta, jossa suurin kivikoko saa vaihdella 25 - 40 mm. Pinnan lopulli-

seen tarkistamiseen kytetn normaalia sideaineetonta tiesoraa. Vaihto.. 

eh-toisesti voidaan koko kerros rakentaa aineksesta, jossa suurin kivi- 

koko on n. 40 mm, ja pinta tasataan ja tarkistetaan hienommalla ainek- 
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sella, kuten edellä. 

	

5 o rn e r o k a n t o k e r r o k s e 	 . 
ureron. suurin kivikoko saa.olla enintn 2/5 kanto1erroksenpaksuudesta 
mutta mieluiten v.in 70 mm. Suurikivisin aines on pyrittiv sijoitta. 
maan ajnaisj }ana on oltra niin rusaastt 	r 

	

iinsa tai sorarakeisiin. ei t" 1e1 -ss 	Pinyrn 	SU1en 
kIstimiseen 	ytetiini soraa Ict!tten edeUL, 

S e p e 1 i n va1mistamisen on pyrittv., mikfli mando11itn, 
valitsemaan tasalaatuista hienorakeista (rakeitten lpimitta 1 - 5 mr' 
kivilajia ja välttimn rapakive, fylliitti ja karkeata porfyyrist: 
graniittia, Sepelikantokerroksen alaosa, mutta enintn 2/3 sen kokonais-
paksuudesta, on pyrittivi rakentamaan karkeasta sepelistt., jonka kivi- 
koko saa vaihdella 40 - 70 mm. Ylin kerros eli n. 1/3 kantokerroksori. ko.. 
konaispaksuudesta on rakennettava hienommasta sepelisti, jonka kivikoko 
saa vaihdella 20 - 35 mm. Pinta tiivistetin senjt1keen kivijauheella 
tai tiesoralla. Vaihtoehtoisesti voidaan kantokerros rakentaa sepelist, 
jonka kivikoko on 20 - 65 mm. Pinta tiivistetn, kuten edellä, kivi-
jauheella tai tiesoralla. Suuret littet kivet poimitaan pois ty5n ai-
kana, 

.kelpaavat: 
kivinen soramoreeni, 
kivinen sora ja 
karkea murske, 

joiden seulontakyrien on mandollisimrian hyvin noudateltava tiiveiinrnik-
si sulloutuvan aineksen rakeisuuskyran muotoa, ja joiden suurin kivi- 
koko saa vaihdella 25 - 65 mm (huom.. kuva 2). Jos suurin kivikoko on yli 
35 min, on edullista, ettL kerroksen yliosa rakennetaan höyliyksen hel-
pottamiseksi hienommasta aineksesta (suurin kivikoko 25 - 35 mm) 

Soratien kantokerrokseen kelpaavat tietenkin. my5s kestopllys-
teen kantokerrokseksi hyv ytyi,edel1 seloste -tut maa-ainekset0 
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' Soratien kulut: 

• 	 Tien kulutuskerroksen on oltava kulutusta kestävä eli hyvin ti: 
vis ja sitoutunut sekä mandollisimman vastustuskykyinen vettä vastaai:iL 

• 	Kulutuskerrokseen käytettävälle maalajille on sen vuoksi pakko anta 
ankarat laatuvaatimukset Kuvassa nähdään ku1utuskorrokse ". käy 
tettävän aineksen ihanneraekoosturnus varjostettuna Aineksen maks:•: 
mi raekoon pitää siis olla läpimitaltaan 20 mm ja seulontakäyrän p 
-bää noudatella ns. tiiveimmän pakkauIsen rakeisuuskäyrää eli varjo3--
tetun alueen muotoa. Tällainen aines ei missään olosuhteissa roudi 
eikä menetä kantavuuttaan kostuessaan, Luonnossa tavataan sanotunlai- 
ta ihanneainesta vain poikkeustapauksissa Nämä poikkeustapaukset 

ovat soramoreenia ja joskus rapakivestä s.TntynyttM  soraa eli moroa. 
Sen vuoksi ollaankin sorateiden rakentamisessa ja kunnossapidossa pa-
koitettuja valmistamaan kulutuskerrosmateriaalia sekoittamalla kahta 
tiuseampaa ainesta yhteen suhteittainalla saaduissa painosuhteissa, 
Suhteittaminen on esitetty yksityiskohtaisesti toisessa paikassa tätä 
lehteä. Parhaimmat ja tärkeimmät ainesyhdistolmät kulv.tuskerrosta 

• 	valmistettaessa ovat: 
1) karkea luonnonsora ja jäykkä-savi 
2) moreeni ja kivimurske 
3) luonnonsora kiviurske a jäykkä savi 
+) murskesora ja jäykkä savi. 
Sorateiden kunnossapidossa tulee kysymykseen muutkin ainesyhdis-

tolrnät, mikä johtuu paitsi kulloinkin halvimmalla saatavissa olevista 
maalajeista mys vanhan kulutuskerroksen laadusta. 

a. Sora. 

Soraesiintymän kelpoisuus kulutuskerroksen rakentamiseen tai 
teiden kunnossapitoon on riippuvainen lähinnä soran karkoudesta -ja 
kivisyydestä. Sora arvostellaan sen vuoksi käytännössä sen mukaan, 
kuinka monta soralajitetta se sisältää laskettuna .20 min:n seulan 
läpäisseestä aineksesta 5  ottamalla huomioon kivisyys- % seuravalla 
tavalla (huom, kuva 5: 



2 min:n seu- 	Soran 	IIuuttuu rnurskattaessa hy- 
lan läpäisee 	laatu 	väksi, jos kivisyys on 

yli 80 5 	kelvoton 	 n. 60 - 70 2 
cr- 8o% 	huono 	 n.. 50-6o 
50 - 	 välttävä 	 n. 30 - 50 % 
i- Y) 	hyvä 

1unrxossapi-
dossa erit-
täin hyvä. 

Jos halutaan etukäteen tarkemin tietää, minkä laatuista murske-
soraa, jostakin esiintästä voidaan saada, lasketaan murskesoran i--
päisy 	2 min:n kohdalle (7) :curave2ti: 

100 

Kaavassa merki S:.? 	i : n 2 ia.ii3sc:r! ( 'ia l'ivet can) 
soran läpäisyprosezittia 2 min:n kohdalla ja se voidaan lukea ko. sorai 
seulontakäyrältä, kun taas b merkitsee esiintymän kivisyysprosenttin 
Lasku perustuu siihen, että läpimitaltaan alle 20 min:n kivimurske si-
sältää yleensä 8 - 20 % (keskiarvo i+ ) läpiniitaltaan 2 min hienornpaa. 
ainesta riippuen kivilajin laadusta ja murskaimen kuriuw 
desta. Mikäli halutaan, voidaan murskesoran rakeisuus laskea yllä- - 
mainitun kaavan avulla piste pisteeltä käyttämällä hyväksi soran seu 
lontakäyrää ja murskeen normaalista rakeisuutta, mikä on esitetty ku-
vassa 3., 

Joskus voi rakeisuuskäyrän outo muoto aiheuttaa, että sora on 
hxo.nomman laatuista kuin mitä 2 min:n läpäisy- % edellyttää, kuten esi.-
merkissä kuvassa 3.. Onneksi ovat tällaiset tapaukset melko .harvinat-
sia. 

b. Savi 

Kulutuskerroksen sitomiseen käytettävältä savelta vaaditan hr-
vää sitomiskykyä ja hyvää tiivistyvyyttä. 

Tutkittaessa saven käytt5kelpoisuutta kulutuskerroksen sitomi-
seen suoritetaan useita kokeita, joiden yhteistuloksen nojalla an-
netaan lausunto ko. aineesta0 Kokeet ja vaatimukset ovat seuraavat: 
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1) Areometri- eli hydrometrianalyysin nojalla piirretystä ra-

keisiuskääst luetaan saven sisältbmän savilajitteen määrä 
eli sen aineksen määrä, jonka raesuuruus on alle O.002 mm. 

Savi on sitä sitovampaa, mitä ene:'imän se sisältää tätä ajitet-

ta, ja sitä tiivistyvärnpää mitä loivenpi on sen rakisuiiskäyrä. 

Savi kelpaa kulutuskerroksen sitömiseen, jos savilajitetta on 

yli 25 , ja on erittäin hyvää kö. trkditukseen, jos savilaji-
tetta on yii 50 . 

2) Savi on 	sitovaripaa tiit korkeampi sen plastillisuuslu 
ku on, ja se kelpaa tienpinnan sideaineeksi, jos tämä luku on 
yli 	j on erittäin hyvää siihen tarkoitukseen, jos luku on 
yli. 25. 

3) Savi on sitä sitovampaa ja tiivistyvämpää, mitä suurempi sen 

kuivumiskutistuma on. Se kelpaa si.deaineeksi, jos sen linosari-

nen kuivumiskutistum on yli 4 7 ja on hyvää ko. tarkoitukseen, 
jos kutistuma on yli 7 

. 

+) Savi on sitä sitovapaa, mitä ohueinpi rihia siitä kieritys-

kokeessa saadaan. Jos rihma on läpimitaltaan alle 1.7 m, on 

savi kelvoollista sideaineeksi, ja jos se on alle 1,o on se ent-
täin hyvää ko. tarkoitukseen. 

Jos savi voidaan arvostella erittäin hyväksi, on se nimeltään 
lihv 	avea e  

On huomattava, että yhden kokeen perusteella ei voida ratkaista 
rr kelpoisuutta, vaan on tarkasteltava kaikista yllä mainituista 

kokeista saatuja tuloksia yhdessä, sillä kÖetu1osisa saattaa yksi-

tyisten kokeitten kohdalla esiintyä huomattaviakin ristiriitaisuuksia. 

Arvostelussa kiinnitetään päähuomio raesuuruuskäyrään ja piastillisuus-

lukuun, koska niitä voidaan pitää luotettavimpina. Jos tulokset ovat 
erittäin ristiriitaisia (kuten esim. 15 % alle 0.002 mm, plast.luku 
10, kutistuma 8 	ja kierityskoo 1nm), mikä voi johtua esim. humus- 

tai suolapitoisuudesta tai poikkeuksellisesta raekoostuuksasta, on. 

savi lähetettävä erikoistutkimusta ja lausuntoa varten Tie- ja vesi-

rakennushallituksen maarakennuslaboratorioon. 

Kun tienpinnan suhteittamisen yhteydessä joudutaan ilmoittamaan, 

montlo kuutiota kilometrille savea tarvitaan, on syytä tict, etti 
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kuormattu luonnonkostea savikuutio sisältää keskimrin vain 1170 kg 
kuivaa savea. (Täss1 yhteydessä viitataan Tvh:n"Laboratoriotiedoituk-
sia. N:o 1ss."ju1kaistuun valmiiseen saven, oran ja tienpinnan suh-
teittamistaulukkoon ja nomogran -reihin, joissa tulokset esitotän kuor-
matuissa kuutiometreissä kilometriä kohden). 

c) Moreeni 

Moreeni voi olla kokoornukseltaan hyvin vaihtelevaa ja siksi sen. 
käytt$kin on tien kulutuskerroksessa monenlaista. Moreeni voi sellai-
senaan tai murskattuna kelvata kulutuskerroksen rakentamiseen ja kun-
nossapitoon, kuten edellä jo on mainittu, mutta useimiten sitä käy-
tetään savettomilla alueilla tienoinnan sitomiseen ja paikkaarniseun. 
Moreenin kelpoisuuden ratkaisee, ei yksin sen raekoostunius, van sen 
kokoomuksen suhde muiden sa;alta alueelta saatavissa olevien maala-
jien, kuten sorien ja kivikQiden, laatuun. 

Moreenin käyttrnandollisuuksia arvosteltaessa on siis tärkeimpä- 
• 	nä perusteena rakeisuuskäyrä, joka saadaan suorittaralla nesu- ja kui- 

vasoulonta sekä areometrianalyysi. Samalle käyräpohjalle siirretään 
sitten alueen sorien rakeisuuskäyrät sekä kivimurskeen rakisuusalue 
tämän kirjoituksen kuvasta 2, ja jos on kysymyksessä kunnossapito, 
vielä oikcin otetun tienpintanäytteen rakeisuus.Senjäl1&oi tt'.rstollaa 
esim. suhteituskolmiota käyttäen, mitä ainersia sekoittamlla voi-
taisiin saada aikaan kulutuskerroksen ihnnekoostumusta vastaava ses, 
jossa on alle 0.002 mm:n läpiiittisia hiukkasia 3 - 9 2. Useim4 
miten päästään tähän toivottuun koostumukseen kulutuskerroksen ra-
kentamisen yhteydessä esim. suhteittarnalla moreenia kivimurskeen t3Li 
karkean murskesoran kanssa. 

2. Puolikesto- ja kestoällysteet. 

Otsikossa mainittujen pilällysteiden kiviineksen laatuvaati--
muksiin ei viÖl tässä yhteydessä puututa tarkemmin, vaan viitataan. 
Pohjoismaiden tieteknillisen. liiton Suomen osaston yhteistoiminnas-i. 
sa Valtion Teknillisen Tutkitruslaitoksen kanssa laatimr.n pbiällys-
tenormiehdotukseen, joka on julkaistu Rakennusinsinriyhdistykson 
julkaisuja N:o A 19:ssa,  ja Valtion Teknillisen Tutkimuslaitoksen 
Tiodoituksessa 101,vuodelta 191. 
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