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1. JOHDANTO 

Valtion rakennustöiden teettämisestä urakoitsijalla annetun 

asetuksen (n:o 385/1961) 16 §:n mukaan "Rakennuttajan tulee 

valvoa, että urakoitsijan suoritus muodostuu sopimuksen mu-

kaiseksi". Edelleen sama asetuksert pykälä velvoittaa raken-

nuttajan määräämään henkilön valvomaan urakoitsijan suon-

tusta. 

Päällystystöiden valvonnasta on annettu varsin seikkäperäi-

set ohjeet (TVH 742815). Niissä käsitellään mm. raaka-ainei-

ta, työn tekemistä, näytteiden ottamista, tutkimista, tutki-

musmenetelmiä, kokouksia, ilmoituksia ja tarkastuksia. Vai-

vontaohjeet on liitetty päällysteurakoissa noudatettavaksi 

asiakirjaksi. 

Oheisten ohjeiden tarkoitus on palvella valvonnan organi-

sointia ja valvojien tehtävärnäänittelyä. Ohjeita voidaan 

käyttää muistilistana käytännön valvonnassa ja ne soveltuvat 

myös valvojien koulutukseen. 

Valvonnan tarkoitukserimukaisuuteen ja tehokkuuteen kannattaa 

kiinnittää huomiota. Hyvä valvonta edesauttaa korkealaatuis-

ten päällysteiden tekemistä, vähentää työnaikaisia ongelmia, 

jouduttaa lopputarkastuksen suorittamista ja työn vastaanot-

toa. Rakennuttajan valvontakulut päällystysurakassa ovat n. 

3 - 4 % urakan kokonaiskustannuksista. 
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2. PJLLYSTYSTÖIDEN VALVONNAN ORGANISOINTI 

2.1 Valvontaan käytettävät resurssit 

Päällystystöiden valvontaan pyritään käyttämään ammattitai-

toista ja riittävän käytännön kokemuksen omaavaa henkilökun-

taa. Määräaikaisella työsopimuksella päällystyskaudelle pal-

kattavan valvontahenkilöstön valinnassa pyritään käyttämään 

pääasiassa henkilöitä, jotka jo aiemmin ovat olleet maini-

tuissa töissä tai jotka opiskelevat alaa. Valvontahenkil&-

kunnan koulutustilaisuus on yleensä tarpeellinen järjestää 

ennen thiden aloittamista. 

Valvonnassa käytettävät näytteenotto- ja tutkimusvälineet 

tarkistetaan riittävän ajoissa. Tarvittavat hankinnat teh-

dään siten, että välineet ovat käytettävissä ennen töiden 

alkua. Uusien menetelmien ja laitteiden käyttöönoton opastus 

on syytä järjestää. 

Valvontatoimien rahoitus on pyrittävä varaamaan ajoissa. 

Valvontamatkojen tekemismandollisuus koko päällystyskauden 

ajan on turvattava. Valvontamatkakulujen seuranta on tär-

keää. 

2.2 Urakat ja omat päällystystyöt 

Tienpäällystysurakoinnin ollessa kysymyksessä on syytä tehdä 

riittävän ajoissa ns. valvontasuunnitelma. Siinä esitetään 

urakkaan sopivin rakennuttajan valvontaorganisaatiokaavio, 

organisaatioon valitut henkilöt, kunkin valvojan tehtäväku-

vaukset ja toimenpiteet. Lisäksi selvitetään kunkin valvojan 

vastuu omassa valvontatyössään. 

Hyväksytty valvontasuunnitelma tai suunnitelman organisaa-

tiokaavio nimettyine henkilöineen esitetään urakan alkukoko-

uksessa urakoitsijalle. Urakoitsija esittää oman organisaa-

tiokaavionsa samassa tilaisuudessa rakennuttajan edustajille 

ja valvojille. 



Oman päällystystyön osalta laaditaan työmaan organisaatio- 

kaavio, jossa on nimetty myös vastaava paikallisvalvoja. 

Organisaatiokaavion laatu esim. työmaari työpäällikkö ja sen 

hyväksyy piiri-insinööri tai toimialapäällikkö. Kaavio 

selostetaan työntekijöille työpäälliköri tai työmaapäällikön 

johdolla. 

Organisaatiokaaviossa on nimetty yleensä piirin ylin johto, 

työpäällikkö, päällystystymaan päällikkö ja apulaisvalvojat 

sekä laborantti. Lisäksi kaaviosta ilmenee päällystyskohtei-

den työ- ja työmaanpäälliköiden sekä vastaavan paikallisval-

vojan ja laadunvalvontaryhmän henkilöiden nimet (kts. kohta 

2.3). Kaaviossa olevilla henkilöillä on yleensä ko. piirin 

linjaorganisaation mukaiset tehtävät vastaavaa paikallisval-

vojaa lukuunottamatta. Hänen tehtävänsä määräytyvät kuten 

tienpäällystysurakan vastaavan paikallisvalvojan (kts. kohta 

3.5). Ensisijainen vastuu oman päällystystyön tekemisestä 

kuuluu päällystystyön työmaanpäällikölle ja vastaavalle pai-

kallisvalvojalle. Muiden vastuu määräytyy piirin linjaorga-

nisaation mukaisesti. 

2.3 Valvontaorganisaatiokaavioita 

Rakennuttajan valvontaorganisaatiolle voidaan asettaa seu-

raavia vaatimuksia: 

- 	sopiva määrä henkilöitä 

- 	kokemusta ja ammattitaitoa riittää kaikkien työvai- 

heiden seurantaan 

- 	selkeä organisaatio, selkeät käsky- ja toimivalta- 

sekä vastuusuhteet 

- 	joustavuutta tarvittaessa 

- 	mandollisimman edullinen valvonnan laadusta ja 

riittävyydestä tinkimättä 

Vaatimuksia voi olla vaikea toteuttaa samanaikaisesti eri 

urakoiden valvonnassa. Vaativiin urakoihin järjestetään tiu-

kempi valvonta. Kokemukset urakoitsijan aiemnista työsuori-

tuksista ja omien töiden valvonnasta vaikuttavat rakennutta- 
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jan valvonnan järjestämiseen. Myös töiden ajankohta saattaa 

olla tarpeen ottaa huomioon. 

Turhan raskas valvontaorganisaatio voi kiristää työnsuorit-

tajan ja rakennuttajan välejä, sillä tällöin on liian monta 

huomauttajaa. Valvonta saattaa puuttua liian pikkutarkasti 

sellaisiinkin asioihin, joilla työn lopputulokseen ei ole 

sanottavaa merkitystä. Yksityiskohtaiset, mutta nopeita rat-

kaisuja vaativat asiat voivat pitkittyä ja työn edistyminen 

vaikeutua. Liian kevyt valvontaorganisaatio ei myöskään 

aina ole hyväksi. Se siirtää sellaisetkin asiat ja erimieli-

syydet, jotka olisi voitu rakentamisen aikana ratkaista ja 

selvittää työn vastaanottotarkastukseen. Vastuu työstä on 

siirtynyt tuolloin entistä enemmän urakoitsijalle. Välinpi-

tämätön ja ammattitaidoton työn valvonta taas siirtää pal-

]olti vastuuta vastaavasti rakennuttajalle. 

Rakennuttajan valvontaorganisaatio tulisi TVL:ssä tienpääl-

lystystöiden osalta pyrkiä saamaan samantapaiseksi päällys-

tystyön laajuuden mukaisesti.. 

Rakennuttajan organisaation lähtöasetelma voisi olla seuraa-

vanlainen: 

Rakennuttaja (piiri-insinööri -4-  toirnialapäälliköt) 
Työpäällikkö (rakennuttajan edustaja työmaalla) 

Vastaava paikallisvalvoja 

Apulaisvalvoj a 

Laborantt i 

Työkohteen suuruus lisää tai vähentää kentän valvontahenki-

löiden määrää. Isommissa urakoissa laadunvalvontaryhmä antaa 

asiantuntija-apua laatuun liittyvissä asioissa. 

Seuraavassa esitetään esimerkkejä tienpäällystysurakan ja 

oman päällystystyön valvontaorganisaatioiksi. (Kohdassa 3 

esitetään yksityiskohtaisesti rakennuttajan valvojien tehtä-

väkuvaukset ja valvontakohteita.) 
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SUUREN TIENPÄALLYSTYSURAKAN VALVONTAORGANISAATIO 

LRAKENNUTTAJA = TVL 

TVH 

L_J 	
(Piiri-ins, ja toimialapäälliköt) 

RAKENNIJTTAJAN 

EDUSTAJA: 

Työ päallikko 
URA- 
KOIT- 

Tomaan 	
SIJA 

rL:avlvta. 

pasit; k kö 
1 
1 Vasta eva _ _ _ 

pa 1 k ali 1 S v a iv oj a 

Iryhmä, insinööri 	 1 	Apulaisvaivoat 

ja paällystemestarl 	1 
LadunvvontamestsrH 

Laborantti (t) 

KESKISUUREN TIENPÄ'LLYSTYSURAKAN VALVONTAORGANISAATIO 

1--1J- 

	

TVH1 RAKENNUTTAJA 	TVL 
i 	(Piiri-ins, ja toimialapäälliköt) 

R AX EN NUT T4JAN - EDUSTAJA 
Työpaallikkö 

URA- 
KOIT- 

Työmaan A -- päalilkkö 

1 	Vastaava 
pai kaHisvalvoja 

1 	ApulaiSvalvOla 
1 päaliystemestarl 
'(Laadunveivontamestari)_ - - 	- 	- 

••t Laborantti 	1 
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PIENEN TIE NPÄÄLLYSTYSURAKAN VAL\/ONTAORGAN1SAATIO 

RAKENNUTTAJA TVL 
(Piiri-ins, ja toimialapaälljköt) 

RAKENNUTTAJAN 
EDUSTA JA 
Tyopaallikkö 

HKOIT1 
- URA 

______ 
SIJA Tyomaan 

paIlikkö 

Vastaava paikaII,svaIvoja 

Laborant 

OMAN PÄÄLLYSTYSTYÖN VALVONTAORGANISAATIO 

1 RAKENNUTTAJA 

1 
1 	(Piiri-ins, ja toimialapääliikät 1 

1 	1 
1 
1 	i 

1 	1 ___ 
RAKENNUTTA )______________ 1 	1 

1 Laadun 
r 1valvon- I 

kallis— 1 gTyöpaäl$ikko1 Tyopaallikko JJTyopaaIIikk taryhmä1 1 vaivoja! 
1 

L - _l L - 1 	1 
1 	1 

1 
L----i 

_______ ___ ___ iZ_ 1 	1 
1 

L 	J 

PealIystyatyo 
m a a fl 	a alli k - - - 

1 
ITiemeatari 1 1 a a 

PIHkko: 

- - - 

- - - 	1 

Rak. mestari 
Työnjoht ajat 
La bor antti 
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2.4 Henkilöstön käyttösuunnitelma ja koulutus 

Hyvällä valvojalla tulisi olla mm. seuraavia ominaisuuksia: 

- Riittävä tieto ja kokemus tienpäällystysalalta. 

- Todettu työssään oikeudenmukaiseksi 

- Yhteistyökykyinen 

- Ratkaisuja tehtäessä riittävän nopea ja asiallinen 

- Riittävän ahkera ja tunnollinen 

Valvojalla tulisi olla oman auton käyttömandollisuus. 

Eri TVL:n piireissä on melko vakiintunut henkilöstö, jota 

käytetään tienpäällystysurakan valvontaan päällystyskaute-

na. Valvontatyötä tehdään yleensä henkilön päätehtävien 

ohessa, lukuunottamatta vastaavaa paikallisvalvojaa ja apu-

laisvalvojia. NälTiä viimeksimainitut henkilöt vapautetaan 

päätehtävistään mainituksi ajaksi. Vastaava paikallisvalvoja 

ja apulaisvalvojat ovat valvontatehtävissä yleensä koko pii-

rin päällystyskauden ajan. 

Henkilöstön käyttösuunnitelmassa ilmaistaan ainakin valitun 

valvontaorganisaatiokaavion henkilöstö ja asema siinä sekä 

sijaisuudet loman, sairauden, välttänättömän poissaolon- 

aikana. 

Omissa kylmäpäällystystöissä työntekijät ja valvojat ovat 

pitkälti samat henkilöt kentällä. Piirikonttorilta käsin 

valvontaa tekevät ensisijaisesti työ- tai toimialapäälli-

köt, suuria ratkaisuja vaativissa asioissa piiri-insinööri. 

Varsinaisesti oman työn laatua valvoo piirin laadunvalvonta-

ryhmä. 

Uudenmaan ja Turun piirien omilla asfalttiasemilla on pääl-

lystyskautena urakoiden paikallisvalvojaa vastaava valvoja, 

joka toimii yhteistyössä aseman työ- ja työmaanpäällikön 

kanssa. Valvoja seuraa työn etenemistä ja valmistelee 

yhteistoiminnassa aseman henkilökunnan kanssa asiapaperit 

mandollista työn vastaanottotarkastusta varten. 
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Kesälomia järjestettäessä pyritään noudattamaan ko. henkilön 

omaa toivomusta loma-ajan osalta. Lomienkin aikana on työ-

maalla oltava riittävästi päällystealalta hyvän kokemuksen 

ja taidon omaavia henkilöitä. Vastaavan paikallisvalvojan 

läsnäolo myöhäissyksyn vastaanottotarkastuksissa on lähes 

välttämätön. 

Vastaavaksi paikallisvalvojaksi määrätään yleensä alan hyvän 

kokemuksen ornaava rakennusmestari, joka päätoimessaan usein-

kin työskentelee tietyömaan työmaanpäällikkönä. Apulaisval-

vojiksi määrätään usein nuorempia rakennusmestareita tai 

tekn.opiston/tekn.korkeakoulujen opiskelijoita. Laboratorio- 

töissä käytetään ao. piirin vakituisia laborantteja. Apuhen-

kilöita, kuten ylösottoon ja erilaisiin mittaustöihin käyte-

tään yleensä satunnaisempaa väkeä. Valvontatyön kausiluon-

teisuuden takia alan hyvin hallitsevista vastaavista paikal-

lisvalvojista on eräissä piireissä pulaa, sillä pätevän 

työmaanpäällikön irrottaminen väliaikaiseen tienpäällystys-
urakan valvontatyöhön ei aina onnistu. Lisääntynyt ja 
vakiintunut alan koulutus on huomattavasti kohottanut valvo-

jien ammattitaitoa ja valvontatyöhön sopivien henkilöiden 

määrä on näinollen kasvanut. Alan koulutus ja saatu kokemus 

ei kuitenkaan aina tuota hyviä vastaavia paikallisvalvojia. 

Henkilön omat luontaiset taipumukset ko. tehtävään ovat rat-

kaisevia. 

Tienpäällystysalalla järjestetään vuosittain erilaisia 

valtakunnallisia ja piirikohtaisia päällystekursseja ja neu-

vottelupäiviä. Piirikohtaisilla kursseilla tai päivillä 

perehdytetään valvonta- tai päällystystyön tekninen henkilö-

kunta kertauksenomaisesti juuri ennen päällystyskauden alkua 

urakan asiapapereihin, voimassa oleviin määräyksiin ja oh-

jeisiin sekä ilmoituksiin ja selvityksiin. Mikäli työ- tai 

tutkimusmenetelmät ovat edellisestä päällystyskaudesta muut-

tuneet, tehdään menetelmäharjoituksia (esim. laboratoriotut-

kjmusmerietelmät). Laboratoriohenkilökunnalle on erikseen 

valtakunnail isia ja piirikohtaisia laboratoriopäiviä. 
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2.5 Tarvittavat tilat, laitteet ja tarvikkeet 

Valvontatyössä kentällä valvojat joutuvat tekemään erilaisia 

ilmoituksia ja selvityksiä työn etenemisestä. Raaka-aineiden 

ja massan laadun tarkkailu edellyttää myös erilaisia tutki-

muksia ja mittauksia. Kirjeellä Y-1357/26.2.1975 on lähetet-

ty piireille noudatettavaksi työsuojeluhallituksen päätös 

13.2.1975, joka sisältää rakennustyömaiden sosiaalitilaoh-

jeet. Näitä ohjeita on soveltuvin osin noudatettava päällys-

tystöissä. Valtion töissä on lisäksi noudatettava valtioneu-

voston päätökseen (607/80) sisältyviä sosiaalitilamääräyk-

siä, josta on annettu tulkintaohjeita TVH:n kirjeellä H.376/ 

NhaR-136/24.5. 1982. Urakoitsijan on vastaavasti huolehdit-

tava omista sosiaal itilajärjestelyistään työsuojeluhallituk-

sen turvallisuusmääräyksen n:o 30:1 "Rakennustyömaiden 

sosiaalit ilaohjeet" mukaisesti. 

Seuraavassa esitetään eräitä valvontatyössä valvojille vält-

tämättömiä tiloja, laitteita ja tarvikkeita: 

Tilat 

- Toimistovaunu (ellei asema siaitse tukikohdan 

läheisyydessä) 

- Peseytyrnis- ja käymälätilat 

- Sosiaalivaunu (majoittumismandollisuus harvaan asutuilla 

seuduilla, ellei toimistovaunun tilat riitä) 

- Iaboratoriovaunu (täydellisine tutkimusvälineineen ja 

laitteineen) 

Liuot inairievarasto 

Tilojen tarve ja määrä määräytyvät ensisijaisesti ko. urakan 

koon (työntekijöiden määrän), kestoajan ja työkohteen si-

jainnin mukaan. 
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- Laboratorion täydelliset tutkimus- ja näytteidenottoväli-

neet sekä laborantin suojavarusteet 

- Erilaisia lämpömittareita 

- Matkamittari 

- Laskimia 

- Oikolautoja 

Vuokalauta (SIP- ja SOP-työt) 

- Vedettävä lineaarinen tasaisuusmittari (5 m) 

- Päällystepora (omat asfaitt.ityöt) 

Tarv ikkeet 

- Erilaisia toimistotarvikkeita ja välineitä 

- Lomakkeita 

- Liuotinainetta 

- Näytepurkkeja, muovipusseja, huopa- ja vahakyniä 

3. URAKAN VALVOJAT JA TEHTÄVÄKUVAUKSET 

Tienpäällystysurakassa rakennuttajan asettamat valvojat vai-

vovat, että urakoitsija tekee työn urakkasopimuksen ja voi-

massa olevien asiakirjojen ja määräysten mukaisesti niin 

laadun kuin työn teknisen suorituksen osalta oikein ja kun-

nolla. Lisäksi työssä on noudatettava pääliystettävän tie- 

osan vahvistettua suunnitelmaa sekä rakentamista koskevia 

yleisiä lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Valvonnaila pyri-

tään helpottamaan vastaanottotarkastuksen kulkua ja saamaan 

oikea kuva työn tekemisestä ja sen laadusta. Valvojien teh-

tävät ja valtuudet määrää rakennuttaja. 

Valvonta kohdistuu urakkasopimusasiakirjojen mukaisesti raa-

ka-aineiden, koneiden ja työmenetelmien tarkkailuun, näyt-

teiden ottamiseen ja tutkimiseen, mittausten tekemiseen, 

katselmuksien, työmaakokouksien sekä työmaapäiväkirjan pitä-

miseen, liikenteen järjestelyn valvomiseen, ilmoitusten ja 

selvitysten laatimiseen, työ- ja ympäristön suojelua koske- 



vien määräysten ja ohjeiden noudattamiseen sekä kustannus-

ten ja työn edistymisen valvontaan. 

Valvontatyössä on muistettava, että työn urakkasopimusasia-

kirja velvoittaa molempia osapuolia. Urakoitsijan taholta 

rakennuttajalle tulleet esitykset tai huomautukset on syytä 

käsitellä välittömästi. 

Seuraavassa esitetään yksityi skohtaisemmin valvontaorgani-

saation henkilönimikkeet ja kuvataan heidän tehtäviään: 

3.1 Rakennuttaja 

Rakennuttajalla tarkoitetaan tässä urakan toisena osapuolena 

urakkasopimuksen allekirjoittanutta ao. piirin piiri-irisi-

nööriä tai hänen valtuuttamiaan henkilöitä, kuten toimiala-

päälliköitä. Näinä henkilöt sopivat urakoitsijan kanssa mah-

dollisista sopimuksen muutoksista. Rakennuttaja seuraa myös 

urakan kustannuksia ja aikataulussa pysymistä. Rakennuttaja 

hyväksyy urakan maksut ja antaa valvojille neuvoja sekä oh-

3eita. Myös vaikeat erimielisyys- ja riitakysymykset valvo-

jien ja urakoitsijan kesken ratkaisee rakennuttaja. Raken-

nuttaja voi ne myös alistaa TVH:n ratkaistaviksi. 

3.2 Rakennuttajan edustajat 

Rakennuttajan edustajilla tarkoitetaan tässä työpäälliköi-

tä. Rakennuttajan edustajilla ei ole oikeutta tehdä muutok-

sia voimassa oleviin urakkasopimuksiin. Muutostarpeen ilme-

tessä työpäällikkö tekee siitä esityksen rakennuttajalle, 

joka harkitsee sen tarpeellisuuden. Rakennusurakan yleisten 

sopimusehtojen 54 §:n mukaan päällystysurakan vastaanotto-

tarkastustoimituksessa voi rakennuttajan edustaja (työpääl-

likkö) toimia puheenjohtajana, jos rakennuttaja määrää. 

Rakennuttajan edustajat toimivat yleensä päällystysurakan 

työmaakokouksissa puheenjohtajina, ratkaisevat tulkintakysy-

myksiä ja erimielisyyksiä kentällä, valvovat työn edistymis-

tä ja asiapapereiden ja määräysten noudattamista, ilmoitta-

vat massan suhteitusmuutokset urakoitsijalle (ellei 
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laadunvalvontaryhmä tee sitä) , ja vastaavat urakan työsuori-

tusten maksamiseen liittyvistä asioista rakennuttajalle. 

3.3 Laadunvalvontaryhmä 

Eräissä piireissä toimii "konsultin ominaisuudessa" laadun-

valvonnan asiantuntijaryhmä ns. laadunvalvontaryhmä tai laa-

dunvalvontaeJ.in. Sen toiminta tapahtuu piirikonttorilta 

käsin. Laadunvalvontaryhmän johdossa on yleensä ns. maatut-

kimus- tai päällysteinsinööri ja hänen apunaan kaksi raken-

nusmestaria. Rakennusmestareista käytetään nimitystä pääl-

lystemestari tai laadunvalvontarakennusmestari. tehtävien 

mukaisesti. Laadunvalvontaryhmää eräissä piireissä edustaa 

vain päällystemestari, jonka esimiehenä on usein toimiala-. 

pääl 1 ikkö. 

Laadunvalvontaryhrnä vastaa osaltaan päällystystyöss'ä käytet-

tävien kiviainesten laadusta (rakennuttajan kiviaines). Ryh-

mä valmistelee myös urakointiin liittyviä asiapapereita. 

Laadunvalvontaryhmä laatu päällvstystyön alustavat suhtei-

tusohjearvot ja antaa apua tarvittaessa päällysteiden 

laatuun liittyvissä kysymyksissä. Päällysteurakan yhteydessä 

toimivat TVL:n ja urakoitsijan kenttälaboratoriot kuuluvat 

yleensä myös laadunvalvontaryhmän valvontaan. 

Laadunvalvontaryhmä osallistuu valvojina toimivien rakennus- 

mestareiden ja laboranttien kouluttamiseen piirissä (kts. 

edellä kohta 2.4). 

3.4 Työmaapäälliköt ja tiemestarit 

Tienpäällystysurakassa työmaanpäälliköt ja tiemestarit eivät 

yleensä suoranaisesti osallistu urakan valvontatehtäviin, 

elleivät toimi vastaavana paikallisvalvojana. Työmaanpäälli-

köt tai tiemestarit vastaavat päällystettävän tieosan alus- 

tasta. 
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Valvontrqanisaat:tossa työmaanpääiliköt ja tiemestarit toi-

mivat rakennuttajien edustajien (työpäälliköiden) alaisina. 

Heillä on valvontavastuu päällystystyön urakkasopimuksessa 

rakennuttajan suoritettavaksi sovittujen töiden tekemisestä 

sekä avustavan valvontahenkilöstön varaamisesta, valvojien 

tarvitsemien kaluston ja asuntojen hankinnasta sekä palkka- 

ja muiden laskujen normaalista hoitamisesta. Yleisten sopi-

musehtojen 41-44 §:n mukaan tymaanpäällikkönä toimivalla 

henkilöllä on oikeus valvoa tienpäällystysurakan toteutumis-

ta. Pitkäaikaisten kokemusten mukaan sekaannusten ja ura-

koitsijalle menevien ristiriitaisten määräysten välttämisek-

si on kuitenkin sopivampaa, että työmaiden päälliköt käyttä-

vät valvontaoikeuttaan vain vastaavan paikallisvalvojan 

kautta tai heidän läsnäollessaan. Päällystämiseen liittyvät 

työmaapäälliköiden ja tiemestareiden huornautukset urakoitsi-

jalle tulisi tapahtua vastaavan paikallisvalvojan läsnäol-

lessa tai välityksellä sekaannusten välttämiseksi. 

3.5 Vastaava paikallisvalvoja 

Vastaava paikallisvalvoja on keskeisin henkilö t;ienDäällys-

tysurakan valvontatyössä kentällä. 

Hän toimii hyväksytyn valvontaorganisaation mukaisesti ja 

vastaa osaltaan muidenkin kenttävalvojien toiminnasta. Hänen 

lähin esirniehensä on työpäällikkö (rakennuttajan edustaja). 

[-Iän vastaa esimiehilleen, että urakan sopimusasiakirjoja 

noudatetaan sekä että työ tehdään teknillisesti ja laadulli-

sesti urakkasopimuksen mukaisesti kaikilta osin oikein ja 

kunnolla. Hän valvoo ja vastaa myös, että määräysten mukai-

set ilmoitukset ja selvitykset tehdään ajallaan. Hänen on 

huolehdittava, että työmaakokoukset ja katselmukset pidetään 

ajoissa sekä työmaapäiväkirjaan tehdään tarpeelliset merkin- 

nät päivittäin. 

Vastaava paikallisvalvoja tarkastaa ja vahvistaa allekirjoi-

tuksellaan urakoitsijan rakennuttajalle osoittamat laskut 

urakan tekemisestä sekä laskuissa olevien tietojen oikeelli- 
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suuden. Laskutuksen ja alustatöiden osalta hän keskustelee 

ensisijaisesti ko. tymaanpäällikön kanssa. Varsinainen työ-

paikka on hänellä koneasemalla. 

3.6 Apulaisvalvojat 

Apulaisvalvojia on yleensä kaksi, toinen asemalla ja toinen 

levityspaikalla. Sopiva koulutuspohja on rakennusmestari tai 

teknillisen korkeakoulun tai oppilaitosten opiskelijat. En-

simmäinen paikallisvalvoja on vastaavan paikallisvalvojan 

sijainen. Apulaisvalvojien lähin esimies on vastaava paikal-

lisvalvoja. Vastaava paikallisvalvoja määrittelee tarkemmin 

kunkin apulaisvalvojan tehtävät. 

Asemalla toimivan apulaisvalvojan tehtäviin kuuluvat yleensä 

raaka-aineiden, rnassan, massanvalmistuskoneiden ja vaakojen 

sekä massan lämpötilan pistokoeluonteinen tarkkailu, näyt-

teiden ottamisen ja tutkimisen valvonta, ilmoitusten ja sel-

vitysten laatiminen sekä työ- ja ympäristön suojelua koske-

vien määräysten ja ohjeiden noudattamisen valvonta sekä 

raaka-ainemenekkien päivittäinen ja jatkuva seuranta. 

Levityspaikalla toimivan apulaisvalvojan tehtäviin kuuluvat 

yleensä levitys- ja tiivistämistyön tarkkailu ja valvonta, 

alustaa koskevat asiat, massamertekin valvonta, massan laadun 

valvonta, lämpötilamittausten valvonta, työn teknillisen 

suorituksen valvonta, koneiden kunnon seuranta, sääolosuh-

teiden aiheuttamat toimenpiteet, massakuormien vastaanoton 

valvonta, urakoitsijan liikenteen järjestelyyn liittyvien 

asioiden valvonta, massan levitystä koskevat asiat sekä il-

moitusten ja selvitysten tekeminen levitystyöstä. 

3.7 Laborantit 

Päällystystöiden työselityksen mukaan urakoitsija ottaa ja 

tutkii asfaltti- ja kevytasfalttibetonin sekä kuivatusta 

kiviaineksesta valmistetun öljysoramassan massanäytteet, el-

lei toisin ole sovittu. Rakennuttaja määrää näytteenottohet-

ken. Urakoitsijan on toimitettava rakennuttajalle rinnak- 
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kaisnäyte jokaisesta massanäytteestä. Rakennuttaja tutkii 

harkintansa mukaan rinnakkaisnäytteitä, joista saadut tulok-

set otetaan huomioon massan laatua arvosteltaessa. 

Rakennuttajalla ei näinollen tarvitse olla työmaalla välttä-

mättä laboranttia, jos urakoitsija ottaa ja tutkii massa- 

näytteet. Rakennuttaja voi tutkia rinnakkaisnäytteitä esim. 

piirin keskuslaboratoriossa tai työmaan läheisyydessä ole-

vassa TVL:n kenttälaboratoriossa. 

Mikäli rakennuttaja tutkii työkohteessa (rakennuttajan labo-

ratoriossa) urakoitsijan ottamia rinnakkaisnäytteitä, tulisi 

rakennuttajan laborantin kiinnittää myös huomiota seuraaviin 

seikkoihin: 

- seuraa urakoitsijan laborantin näytteiden ottamista ja 

tutkimista 

- tarkistaa, että tutkirnusvälineet ja menetelmät ovat samat 

molemmilla osapuolilla sekä laitteet hyvässä kunnossa 

- kiinnittää huomiota myös urakoitsijan laboratorion 

työsuojelullisiin asioihin 

- valvoo, että näytetutkimuksia tehdään riittävästi ja ne 

valmistuvat sopimuksen mukaisessa ajassa 

- kiinnittää huomiota massan ja päällysteen laatuun 

- seuraa urakoitsijan pällystenäytteiden ottoa ja näytteiden 

merkitsernistä ja lähettämistä 

- tarkkailee kaikkien käytettävien raaka-aineiden laatua, 

näytteiden ottoa ja lähetystä 

Rakennuttajan laborantiri tulee seurata ja valvoa, että koh-

dan 5.6 esitettyä kaaviota näytteiden otosta, tutkimisesta 

ja lähettärnisestä noudatetaan. Laborantin lähin esimies ura-

kan valvonnan aikana on vastaava paikallisvalvoja. Todetes-

saan jotain näiden suhteen poikkeavaa tai määräysten tai 

sopimusten vastaista tulee laborantin ilmoittaa siitä välit-

tömästi vastaavalle paikallisvalvojalle ja laadunvalvonta-

ryhmälle. 
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3.8 Valvontatyön apuhenkilöt 

Tienpäällystysurakan valvontatyössä kentällä tarvitaan eri-
laisia apuhenkilöitä, kuten ylösottaja, vaakamies, massan 
lämpötilan ja raaka-aineiden kulutuksen mittaaja sekä toi-
mistoapulainen ja siivooja. Apuhenkilöiden tarve määräytyy 
urakan suuruuden ja valmistettavan rnassalaadun mukaisesti. 
Eräissä tapauksissa apuhenkilöiden tehtäviä voidaan yhdistää 
toisille valvojille. Esimerkiksi laborantti voi tehdä raaka- 
aineiden kulutus- ja lämpötilamittauksia sekä apulaisvalvoja 
kaikki konttoritehtävät. Jos massakuormat punnitaan auto-
vaa'alla yhdistyvät vaakamiehen ja ylösottajan tehtävät yh-
delle henkilölle. 

4. VALVONTAKOHTEITA 3T\ TOIMENPITEITÄ 

4.1 Yleistä 

Valvonnan pääkohteet ovat koneasemalla ja levityspaikalla. 
Koneasemalla valvojat tarkkailevat urakoitsijan työhön 
käyttämiä raaka-aineita, koneita, massan valmistuksen eri 
vaiheita, massan laatua ja työ- ja ympäristönsuojeluun 
liittyvien ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä 
näytteiden ottamista, tutkimista ja lähettämistä. 
Levityspaikalla valvojat tarkkailevat alustaa, massan 
laatua, levitystä, tiivistystä ja karkeutusta, päällysteen 
kaltevuutta ja tasaisuutta sekä liikenteen järjestelyjä. 
Myös massan kuljetuksen valvonta kuuluu valvontatehtäviin. 

Valvontaa tehdään silmärnääräistarkastuksin, näytteiden 
ottoon perustuvin tutkimuksin ja mittausten avulla. 
Valvontatyö on osittain säännöllistä ja osittain 
pistokokeenornaista. Valvojan tulee kirjata ylös kaikki 
havaitsemansa poikkeavuudet, niistä tiedottamiset ja niiden 
korjaustoimet. 

Hänen tulee mandollisuuksien mukaan pyrkiä olemaan aina työ- 
suorituksien aikana paikalla. Valvoja ei voi yleensä siirtää 
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hänelle määrättyjä tehtäviä toiselle ilman esimiehensä 

lupaa. 

Oheisen taulukkomuotoisen esityksen avulla pyritään 

helpottamaan valvojari tarkkailutyötä ja muistuttamaan eri 

tehtävistä. Valvontakohteet on pyritty nimeämään 

päällystystöiden valvontaohjeiden mukaisesti. 



4.2 Raaka-aineet 

1. Valvontakohde 	2. Valvojan tehtv 
	 3. Valvojan toimenpide 

Sideaineet Tarkaataa sideoineletyksen kuormakirjaste, että sideaineen laa-
tu ja mr ovat oikeat. 

Kirjate ja tallentaa jokainen kuormakirjan kopio ja sideaine-
kuorman tultua kokonaan tyhjennetyksi yhdess4 urakoitsij& 
kanssa vahvistaa se nimikirjoitukaellaan. Ellei aideainelaji ja 
mär ole oikeat, tekee urakoitsija ilmoituksen sidesineen toi-
mittajalle. Kuorma palautetaan takaisin ja esitetään semalla 
mandollinen korvausvaade. 

Toteaa, poikkeaako työmaalle tuotu sidesine ominaisuuksiltaan 
normaalista (haju, väri, taselaatuiauus, notkeue, puhtaus, tsr-
tuota, jne.) 

Todeta yli kaksi tuntia pitemmt keskeytykset sovituista bituni-
tuotteiden toimitusajoista. 

Teknillisen tarkastuakeskuksen ptkaen 9.2.1984 noudattanisen 
valvonta. 

Valvoa, ett jokaisessa aseman aldeaineaillöss on sideainelajia 
osoittava kilpi. 

Valvoa, ett sideaineen lnpötilmnitteus tehd4n vhintn keksi 
kertaa työvuorossa, että työvuorottain mitataan käytetty sideai-
nemr ja että mittaustarkkuus on enintn ±2 %. 

Mikäli potkkeavuutta todetaan, se kirjataan. Rakennuttaja ja 
urakoitsija ottavot yhdoss edustavat nytteet. Nytteet toimi-
tetaan vlittöm4sti tutkittavaksi. Asiasta ilmoitetaan sideai-
neen toimittajalle. Valvoja ilmoittaa asiasta esimiehilleen. 

Sideaineen jatkokytön p ttvt rakennuttaja ja urakoitsija 
yhdessä. Tutkimustulosten valmistuttua ptetn jatkotoimenpi-
teet aiheutunei8ta vahinqoista. 

Merkitsee työmaan pivkirjsan keakeytymajan. (Huom. YSE 21 §). 

TVH:n kirje Rt-61/15.6.84 ja liite teknillisen tarkaatuskeskuk-
sen p4tös 9.2.84 palavista nesteist annetun asetuksen 
(921/76) aek kauppa- ja teollisuusministeriön ptöksen 
(922/76) soveltmninen. 

Kilpien puuttuessa vaaditaan niiden asenteminen. 

Ellei sldeaineen lnpötila ole sallittujen raja-arvojen siall 
tai vaihtelee erittäin paljon, ilmoitetaan tst viUittömsti 
työnsuorittajalle. Valvotaan, että asia tulee kuntoon. Mittaus- 
tapa tarkistetaan yhdessä työnsuorittajan kanssa. Mikäli side- 
aineen kyttömr vaihtelee sallittua enemn, tarkistetaan 
ja tarvittaessa kunnostetaan aideaineen annostelu- ja syöttö- 
laitteet. 



2. 	 3. 

Kiv isinekset 
	

Valvoa, että kytettvien kiviainesten laatututkimustulokset ovat 
	

Ellei ole tuloksia, ilmoltu8 urakoitsijalle ja esimiehille. 
riittvn ajoi8sa molenpien osapuolien kytettviss. 	Valvonta, että kiviainea tutkitaan välittöisati. Tutkirnustulos- 

ten valmistuttua niiden jakelu heti asianomaisille. 

T8rkastaa kiviainesten laatututkimuatulokset. 

Tarkastaa, että urakassa köytettvt kiviainek8et varastokasalla 
silmnrin tarkasteltuna ovat laadultaan ja rakeisuudeltaan kel-
vollisia sopimuksen mukaisen massan valmistukseen. 

Selvitt 	kiviaineksen varastokasan lajittuneisuus. 

Tarkastaa tytejauhelhetyksen kuormakirjosta, ettö täytejauheen 
laatu ja mr ovat oikeat. Urakoitaijan kyttossä vaadittua 
korkealuokkaisenpaa pölynpoistolaitetta tarkiatetaan tytejaute-. 
pitoisuuden kyttömrL 

Valvoa, että tytejauhe ei pise kastunaan ja että syöttölaitteet 

toimivat kunnolla. 

Tulosten tarkastelussa ja mandollisissa toimenpiteiss on ensi-
sijaisesti otettava huomioon kiviainesten kyttötarkoitus. 
Ert laatupuutteet merkitsevät paljon työn onnistuniselle ja 
pllysteen kestvyydelle. Joillakin laatupuutteille on vöhi-
sempi merkitys. Tulosten vertailu mandollisiin edellisiin tu-. 
loksi in. 

Epilyttviss tapauksissa kiviaineksiata otetaan yhdessö työn-
auorittajan kansaa useita edustavia nytteit ja tutkitaan ne 
vlittömsti. Tuloksia verrataan murskauatyönaikaisiin laatu-
tutkimuetuloksiin. Jos tulokset ovat ristiriltaiset, pyydetn 
laadunvalvontarytmin apua asian pikaista selvitystö varten. 

Valvotaan, että kiviaines kuorinataan tarvittaessa kylmsyöttö-

aliloihin laajalta alueelta ja mandollisuuksien mukaan koko 
ottorinteukaen korkeudelta. Vaikeissa tapauksisaa kiviainesta 
sekoitetaan ennen syöttösiiloihin kuormausta. Köytetn kaikkia 
kylmayöttösiiloja massaa valmistettaessa (Ks. myös TVH:n kirje 
Rt-86/1O.7.1984 "Ohjeita rakeieuu8lajittunien vlttäniseksi 
pllyatystöiaaö"). 

Kirjata ja tallentaa jokaiseen kuormakirjan kopio. P4lkli 
tytejauheen laatu ja mr kuormassa ei ole oikea tekee ura-
koitsija ilmoituksen tytejauheen toimittajalle. Kuorma palau-
tetaan takaisin ja esitetn mandollinen korvausvaade. Valvoa, 
että kuorma tyhjennetn kokonaan. Kulutus mitataan juuri ennen 
uuden kuorman tyhjennystö. Tytejauheen kyttöörn mandolli-

nen alentaninen otetaan huomioon. 

Kosteaa tytejauhetta ei voida kyttlö, syöttölaitteet tukkeu-
tuv at. 



1, 
	

2. 
	 IP 

L ieaineet Tarkastaa tartukelähetyksen tai muun lisainelähetyksen kuorma- 

kirjasta, että kytettvn lisaineen laatu ja mr ovat oikeat. 

Jos lisaine on sekoitettu sidesineeseen jo jalostnolla, tarkas-

tetaan kuormakirjasta laatua ja mrö osoittavat merkinnt. 

Valvoa, etti liaöaineiden kytölle asetettuja turvallisuusohjeita 

ja mräyksi niiden ksittelyss noudatetaan. 

Huolehtia, että urakoitsija on varautunut työmaalla tapahtuvaan 

tentvn tartukkeen lisykseen. 

Kirjata ja tallentaa jokaisen kuormaakirjan kopio. Na. kylmä-

plly8tetöi58 kytettess tartukkeellista sideainetta teh.-

dn tartukkeen mJr 	osoittava koe (Neste Oy:n kehittn koe). 

Tarkistetaan lis4alneen kulutus. 

Huomautetawi puutteista. Tarvittaessa kutsutaan työsuojeluvi-

ranomainen paikalle. 

Muistutettava urakoitaijaa tästä tarvittaessa riittvn ajoissa 

(KAB ja ÖS-työt). 

Y leist 

Rakennuttajan suostm.ruk8ella voidaan kytt 	myös tavanoemaisesta poikkeavia, normaalit laatuvaatimukset tyttnttöini raaka-aineita. Näiden ominaisuudet ja 

vaikutukset pllysteen laatuun ja kestvyyteen on t1lbin tunnettava riittv88 mrin, niiden käytön on oltava taloudellisesti edullista tai kokeilutarkoi-

tuk8een muutoin perusteltua. Esisuhteitua on vlttntön. Mainitaan ko. työn urakkasopimukaessa. 



4.3 Alusta 

1. Valvontakohde 	 1 2. Valvojan tehtv 
	 3. Valvojan toimenpide 

Sitomaton alusta 

Sidottu alusta 

Valvoa, että alusta tytt 	kantavuusvaatimukset, se on oikeassa 

korkeudessa ja oikean muotoinen sekä pituus- että poikkisuuonassa. 

Pinnan tulee olla karkeiko, kiinteä, puhdas ja tasalaatuinen. Se 

ei saa olla niin sile, että massa alkaa liikkua jyrtems. Alus-

tan kiviaineata ei saa nousta pllysteen saunaan. 

Valvotaan, että alusta on ennen uuden kerroksen tai taseuanassan 

levittnist puhdas pölystä, liasta ja irtosineksieta sekä petmie-

ät kohdat ja valuaafaltin kyseessä ollen myös öljyeoran paikat on 

poistettu ja alustaasa olleet reiät täytetty tasaunassalla ja 

huolellisesti tiivistetty. Valvotaan myös, että taaanattomassa 

alustassa on erityisen epätasaiset kohdat tasattu etukäteen tasa- 

nassalla. Taaaustyöt tehdään rakennuttajan osoituksen mukaan. 

Mandolliset puutteet, joilla on merkitystä korjautetaan. Alus-

tan ajankohdan luovuttanisesta urakoitsijalle ja sitä koskevat 

huomautukset päälly8teefl alustan laadusta merkitään työmaapäi-

väkirjaan. 

Haitalliseksi arvioidut alustan epäpuhteudet ja petveeät paikat 

poistetaan. Ta8eumnassaa ei saa turhaan antaa levittää alustal-

le (alustaa koskevat toimenpiteet koskevat myös MP- ja SIP-

alustoja). 

Velvotaan, että liimaustyössä sideaineen laatu ja levitysmäärä 

ovat 8opimuksen mukaisia. Liimatun alustan pinta-ala sekä käytet-

ty sidesinemäärä on todettava ja kirjattava työvuorottain. Bitu-

miliuoata käytettäess alusta ei saa olla märkä liimaa levitettä-

essä. 

Valvotaan, että kuunennuapintounenetelmässä 1 alusta kuunenne-

taan 5 nin:n syvyydellä 70.. .11O ° C lnpötilaan välittömästi ennen 

ujden massan levitystä, enetelmäasä II 15 nri:n syvyydeltä 70... 

110 ° C. Alustan kuumennus on molemmissa työmenetelmiseä tehtävä 

vähintään 10 cm ulommalle kuin massan levitys. 

Valvotean, ettei pintauste tai riittänätöntä päällystepaksuutta 

tehdä suoraan täysin pettäneelle alustalle eikä myöskään jäiselle 

pinnalle tai lmmmikkokohtaan ennen alustan ominaisuuksien paran-

t mn i eta. 

Epäkohdiata ilmoitetaan urekoitsijalle ja vaaditaan niiden kor-

jaaninen. Merkitään päiväkirjaan. 

Vaaditaan välitön lnmityksen tehostninen tai nopeuden hidas-

taninen. Ellei länpötiloja saevuteta, keskeytetään työ. 

Mikäli työvirhe todetaan, työ keakeytetään välittömästi. Vaadi-

taan alumtan korjamuinen tai toimenpiteen tarkoituksenmukaisuu-

den ja edullisuuden harkinta. 

rj 
Q 



4.4 Massan valmistur 

1. Valvontakohde 	2. Valvojari tehtv 
	 3. Valvujan toimenpide 

Koneisto 
	Rakennuttaja hyvöksyy työss kytettvt koneet ja laitteet. Ko- 

	Valvoja selvittaa koneaseffian kunnon ja tekee esityksen raken- 

neitten kuntoa ja massan laatua seurataan työn aikana. nuttajalle toimenpiteiksi. TVH:n kirjeessä Rt-R/10.7.1984 
"Pllystystöiden koneasemien hyväksymimnenettely ja kunnon 

valvonta" on esitetty lhemmt toimenpiteet. 

Valvotaan, ettö asfalttiaseman koneisto, toiminta ja k4yttö sekä 

asemalla työskentely tyttvt työ- ja ymp4ristönsuojelua koske-

vat vaatimukset (TVH 732798 ja 732794) jo lupaehdot sekä että 
toiminta muutoin tpohtuu lainsödnnön edellyttnälli tavalla 

(esim. polavien nesteiden k4sittely'i. 

Tarkastaa koneiston vaaat työn aloitusvaiheessa kerran työvuo-

rossa virallisesti tarkastettua autovaskaa tai kruunattuja pun-

nuksia taikka muuta vastaavaa menettelyi k4ytten. Suurin sallit-

tu virhe ±2,0 %. 

Haittojen laatu elvitet4n tarvittaessa rnittauksin. Haittojen 

ja vahinkojen estniaeksi tarpeelliset toimet edellytetn vä-

1ittönisti tehtviksi. Varsinainen valvontaviranomainen voidaan 
kutsua paikalle. Todetaan vahingonkorvausten suoritus. 

jos tarkistukset osoittavat vaaan ja niiden käytön luotetta-

vaksi, voi tarkistuksia vähentää. Mikäli virhe on sallittua 

2,0 % suurempi työt on keskeytettäv'a kunnes vaakavirhe on 
poistettu. Koepunnitusten vaakalaput on säilytettävä vastaan-

ottotarkastukseen asti. 

Valmistus 

Ohj earvot 

Toteaa, että urakoitsija kytt 	vaadittua korkealuokkaisempaa 

pölynpoistolaitteistoa. 

Valvoa, että uraknitsija antaa työmaata koskevat työvoima- ja ko-

neilmoitukset rakennuttaalle kaksi kertaa kuukaudessa. 

Valvoa, että suorittaessa urakkaohjelmassa mainittuja p4llystys-

töitä ei työssä k4ytetyill laitoksilla tehdä muille rakennutta-

jille kuuluvia töiti. 

Valvoa, että pllystystyösa noudatettavat nhjearvot ja suhtel-

tusohjeet ovat ajoissa tiedossa molemmilla sopijapuolilla. 

Selvitetään, voidaanko täytejauhepitoisuutta alentaa jo urakoit-

sijalle suorittaa täst korvausta. 

Ellei ole saatu ilmoituksia, huomautus urokoitsijalle. Ilmoitus 

esimiehille ja merkintä tyi5eiaapäiväkirjaan. 

Ellei asiasta ole sovittu ja töitä tehdään, ne keakeytetään vä-

littaästi ja selvitetä4n rakonnuttajalle aiheutunut vahinko. 

Huolehtia, että ohjearvoista neuvotellaan ajoissa urakoitsijan 

kanssa. 
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Komisaasa 

Kiviaineksen kylmsyöttö 

Kiviaineksen kuivau8- ja 

kuijnaseulont a 

Nytteet (tarkemmin kohdassa 

5.6) 

Huolehtia, että rakeonuttaja ja urakoitsija yhde8sä ennen työn 

aloittemista koesekoituksella mrvt pllystemassan koostu-

muksen ja tarpeellisen sekoltusajan. 

Valvottava, että kiviainekaen kuormauksessa ei tapandu erottunis-

te ja että kylmsybttö tapahtuu jatkuvasti ja tasaisesti eaisuh-

teituksen mukaisesti. Kiviaineksen kylesyötön tulee yleensä ta-

pahtua vhint kolmiosaisesta siiloeta yhdest lajitteesta vai-

mistettavan murskaustuotteen kyseesa ollen sekä useanpiosaisesta 

milloin kytettvi lajitteite on usemnpia. Lajitteet eivät saa 

sekeantue keskenn. 

Tytejauhe ja sen syöttölaite on aina suojattava kosteudelta ja 

ett syöttölaitteet toimivat kunnolla. 

Vslvottava, että kuivsusrunmun toiminta on hiribtbnt ja sellais-

ta, ett kuivetu8ta kiviaineksesta voidaan valmistaa vaatimukset 

tyttv massaa. Kuivattu kiviaines jaetaan raekoon mukaan vähin-

tn kolmeen lajitteeseen. Hienoimman lajitteen tulee läpist 

4(6) min:n seula. Aika ajoin on tarkastettava, että koneiston seu-

let ovat ehjt ja puhtaat ja että kuunasiiloissa on riittövsti 

kiviainesta. Kiviaineksen anno8telulaitteiden on toimittava moit-

teettoinasti. Jatkuva sanan lajitteen ylivuoto ede1lyttö muutosta 

kylmsybttöön tai mandollisesti muutosta suhteitusohjeaseen. 

Valvottava massanytteiden ottoa ja tutkimista ja kiinnitettv 

huomiota masaanytteist saatuihin rakeiauuskyriin sekä koneiston 

kuunaseulonnan eri vaiheisiin. 

Jos tulokset osoittavat massan tyttvn vaatimukset, voi asian-

omainen pllystystyä alkaa. Koemaasa voidaan levitt 	tasaus- 

massaksi tai pllysteeksikin rakennuttajan osoituksen mukaan 

yleensä liittymn tai pyskeille. Varsinaiseksi pllysteeksi 

levitetty koemasse, joka ei tyt vaatimuksia on poistettava 

kohteeata. 

Liian korkean rintauksen kyttö on vltettv. Jos kiviaines 

vaikuttaa lajittuneelta sitä on purettava ewianaikaisesti use-

aste kohdasta. Siiloja ei saa pat 	tyhjiksi. Hikli työinene- 

telmt ovat virheelliset, huomautus heti urakoitsijalle. Ilmoi-

tus esiiniehille. Huomautus ja epkohdan korjaus merkitn 

työ aapivkirjaan. 

Kosteaa tytejaii'tetta ei voida kytt. 

Jos kiviainesten ylivuoto on runsasta, työt on heti keakeytet- 

Tarkastetaan kiviainasvaraatoka8a, kylmeyöttti, geulat, 

vaa'at, suhteitus jne. Mikäli vikaa ei löydy edell luetelluista 

esitetn suhteituksen muuttemiste. Ylivuotaneen kiviaineksen 

mr ja rakeisuus selvitetn yhteistyössä urakoitaljan kanssa. 

Kaikki toimenpiteet ja aelvitykset kirjataan työmaivkirjaan. 

Tarl<emmat toimenpiteet nytteiden ottanisesta ja tutkimisesta 

eaitetn kohdassa 5.6. Jos toinen perttinen massenyte poik-

keaa ohjearvoiata, eikä koneiston laitteissa ole vikaa, on 

harkittava töiden keskeyttnist uuden koemasaan tekoa varten 

ja suhteitusohjeen tarkiatinnista. 



1. 	 2. 	 3. 

NJ 



4.5 Massan ku1jetu- Js levitys 

1. Valvontakohde 	 2. Valvojan tehtävä tai tarkkailu 

Kuljetus 

Koneisto 

Levitystyö 

Valvottavo, ettei kuljetuksen takia muodostu tarpeettoinia pysäh-

dyksiä ja odotuksia massan levitystyössä. Auton lave on ennen 

kuljetusta puhdistettava vanhasta massesta tai epäpuhtauksi8ta. 

Lavea ui saa sivellä mas8aa vahingoittavalla aineolla. Massan 

kuljetuksessa tulisi käyttää na. lyhytperäiaiä perälipalla varus-

tettuja kuorma-autoja. Massa on kuljetuksen ajaksi tarvittaessa 

eitettävä. Massaa ei saa pudota lavalta kuljetuksen aikana. Vai-

vottava myös, että kaikki levityspaikalle osoitetut masaekuormat 

tulev8t perille. 

Valvottava, mitä kohdassa 5.3 aluatasta on mainittu 

Terkistetaan, onko urakoitsijalla levityspeikalla nmattitaitolnen 

työnjohtaja, jonka tehtävät käsittävät pAäaaiaase työnjohtotehtä-

v iä. 

Levittimen on oltava asianmukaisesse kunnossa. Kierukat, tiivis-

tyepalkki, nivelet, laakerit ym., eivät saa olla niin kuluneita, 

että niistä aiheutuu maasan epätasaista jekaantusista sivusuun-

nassa, lejittusleta tai epätasaisuutta. 

Valvottava, ettei levitystyössä missään työvaiheessa ole tarpeet- 

toisia pysähdyksiä, odotuksia, eikä massaa tuhlata. Levittimen 

tyhjäksi ajoa ei sallita muutoin kuin työsaunojen teon yhteydessä. 

Levitystyössä on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että 

levityskaista on reunaosiltaankin tasalaatuinen ja massa on homo-

geenista ja laatuvaatimukset täyttävä. Massaa ei saa levittää 

sateen aikana eikä alustalle, joka on jäinen tai niin märkä, että 

sen voidaan katsoa vaikuttavan haitallisesti päällysteen laatuun. 

Maesan lnpötilan on levitykseasä täytettävä sekoituslnpötilasta 

annetut vaatimukset. 

3. Valvojan toimenpide 

Mikäli jokin epäkohta havaitaan, ilmoitus välittömästi urakoit-

sijalle ja tarvittaessa esimiehille. Merkintä huoinautuksimta ja 

haitan poistosta työmaapäiväkirjaan. 

Toimenpiteitä, kuten kohdassa 5.3 mainittu edellä. 

Velvojan toimenpiteet levityspaikalla esitetään ensisijaisesti 

urakoitsijan levityepän työnjoiltajalle, ellei urakoitsijan 

työmaanpäällikkö ole paikalla käymässä. 

Korjautetaan viet. Kirjataen todetut Ilmiöt. 

Massaa, joka on lejittunut tai ei täytä ulkonäkö- tai lömpätila.-

vaatimuksia ei saa käyttää ajoratapäällysteeksi. Sen m&idolli-

sesta käytöstä sovitaan tapaukaittain. Käyttökohteita voivat ol-

la esim. väliaikaiset kiertoteiden päällyatniaet, erilliset 

piennarpäällysteet, pysäköintialueet jne. Alustan ollessa liian 

märkä tai jäinen massan levityetä ei saa aloittaa tai levitya 

on keskeytettävä. Kaikki pysäytykset, seisokit ym. kirjataan 

syineen tarkasti ylös työmaapäiväkirjaan ja ao. losnakkeelle. 

Levitya 1  Alusta 

"Urakoit8ijan työnjohto' 
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Valvottava, että kuunennuspintsuksessa alustan lnpötila mitataan 

niin läheltä levittimen edestä kuin työn turvallisen suorittsaiseo 

kannalta on mandollista lnpömittarilla, jonka tuntoelin on mit-

tauavarren elapää8Sä. Lähpö.nittarin tulee olla rnittaushetkellä 

pystysUorassa. 

Mikäli lnpötila ei täytä vast imusta, vaaditaan kuunennustehon 

nosto, levittirnen ja kuunennuspintauslaitteefl vllaon etäisyyden 

lyhentninen tai nopeuden hidasteminen. Tarkkaillaan pinnan mah-

dollista psimmista. 

(tarkemmin kohdassa 5.2) 

(tarkemmin kohdassa 3.6) 

Saunet 

Valvoa, että päällysteen tasaisuus ja kaltevuus tulevat sopimuksen 

mukaisiksi kaistRn pituus- ja poikkisuunnassa. 

Huolehtia, että levityepaikan apulaisvalvoja ja apuhenkilö suorit-

tavat heille kuuluvat tehtävät kunnolla, kuten kirjaavat työvuo-

roittain levitetyt maasakuormat, massmm'aärät, päällystetyt pinta- 

alat, sanaan lnpötilat, hylätyt massekuormet, päällystevirheet 

tai vauriot, keskeytykset ja niiden syyt ym. 

Valvottave, että saunakohdat puhdistetaan ennen saunelliman ja 

samaan levittnistä. Ihme levitetään saunaan työselityksen suksi-

se8ti aivellen tai muulla vastaavan tuloksen seavuttavalla raken-

nuttajan hyväksymällä menetelmällä. Pituussuntaiset saunat pyri-

tään tekemään ajokeistojen reunojen kohdille eli tulevien ajorata-

maalausten alle. Peällyste on saunan kohdalta pyrittävä tekemään 

rakenteeltaan sanianlaiseksi kuin muutakin o8ilta. Saunan kohdalle 

ei saa muodostua kourua eikä muuta epätaseisuutta. Sausakohdan 

suurin sallittu epätasaisuua tien pituus- ja poikkisuunnassa ei 

saa ylittää aopimusasiakirjoissa ilmoitettuja vaetimusarvoja. Jos 

levitys keskeytyy niin pitkäksi ajaksi, että massa voi jäähtyä 

alle sallitun levityslnpötilan tai muuten pitkäksi ajakBi, on 

levitin käytettävä tyhjäksi ja tehtävä poikkisauna. 

Kaikki poikkeavuudet ja niiden tiedossa olevat syyt merkitään 

ylös. Haitalliset poikkeavuudet, joita ei voi hyväksyä, korjau-

tetaan. 

Ellei vastaavan paikallisvalvojan slaiset suorita heille uakot-

tuja valvontatehtäviä kunnolla, niin huomautus heille ja, jos 

asia ei korjaannu, ilmoitus ko. työpäällikölle. 

Jos saunan teossa ilmenee puutteellisuutta tai huolimattomuutta 

ilmoitus urakoitsijalle ja esimiehille työn keskeyttnlsestä. 

Töitä voidaan jatkaa va8ta sitten, kun syyt kelpaanattoman asu-

man muodostunieeen selvitettiin ja kelpammeton sauna korjattiin. 

Työ- ja liikennejärjestelyt 	Valvoa, ettei liikenne vahinqoita levityskaistan reunaa. Tarkemmin Vahingoittunut reuna korjoutetaan ennen viereisen kaistan levi- 

kohdaasm 5.10 	 tystä. Kirjataan todetut liikennejärjestelyjen laiminlyönnit ja 

niistä tehdyt huomautukset. 



4.6 Nytteiden ottinen ja tutkiminen 

NÄYTTEITA 

NÄYTE NÄYTTEEN OTTPJA TUTKIMUSPAIKKA NÄYTTEEN LÄHUTTÄJÄ HUOMAUtUKSIA 

kpl mr 	kg 

1. Sideaine Rakennuttaja vh. 	1 3,0 TVL keskuslaboratorio, Rakennuttaja Bit.emulsionyte tutkitaan VTT:n tie- 

Pasila ja liikennelaboratoriossa. Sideaine- 

näyte otetaan kutakin alkavaa 

10 000 masatonnia knhti. 

Rakennuttaja Sideainenirn tutkimi- Pintaustyöiiaan laborm- Nytteet otetaan vuokalsutaa kytta- 

seksi otetaan pintaus- torio. en ns. 	vuokalautenetelmll. 

töiden aikana sidesine- 

nytteita. Ensimmisel- 

t 	10 000 m2 :n osalta 

3 nytett 	ja 8itten 

tarvittaessa 1 näyte 

jokaiselta 10 000 m2 :n 

alalta. 

2. Tytejauhe Rakennuttaja 3 1,0 TVL keskuslaboratorio, Rakerinuttaja Asemilta, jolla tehdfln massaa yli 

Pasila 10 000 tonnia, kun noin 	, 	ja 

sekoitusaseman pllystystyöt 	on 

valmistunut. 	Tytejauheen toim.paikka 

merkittv 	1äh.lonakkeeseen. 

3. Tartuke Rakennuttaja vh. 	1 0,2 VTT tie- ja liikenne- Rakennuttaja Näyte jokaisesta tiep1iriaa 	kytet- 

laboratorio tvst 	erilaisesta tartuke-erst. 

4. Massa Urakoit8ija (kylmn vh. 1 näyte jokaisesta tjrekoitsijan työsuaan Kuunanaa9anytteet ja kuivatusta ki- 

sakoitetut ÖS-masaa- alkevaste 500 t (200 t kenttlaboratorio (ÖS:n viaineksesta valmistetut bijysoremas- 

nytteet rakennuttaja) VA) massaerst, kui- massanytteet rakennut- aanytteet ottaa ja tutkii urakoitsi- 

tenkin on tutkittava tajan työmaan kenttä- ja, ellei toisin sovita kylm8n 	se- 

vh. 	1 nyte työvuoroa laboratorio) koitetut öljysoramassanytteet ottria 

kohti. Tarttuvuuskoa ja tutkii rakennuttaje. Rakennuttnjs 

(tiS) tehdn myös 500 t voi harkintansa mukaan tutkia myös 

masaaern välein. kuunanassaa. Tarttuvuuskoe tehdn 

aina lisiksi tartukkeen lia.jlkeen. 



NÄYTE NÄYTTEEN OTTAJA NÄYTTEITÄ TUTKIM(JSPAIKKA NÄYTTEEN LÄHETTÄJÄ HUOMAUTUKSIA 

5. Pllyste Urakoitsija ja raken- Kultakin sekoitusase- VTT tie- ja liikenne- Urakoitsija Poranäytteitä otetaan muista pällys- 

nuttaja maita tehtävästä eri laboratorio, ellei ole teistä paitsi KAB, 	VA ja ös. Ei rnySs... 

pa1lyste1ajista ote- muuta sovittu. kään normaalisti oteta massapintauk- 

taso vä. kolme pora- sista, joiden sovittu keskim. massa- 

näytesarjoa. Ensiminäi- menekki on alle RO kg/m 2 . Kutakin 

set näytesarjat ennen näyte-erää otettaessa rakennuttajan 

20 000 m2 :n valmistu- edustaja määrän ensimmäisen näyte- 

mista. 	Triän jälkeen sarjan paikan ottaen kuitenkin huo.- 

näytteiden otto n. 2 mioon edellä näytemääristä annetut 

viikon välein, ohjeet. 

Jos päällystelajis tehdään alle 

500 t, poranäytteitä ei tarvitse 

ottaa. 

Huom. Taä taulukko ilmaisee, mitä näytteitä ja kuinka paljon tienpäällystystyön aikana otetaan. Näytteiden ottotavan ym. suhteen on ehdottomasti käytävä läpi ko. 

työn asiakirjat ja määräykset, varsinkin päällyetenäytteiden oton ja tutkimusten osalta. Tarvittaessa otetaan ylim. tarkistusnäytteitä. Riitaisuuksien rat-

kaisemiseksi ja virheiden ayiden selvittniseksl saatetaan ottaa lisänäytteitä. 
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4.7 Tiivistninen 

1. Valvontakohde 	 1 2. Valvojan tehtv tai tarkkailu 	 3. Valvojan toimenpide 

Kunapl ly8teet 

Kylinpl ly8teet 

Pintaukset 

Tarkkaillaan, että tiivistniseen kytetn työselityksen vaati-

muk8et tyttvi valssi-, kuiipyör- tai tryjyri. Tiivietninen 

suoritetaan niin, että ko. jyryskalu8toa k?,ytten tiivistetty 

pllyste tytt 	työselityksen tyhjtilaa, tasaisuutta, u1konktS 

ja muita seikkoja koskevat vaatimukset. Tarkkaillaan, että jyröt-

täeas jyrn vetv valssi on levittimen puolella. ]yrkss yli- 

mess vetv 	velsain tulee kuitenkin olla almaen puolella. 

Jyrys aloitetaan yleena levityskaistan aleminaato reunasta siten, 

ett jyrn valseista n. 20 cm on jyrttvll kaistalla ja posa 

vaissista on valmiilla kajatalla. Pmluujyrys suoritetaan pitkin 

menojlke ja siten, ett sivusuuntainen siirtyminen tapahtuu jo 

jyrtyll pllysteell. Poikkisat.snsn jyrys on aloitettava vas-

taavalla tavalla kuin keskisat.,uan jyrys. Tehteas ajoratapl-

lystett on tiiviatystyöss oltava yleensä vhintn kaksi jyr 

kutakin levitint kohti. Kunipyörjyr 	kytettesa on vorottava, 

ettei saunaan muodo8tu uraa ja kaistan ulkoreunaan pyöristym 

tai ohutta pllystettL On myös valvottava, että pyörien jMjet 

poistetaan. Alle 60 ° C olevan masaan jyrys on yleena tulokseton- 

te. 

öljysoran tiivi8tniseefl kytetn yleensä valssijyr. Jyrystapa 

kuten kuunap4llysteillö. 

Sirote- ja soratien pintaukaen tiivj8tykseefl kytetn kunivalssi-

tai tavallista kaksivalssijyrö. Siroterakeiden rikkoutunista on 

pyrittv väittnn tiivistystyöseL 

Rakennuttaja voi hyvksy työselitykaen jyr 	 koskeviin 

vaatimuksiin muutoksia. Mikäli pllysteeseen muodostuu sileit 

tai liukkaita kohtia, on tarkastettava, onko maasan koostunua 

oikea ja tarvittaessa harkittava sideainepitoisuuden muuttnis-

ta. Silet ja liukkaat kohdat on karkeutettava tarkoitukseen 

sopivalla sirotteella. Tarkemmin seuraavassa kohdassa 5.8. 

I4ikli pl1ysteeseen muodostuu tiivistyksen aikana rtssaasti 

pituus- ja poikkisuuntalsia halkeania, on jyryatapa terkastet-

tava ja tarvittaessa muutettava. Joskus on euhteituata muutet-

tava. Paluujyrys suoritetaan pitkin meojlke ja siten, että 

sivu8uuntainen siirtyminen tapWtuu jo jyrtyll pllysteellL 

Poikki8atran jyrys on aloitettava vastaavalla tavalla kuin 

keskisaunan jyröys. Tehtess ajoratapllyatett on tiivistys- 

työssä oltava yleena vhintn kaksi jyr 	kutakin levitint 

kohti. 

Rakennuttajan luvalla voidaan tiivistyskalustoa v4hent 	(myös 

XA8 ja korjaus-, poikkaus- ym. muut pienehköt työt). Mikäli 

aideainehionoaineata nousee runsaasti pintaan, on ryhdyttv 

sit» ostviin toimenpiteisiin. Tarkemmat toimenpiteet seuraa-

vassa kohdassa 5.8. 

Mikäli siroterakeita rikkoutuu normaalia enemmän, on jyrystö 

kevennettövL Eriss tapauksissa tulee harkittavaksi sirotteen 

vaihto kestvnpn. 
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4. Karkeutus ja kitkan parantaminen 

1. Valvontakohde 2. Valvojan tehtävä tai tarkkailu 3. Valvojan toimenpide 

Karkeutukset ajoradalla Valvottava, että karkeutussepeli jakaantuu tasaisesti karkeutte- Virheeliiset kohdat voidaan edellyttää purettaviksi ennen niiden 

valio pinnalle ja pinnasta tulee riittävän karkea. Jyräys on suo- uudelleen päällystm'istä. Ennen kuin karkeutettu päl1'ste ote- 

ritettava siten, että sepeli painuu massapinnan tasoon mutta ei taan yleiselle litkenteelie, 	urukoitsijan on harjattava siitä 

sen alle. Karkeutus ei saa jäädä myöskään liiaksi koholle. Sirote pois irtoainekset. 

levitetän jyränättömnälle pinnalle. 

ilman karkeutusta tarkoite- Valvottava, ettei muodostu sileitä ja liukkaita kohtia päällys- Jos liukkaita kohtia on muodostunassa, urakoitaijan on karkeu- 

tut päällysteet teeseen. tettava ne jyräykaen aikana sopivalla sepeli- tai muulla lajit- 
teolla. Karkeutussirote jyrätään päällymteeseen sen ollessa 
vielä riittävän kuunaa. Eräs tapa siieän päällysteen karkeutta- 
miseen on kuunentaa alusta ja jyrätä siihen sirote. Karkeutuk- 
selle on silet ja liukkaat kohdat saatava riittävän karkeiksi. 

4.9 Kaltevuudet ja tasaisuus 

1. Valvontakohde 2. Valvojan tehtävä tai tarkkailu 3. Valvojan toimenpide 

Kaltevuudet Valvottava, että päällyste tehdään vahvistetussa suunnitelmassa, Päällysteen elustan kaltevuuden mandollinen poikkeaminen pääl- 

työkohtaiaessa työselitykee8sä tai urakkaohjeirnan työkohtaisessa lysteelle asetetuata sivukaitovuusvaatimuksesta on merkittävä 

osassa mainittuun sivukaltevuuteen. alustan luovutuk8en yhteydessä huomautuksena työmaapäiväkirjaan. 

Valvottava, että sivukaltevuus muodostuu sopimuksen mukaisesti Muistutettava tarvittaessa urakoitsijan veivoitusta sivukalte- 

(sovitaan mittaukaista rakenriuttajan ja urakoitsijan kesken). vuulen tarkkailusta, että se on oikea. Mittaustavat ja välineet 
on esitetty pääliystystöiden valvontaohjeissa. 

Tasaisuus Valvottava, että pääiiysteen tasaisuus kaikilta osin tulee sopi- Samat toimenpiteet kuin kaltevuudeata edellä mainittu. 

muksen mukai8eksi. 
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4.10 Liikenteen )lrleste1y 

1. Valvontakohde 2. 	Valvojan tehtäv9 tai tarkkailu 3. 	Valvojan toimenpide 

Valvottava, että työnaikaisessa liikenteen järjestelyssä no.xiate- Ellei toisin ole sovittu urakoitsja vastaa liikennemerkeistä, 
taan ao. säännöksiä sekä julkaisussa 	Tietöiden liikenteen jär- sulkulaitteista, 	liikenteen järjestelyistä ja liikenneturvalli- 
jestely" 	(TVH 742000) 	annettuja määräyksiä ja ohjeita. suudesta päällystettävän tieosan niillä kohdilla, jotka on luo- 

vutettu hänelle työtä varten tai jotka liittyvät välittömästi 

työn suoritukseen. 	fllei 	liikenriejärjestelyt 	ole hoidettu oi- 
kein, voidaan työt keskeyttää, kunnes olosuhteet on saatettu 

määräysten mukaisiksi. 

4.11 Ilmoitukset ja selvitykset 

1. Valvontakohde 2. Valvojan tehtävä tai tarkkailu 3. Velvojan toimenpide 

Valvottava, että kaikki työnsuorituksesta määrätyt ilmoitukset ja Ilmoitukset ja selvitykset laatu 	rakennuttajan valvojat yhteis- 
selvitykset tehdään ajoissa, kuten asfalttiurakan työvuoroilmoitus työssä urakoitsijan edustajien kanssa. Mikäli joitain päällys- 
TVH 732812, 	puolikuukausi-ilmoitus TVH 732819, 	loppuilmoitus lvii tysurakan vastaanottotarkastuksessa tarvittavia tietoja toi 
732900, työvirheluettelo TVH 732901 	ja massatutkimustulosten yh- selvityksiä ei ole ajoissa saatu, huomautus urakoitsijalle ja 
teenveto TVH 732550 sekä koneasemaa koskevat kalustoilmoitus, ilmoitus tästä esimiehille. 	Tarvittaessa merkintä työmaapäivä-. 
ennakkotarkastus, työsuojelutarkastus, viikkotarkastus ja kone- kirjaan. 
aseman kunnon arvostelu. 

L) 
0 
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5. TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN JA NIIDEN HYVÄKSIKÄYTTÖ 

5.1 Yleistä 

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1983 49 :n 

mukaan: 

1. Sopijapuolet ovat, ellei toisin sovita, velvollisia pitä-

mään työmaapäiväkirjaa, johon on päivittäin merkittävä 

työtä koskevat tiedot ja tapahtumat. 

2. Kun rakennussuorituksessa ilmenee muistuttamista, on ra-

kennuttajan viivytyksettä työmaapäiväkirjaan tai työmaa- 

kokouksen pöytäkirjaan tehtävällä merkinnällä taikka 

muulla tavoin kirjallisesti huomautettava tästä urakoit-

sijalle. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että huomau-

tuksen tarkoittama epäkohta viivytyksettä korjataan. Jos 

urakoitsija pitää huomautuksen sisältäinää vaatimusta so-

pimuksen vastaisena tai epätarkoitukseru'nukaisena, hänen 

on mandollisimman pian kirjallisesti esitettävä vaatirnuk-

sensa tai vastahuomautuksensa rakennuttajalle. 

Työmaapäiväkirjaan tehtyjä työtä koskevia tietoja ja tapah-

tumien kulkuja sekä merkintäjä ja huomautuksia rakennuttaja 

ja urakoitsija tarvittaessa käyttävät hyväkseen sopijapuol-

ten kesken yhteisesti pidettävissä toimituksissa, kuten työ-

maakokouksissa, erilaisissa tarkastuksissa, katselmuksissa 

ja loppuselvityksissä. 

Rakennuttajan asettamat valvojat tekevät seuraavassa kohdas-

sa 5 esitetyistä tehtävistä ja toimenpiteistä tarvittaessa 

myös merkintöjä työmaapäiväkirjaan sekä käyttävät niitä tar-

peellisin osin hyväkseen em. yhteisissä toimituksissa ja 

selvitysten laadinnassa. Työmaapäiväkirjaan tehdyt merkinnät 

tulee olla selkeästi ja asiallisesti ilmaistuja. 
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6. VALVOJIEN VASTUU 

6.1 Yleistä 

Rakennuttajan työkohteeseen asettamat valvojat vastaavat 

ensisijaisesti esimiehilleen siitä, että urakoitsija tekee 

työt urakkasopimuksen sekä yleisten säännösten ja viran-

omaismääräysten edellyttäinällä tavalla. 

Valvojien määrä ja vastuu määräytyvät lähinnä valvontaorga-

nisaation sekä tehtäväinääritysten perusteella. Rakennusura-

kan yleisten sopimusehtojen 41-44 :n mukaan rakennuttaja 

vastaa ilmoitetuista tiedoista ja tutkimustuloksista, vastaa 

urakoitsijalle anetuista määräyksistä, vastaa alaisista ja 

asiantuntijoista ja vastaa materiaaleista. 

Samojen sopimusehtojeri 40 :n mukaan rakennuttajalla on ra-

kennuttajan myötävaikutusvelvollisuus, joka myös saattaa 

asettaa valvojille vastuuta eräiltä osin, kuten lupien hank-

kiminen, asiakirjojen ja tietojen toimittaminen jne. 

Valvojat vastaavat osaltaan myös säädösten sekä muilta vi-

ranomaisilta tulevien määräysten, velvoitteiden yms. tiedok-

si saattamisesta ja noudattamisen valvonnasta. Erimerkkeinä 

mainittakoon terveys-, vesi-, ympäristönsuojelu-, palo-, 

työsuojeluviranomaiset jne.. 

6.2 Suhde urakoitsijaan 

Valvojan suhde urakoitsijaan tulee olla puolueetonta, asial-

lista ja rakentavaa. Kaikissa tilanteissa työnsuorituksen 

aikana on pidettävä rakennuttajan ja urakoitsijan tehtävien 

raja selvänä. Valvojan ei tarvitse ottaa kantaa urakoitsijan 

tavanomaisiin ja vähäisiin ongelmiin, elleivät ne johdu ra-

kennuttajasta. Mandolliseen urakoitsijan valvojalle tarjoa-

maan taloudelliseen tai aineelliseen hyötyyn lukuunottamatta 

sattumoisin tapahtuvaa kahvilla käyntiä on suhtauduttava 

kielteisesti. 



Liite 2a 

%. OSUUS 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5. 

0 

1 	 .S. 
1 - • 	 •.I 

1 
1 	 1 

jI 	I'I 11L1 III IiIILiJ: 
SEKOITTIMEN ANNOSKOKO t 



Liite 2b 

%-OSuuS 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

SUHT. OSUUS KAIKISTA 2 t: N SEKOITTI- 
MILLA VALMISTETUISTA MASSOISTA. 

I SUHT. OSUUS KAIKISTA 2t: N SEKOITTI-
- 	MILLA VALMISTETUISTA VÄLTTÄVÄ- JA 

HEIKKOLAATUISISTA MASSOISTA. 

[iJ 

>- >. 
0 0 >. 

— — 0 
1- 

1- 1- 
-J -J 
4 4 - 

>. LA. 4 
(1) 0 U) Ll 

4 (1) 4 
4 1 4 

4 -J 0 
1- 1 
4 — . ui 
Cl) Cl) 1- 

0 

4 

1 

1- 
1- 
-J 
4 

'J) 
4 

(1) 

z 
:0 
1 

LU 

1-• 

z 

>- 
0 
z 
w 
z 
:4 

z 

ui 
-J 

0 

> 

>- 
0 

1- 

-J 
4 
LA. 
u) 
4 

4 
-j 
0 

0 
-J 

L) 

>. 
0 

Cl) 

z 
z 
ui 

4 

>- 
0 
ui 
1-
4 
1-
-i 
4 > 



Liite 2c 

Urakoitsija Osuus 2 t:n sekoitti- 	Välttävien ja heikko- 

milla tuotetuista 	jen osuus 2 t:n se- 

rnassoista 	koittimella jarust. 
asemien tuotannosta 

Asfalttiyhtymä Oy 13,8 1,3 

Ky Kruununtie Bj. Högoas Kb 2,4 - 

Leriwninkäinen Oy 22,1 34,7 

Pikikivi Oy 17,4 - 

Polarasfaltti Oy 7,8 - 

Rakennus Oy Cultor 7,5 12,8 

Sata-Asfaltti Oy 3,4 - 

Simia Oy 0,7 100,0 

T & H -Asfaltti Oy 1,8 - 

Tehoasfaltti Oy 6,5 73,1 

Valtatie Oy 16,6 9,0 

Yhteensä 100,0 15,8 

Taulukko: 	2 t:n sekoittajalla varustettujen asemien massatuotannon jakaantuia urakoitsijoittain sekä 

laadultaan välttävien ja heikkojen massojen %-osuus kyseisen urakoitsijan tarkasteltavasta 

massatuotannosta. Aineisto vuosilta 1980 - 1983. 

Kokonaismäärä tarkastelussa on 1 533 000 t. 
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1 . JOHDANTG 

ljysora on yleisin tiepäällyste. Sen osuus päällystetyn tie-

verkon kokonaispituudesta oli 1.1.1984 57 7. 

Viime vuosina tehdyt öljysorat ovat, olleet varsin herkkiä eri-
laatuisille epäonnistumisille. Tyypillistä on ollut mm. side- 

aineen pintaannousu, päällysteen deforrnoituminen ja purkautu-
minen. Osa päällysteistä on rikkoutunut lähes välittömästi 
valmis tumisen jälkeen. 

Päällystystöiden työselityksen, valvontaohjeen ja asfalttinor-

mien sekä hyvän kokemuksen mukainen toiminta riittää varsin 
pitkälle turvaamaan bijysoran teon onnistumisen. Tärkeää kui-
tenkin lisäksi on, että mandolliset ongelmatilanteet otdetaan 

ajoissa etukäteen ja että menettelytavat ongeirnatilanteissa 
ovat oikeat. Oheisen ohjeen tarkoitus on palvella tässä asias-
sa. 

2. LJYSCRAN VAURIOITUMISHERKKYyDEU ARVOSTSLU 

2.1 Käytettäväksi suunnitellut raaka-aineet 

ljysoran raaka-aineet muodostuvat kiviaineksesta (96,4-96,8 p-%) 
sideaineesta (3,2-3,6 p-%) ja tartukkeesta (0,5-1 ,2 p-%) . Kivi- 
aines on joko sorasta tai louheesta murskattu. Kiviaineksessa 

sallitaan vettä 0,7.. .4,0 7.. Kiviaineksen tulee täyttää 
III lk:n laatuvaatimukset. Sideaineena käytetään biturniöljyä 

B5-2 tai tartukkeellista bitumiöljyä B-2T. Bitumiöljyn tar- 

tukkeena käytetään diarniinia tai mono- ja diamiinin seosta. 
Tartukernäärä lasketaan prosentteina bitumiöljyn painosta. 

Käytettävien raaka-aineiden osuutta öljysoran vaurioitumis-
herkkyyteen voidaan arvioida mm. raaka-aineiden laadunvalvonta- 



tulosten, siirnämääräisten havaintojen ja kyseisten raaka-ai-
neiden aiemrnasta käytöstä saatujen kokemusten perusteella. 

Kiviaineksesta on tutkirittu ennakko- ja murskaustyönaikaiset 
näytteet. Ennakkonäytteistä on määritetty kivilaji, soraesiin-
tymän kyseessä ollessa luonnonsoran rakeisuus ja kivisyys, 
laatu- ja lujuusominaisuudet, humus- ja lietepitoisuus sekä 
rakeisuus pesuseulonnalla. Murskaustyönaikaisista näytteistä 
on rakeisuus- ja vesipitoisuustulokset aina alkavaa 300 rn 3  
itd valmistus erää kohti. Lisäksi on määritetty tietyin välein 
kiviaineksen kiintotiheys, muotoarvo ja murtopintaluku (luon-
nonsora raaka-aineena) sekä työnaikaisista tarkistusnäytteistä 
TVL:n keskuslaboratoriossa uudestaan kivilaji-, laatu ja lu- 
juusomiriaisuudet. 

Työhön käytettävästä sideaineesta ja tartukkeesta ei ole etu-
käteen käytettävissä omia laadunvalvontatuloksia. Mikäli samana 
työkautena aiemmin toimitettujen sideaineitten ja tartukkeiden 
laadussa tai tartunnassa kiviaineksiin on todettu puutteita, 
sideaineen ja tartukkeen valmistajilta voidaan pyytää heidän 
oman laadunvalvonnan ja tuotetarkkailun tulokset käyttöön. 

Kaikki raaka-aineista käytettävissä olevat tulokset käydään 
huolellisesti läpi. Kiviaineksen osalta kiinnitetään erityistä 
huomiota hienoaineksen määrään, rakeisuuskeskiarvokäyrien muo-
toon ja sen sijaintiin ohjealueella. Myös käytettävän kiviai-
neksen vesi-, liete- ja humuspitoisuudet ovat tärkeitä. 

Hälyttävnä voidaan pitää käytettäväksi suunniteltua kiviaines-
ta, jonka vesipitoisuus on 	4  %, lietepitoisuus 6 % ja humus- 
pitoisuus on III ik. (Jos vesi- ja lietepitoisuudet ylittyvät 
samalla kiviairieksella tai kiviaineksen humuspitoisuus on 
IV lk, kiviaineksen kuivaus on välttämätön). Mikäli raaka-ai-
neen jokin ominaisuus käytettävissä olevien tutkimustulosten 

mukaan ei täytä sille asetettua vaatimusta tai ylittää riski- 
rajan, pyritään työn onnistuminen turvaamaan jäljempänä rnaini-
tuin tai muin tavoin. Tarkoitukseen täysin sopimaton raaka- 
aine hylätään. 



Arvosteltaessa raaka-aineiden kelvollisuutta öljysoraan, 
tulee lisäksi ottaa huomioon muulla tavoin niistä tehdyt 
havainnot kuten: 

- varastokasalla kiviaineksen rakeisuus, puhtaus, vesipi- 
toisuus, lajittuneisuus, riittävyys, kasan korkeus... 

- mikäli samaa kiviainesta on aiemmin käytetty 1S:n valmis- 
tukseen ja ongelmia on tällöin ilmennyt, niin niiden 
voi odottaa toistuvan 

- sekoitusasemalla mandollisuuksien mukaan sideaineen not-
keus, haju, puhtaus, sideaineen laatu (kuormakirjasta), 
lämpötila sekä laadultaan heikko sideaine-erä 

- tartukkeen laatu ja määrä, ulkonäkö kuten tasalaatui-
suus sekä tartukkeen laatu- tai annosteluvirhe 

- päällystemassan ulkonäkö ja käyttäytyminen kuljetuksen, 
levityksen ja tiivistärnisen yhteydessä, erityisesti 

suurten kivirakenteiden peittyrninen, inastiksin ja kivien 
välinen tartunta sekä lajittumis- ja deformoitumisherk- 
kyys. 

Asiantuntijoiden käynnit (geologi, kemisti, päällysteinsi-
nööri, päällystemestari) työmaalla ennen massatöiden aloitus- 
ta ja sen aikana ovat tarpeen, jos käytettävissä raaka-ai-
neissa todetaan normaalista poikkeavaa. Mikäli asiantuntijoi-
den saamat käsitykset raaka-aineiden tutkimustuloksista ja 
silmämäärien tai muulla tavoin tehdyistä havainnoista ovat 
ristiriitaiset, on ryhdyttävä toimenpiteisiin asian oikean 
ja riidattoman tilan selvittämiseksi. Mandollisesti etukäteen 
tehtyä öljysoratyön alustavaa suhteitusta muutetaan tarvit-
taessa ennen massan valmistuksen aloitusta. 

Tydhbn käytettävistä raaka-aineista on syytä ottaa lisänäyt-
teitä, jos on perusteltua syytä epäillä raaka-aineiden laatua, 
näytetutkimuksia ei ole tehty riittävästi tai epäillään saatu-

jen tulosten edustavuutta ja luotettavuutta. Lisänäytteiden 
ottaminen on myös tarpeen, jos epäillään, että tehdyt normaa-
limääräykset eivät osoita jotakin määrättyä riskitekijää kun-
nolla tai lainkaan. Kiviaines voi olla erityisen herkkää esim. 
usein toistuville jäätyrnis- ja sulamisilmiöille. 
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Kun jossakin käytettäväksi tarkoitetussa raaka-aineessa on 

todettu jotakin vikaa, selvitetään puutteen merkitys lähemmin 

ja toimenpiteet sen korjaamiseksi. Puutteen merkitystä voidaan 

selvittää suhteittamalla materiaalit ja tekemällä massalle ja 

sitä tehdyille koekappaleille testejä sekä vertaamalla näiden 
tuloksia kelvollisista aineista tehtyjen massojen ja koekappa-

leiden vastaaviin testituloksiin. 

Sideairie- tai tartukevian kysymyksessä ollessa, vika korjaan-
tuu yleensä vain raaka-aineen vaihdolla kelvolliseen. Kiviai-
neksessa todettu laatupuute saattaa tulla merkityksettömäksi, 

jos muutetaan työmenetelmää (kiviaines kuivataan, rakeisuutta 
parannetaan, lisätään tiivistämistä) tai päällystelajia (käy-
tetään KAB:a). Kannattaa myös harkita kiviaineksen käyttötar-
koituksen muuttamista. 

Joskus voidaan joutua kustannus-, materiaalin saantivaikeuden 
tai jonkun muun syyn takia tinkimään kiviaineksen laatuvaati-
muksista. 

Tällöin on vertailulaskelmilla pystyttävä perustelemaan raaka- 
aineen hankinnassa saavutettu säästö nandolliseen öljysora-
päällysteen käyttöiän alenemiseen ja päällysteen lisääntynei-
sun korjauskustannuksiin nähden. 

Sideaineen ja tartukkeen laatuvaatimuksista ei voida yleensä 
tinkiä. 

2.2 Alustava suhteitus 

1jysoramassan alustavan suhteituksen avulla voidaan arvioida 

massan lajittumaherkkyys. Roikkuvakäyräinen massa lajittuu 

helpommin. Jos hienoaineksen, sideairieen ja veden yhteenlas-

kettu määrä ylittää 11 %, niin rnassan voidaan arvioida olevan 
purkautumisherkkää. 

Murskaustuotteen rakeisuutta saatetaan joutua parantamaan mas-
satyöri yhteydessä lisäämällä siihen määrättyä lajitetta. 



2.3 Tydmenetelrnät. ja koneet 

Väärät työrnenetelmät ja huonokuntoiset tai puutteelliset ko-

neet aiheuttavat öljysoran vaurioherkkyyden lisääntymistä. 
ljysorapäällysteen vaurioherkkyys lisääntyy, jos: 

- kiviaines kuormataan epähomcgeenisesti varastokassasta 

kiviainessyöttösiiloihin 

- koneistossa on vain yksi kiviaineksen syöttösiilo 

- kiviainesta kuivataan liikaa (alle 0,7 %) tai liian 
- vä-iän (yli 1,5 % vettä SK massa) 
- koneiston polttimet toimivat epäsäänridllisesti 
- käytetään liian pientä sekoitinta 

- sldeaineen annostelulaitteet ovat puutteellisesti varus-
tettu 

- sekoittirnessa sideaineen- ja massan syöttö virheelliset 
(sideaineen ruiskutus epätasaista ja kiviaines erottuu) 

- sekoittimessa ei ole riittävästi massaa 
- massan sekoitusaika on liian lyhyt 
- inassan pudotuskorkeus on auton lavalle yli 1,2 m 

- massa pudotetaan sekoittajasta maahan ennen varastokasaan 
siirtoa 

- massa varastoidaan vaärin (ei kerroksittain, rakentaminen 
pengertärnällä) 

- päällystettävn tien alusta on liian pehmeä, kova tai 
epähoiogeeninen 

- massa levitetään sekoitusasemalta päin edeten 

- levitin ajetaan liian tyhjäksi kuormien välillä 

- rnassan levitysnäärä vaihtelee (paikoin liian vähän massaa tai 
lii an  pieni massarnäärä) - massanlevitys ei ole jatkuvaa tyota 

- levittimen perä raastaa massaa (massa repeilee) 

2.4. Sää ja liikenne 

Mikäli suunniteltavan öljysorapäällysteen liikennemäärä KVL 

on 1200 - 1500, on syytä harkita päällystelajin vaihtoa. 
Liikenteen kasvu ja taloudelliset näkökohdat saattavat puoltaa 
korkeampiarvoisen päällysteen valintaa. Päällystettävän tien 

kantavuus, routivuus, geonietria yms. seikat on otettava huo- 
mioon, jos päällystelaji vaihdetaan. 



ljysorapäällyste on herkkä vaurioitumaan, jos työnaikaiset 
sääolosuhteet ovat huonot. Liika kosteus ja lämpötila ovat 
haitallisia. Mitä epävakaisemrnat työnaikaiset sääolosuhteet 
ovat, sitä tarkempi työn suorituksessa täytyy olla. Runsaat 
äkkinäiset sadekuurot yllättävät helposti. Sateet ovat joskus 
vaikeasti ennakoitavissa. Ei ole syytä jättää tS-töitä kovin 
myöhäiseen ajankohtaan. Jo tiivistetylle päällysteelle sade ei 
ole niin vahingollinen kuin vielä tiivistätnättömälle. Työn 
jatkaminen tihkusateen aikana on päätettävä tapauksittain. 
Ratkaisuun vaikuttaa mm. liikenteen määrä ja laatu vastatehdyi-
lä päällysteellä, työn kiireellisyys ja alustan kosteus. Mikäli 
uudelle päällysteelle joka teon aikana on kastunut, joudutaan 
laskemaan raskas tai vilkas liikenne, on epäonnistumisriski 
sideaineen pintaannousun ja huuhtoutumisen johdosta suuri, 
eikä päällysteen teosta sateella ole tällaisissa tapauksissa 
mitään hyötyä. 

ljysoran levittärnistä tielle on syytä välttää ns. hellepäi-
vinä (lämpötila varjossa yli 24 °C) massan deformoitumisen ja 
sideaineen pintaannousun vuoksi. Työsuunnitelmista on hyvä 
tarkistaa, että massa levitetään sekoitusasenalle päin edeten. 

2.5 Epäonnistumisriskin arviointi 

Ennen öljysoratyön aloittamista on tiedossa lähes kaikki ko. 
työn vaurioitutnisherkkyyteen vaikuttavat riskitekijät sideai-
netta ja sääolosuhteita lukuunottamatta. 

Vauriotekijöiden merkityksestä on VTT:ssä laadittu asteikko 
(taulukko 1), jossa eräät öljysoran valmistuksen olosuhteet 
on jaettu kolmeen kelpoisuusluokkaan. Ensimmäinen luokka tar- 
koittaa parhaita olosuhteita, jolloin öljysoran pitäisi kysei-
sen omiriaisuuden suhteen onnistua hyvin. Kolmas luokka tarkoit-
taa vaatimukset täyttärnätöntä ominaisuutta tai olosuhdetta, 

jolloin öljysoravaurjojta voidaan hyvällä syyllä odottaa ilmes-
tyvän. Toinen luokka on näiden väliltä edustaen hyväksyttäviä 
mutta ei ensiluokkajsja olosuhteita. 
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Kelpoisuusluokka 	j 	Hyvä = 1 	Tyydyttävä 	2 	
[ 	

Huono = 3 

Ktviaines 

Kivi laji :ki ii lettä 

Ilaasälpää 

ujuus (LA ja haur.) 

Muotoarvo 

Mur- topintaluku 

Numu 

ieju 

rrienoainesmäärä 

0,5 en 1äpäisy-

Vesipitoisuus 

Vesi kuumenn.jälkeen 

Sideajne 

Viskositeetti 60 

50 ° C 

isl.j.visk. 	60 ° C 

50 ° C 

Mrä vast.3-5 :n 

hienoajnesäärää 

Tartuke 

Va] austa 

Seko i tus 

Kuumasek . lämpötila 

Massa, laatu 

Iarttuvuuskoe 

Levitys 

Suoritus 

ohj a 

ijysora 

uu sidottu pohja 

ora, kunto 

ora, vesipitoisuus 

aa 

ämpötila kylmäsek. 

kuumasek. 

ade levitettäessä 

levit.jälkeen 

1 kk.ajkana 

i ikenne 

VL 

askaita autoja 

askas työmaaliik. 

uuta 

jokaista 

assan varastointi 

nnen levitystä 

alle 15 

vähän 

täyttää III lk. vaati 

alle 2,7/1,5 
yli 50/alle 20 

0-1 

alle 2 

3-6 

12-16 

alle 2,5 % 

0,5-1,5 

250-350 

500-700 

yli 1600 

yli 4800 

3,3-3,5 

alle 0,2 	_yksikköä 

50-75 

tumma, ei peittymättömiä 

rakej ta 

hyvä 

helppo, tasainen jälki 

karhittu 

tasainen, kunnostettu 

vettä läpäisevä 

kuj v-a-kcjstea 

5-22 ° C 

0-22 ° C 

sateeton 

alle 40 mm 

alle 1000 

alle 100 

alle 20 

leveä 

vähintään 1 viikko 

15-25 

kohtalaisesti 

2,7-2,9/1,5-1,7 

30-50/20-30 

1-111 

2-4 

alle 3 	tai 4-6 

alle 12 	tai 16-20 

2,5-4 

alle 0,5 	tai yli 1,5 

350-600 

00- 800 

800-1600 

2400-4800 

alle 3,3 	tai 3,5-3,7 

0,2-0,5 -yksikköä 

75-90 ° C 

isot kivet osittain peit-

tymättömiä 

tyydyttävä 

lievää lajittumaa 

liimattu, ei karhittu 

raabe t on i 

mrkä 

0-5 ° C tai 22-25 

22-25 ° C 

pientä sadetta 

40-80 mm 

1000- 1500 

100- 2 00 

20-40 

kapea 

1-6 vrk varastointi 

yli 25 % 

paljon 

ei täytä III lk. vaatimuks. 

yli 2,9/1,7 

alle 30/yli 30 

III- IV 

yli 4 % 

yli 6 

yli 20 % 

yli 4 

yli 600 

yli 800 

alle 800 

alle 2600 

yli 3,7 

yli 0,5 -yksikköä 

yli 90 ° C 

vaalea, paljon peittymät-

tömiä rakeita 

välttävä 

vaikeuksia, lajittumaa, 

jälkiä, massa ei pysy 

koossa 

ilman liirnausta ja karhint. 

betoni silloilla ym. 

epätasainen, savinen 

lammi koi ta, savinen 

alle 0 0 C tai yli 25 ° C 
alle 0 0 C tai yli 25 ° C 
yli 3 mm/vrk 

yli 80 mm 

yli 1500 

yli 200 

yli 40 

hyvin kapea, esim. sil-

lalla 

ei varastoitu 

(Taulukko esitetty VTT:n tutkimusselostuksesa 201/1980, tutkimus öljysoran vaurioista, taulukko 8) 



Ennakkoon tehtyihin lisätutkiinuksiin nojaavilla laadunvarmis-
tustoirnilla, huolellisella työnsuunriittelulla, työn oikealla 

ajoituksella, asiantuntioiden käytöllä sekä työnaikaisella 
varovaisuudella voidaan riskialtiskin päällyste saada onnis-

tumaan. Riskialttiissa työkohteessa tulee työn tekemisessä 
ja valvonnassa olla täysin alan hallitseva henkilökunta. 

3. TYiNAIKAISET ONGELMAT JA SYIDEN SELVITTÄMINEN 

3.1 Yhteenveto tavallisista ongelmista ja niiden 

mandollisista aiheuttaj ista 

tljysoratöiden yleisimpänä työnaikaisena ongelmana voidaan 
pitää juuri levitettyyn ja tiivistettyyn massaan liikenteen 
vaikutuksesta rnuodostuvia purkaumia ja reikiä. Muita työnai-
kaisia ongelmia ovat mm. massan lajittuminen, hidas massan 
sitoutuminen, isojen kivien irtoatninen, massan epähomogeeni-

suus, sideaineen pintaannousu ja huono massan tarttuvuus. 

Välittömästi uuteen öljysorapäällysteeseen muodostuvien pur-
kaumien ja reikien pääasiallisempana syynä on ollut sideaineen 
ja kiviaineksen välinen huono tartunta. Sideaineen laatua on 
voitu epäillä silloin, kun uudet öljysorapäällysteet ovat 

epäorinistuneet samanaikaisesti useissa kohteissa eri puolilla. 

Yksittäisinä työtnaakohtaisina ongelmina on usein kiviainek-
sen laatupuute, rnassan lajittuminen, epäsuotuisa sää, kohteen 
sopirnattomuus dijysoralle, huono koneisto, heikko alusta jne. 

Oheisessa taulukossa 2 esitetään eräitä tavanomaisia öljy-
soranteossa ilmeneviä ongelmia ja niiden mandollisia aiheut-

tajia. 
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180t rakeet palj. 	odeaineeeta 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Paällyate sideainekoyhaa 1 2 
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Pituussuuntainen epatiouua 1 1 1 2 1 

1 = :tj1v 	voikutu::, 	2 = väliilinen valkutuo 	T = tortukeonguloa 
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3.2 Syiden selvittäminen ylimääräisten raaka-aine-, 

massa- tai päällystenäytteiden avulla 

Kun todetaan työhön käytettävissä raaka-aineissa, inassassa 

tai päällysteessä normaalista poikkeavaa on otettava heti niistä 

ylimääräisiä näytteitä tutkimuksia varten. Ongelman syiden 

selvitystä varten on syytä ottaa samanaikaisesti myös vertailu- 

näytteitä kunnollisesta vastaavasta materiaalista, massasta 

tai päällysteestä. Ylimääräisten näytteiden määrä ja selvityk-
sen laajuus inääräytyvät lähinnä ongelman laajuuden, merkityksen 
ja taloudellisten näkökohtien perusteella. 

Näytteet toimitetaan heti tutkittaviksi. Ylimääräisten näyt-
teiden tutkinustulosten tulkinta ja johtopäätösten teko on 

vaativa toimenpide. Tutkimustulokset ja mandolliset johtopää-
tökset lähetetään heti tiedoksi työstä vastuussa oleville hen-

kilöille. Näytteenoton yhteydessä otetaan lisäksi myös rinnak-
kaisnäytteet, jotka tallennetaan mandollisia myöhempiä tarkis-
tus- tai lisätutkinuksja varten. 

Ongelman rnuodostumispaikka, vaihe ja syy pyritään etsimään 
ennen korjaustoimia. Korjaustoimet kohdistetaan ensisijaisesti 
ongelman syntypaikalle. Satunnainen raaka-aine, massa tai pääl-

lystevika näkyy yleensä normaaleissa tutkinustuloksissa ja 

korjaantuu yleensä tyhmenetelhlää tai koneistoa korjaamalla. 

Sideaineessa tai täytejauheessa työmaalla todettu ongelma 
on pyrittäva heti ilmoittamaan myös TVh:lle tiedoksi. 

Mikäli saman ongelman esiintymistä todetaan muillakin piirin 

tai TVL:n työmailla on sen estärniseen ryhdyttävä mandollisimman 
nopeasti, suurten vahikcjer välttämiseksi. 

Ongelmatapauksissa laaditaan aina kohdan 5 mukainen raportti. 
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4.. TOIMENPITEET ONUELMIEN JA LISVAHINKOJEN 

VÄLTTÄMISEKSI 

4.1 Raaka-aineiten, suhteituksen tydrneneteinän ja 

konei stori rnuuttarni nen 

Kun riskitekijä tai syy ongeloiin on pääpiirtin selvitetty, 
pyritään vaikeudet voittamaan valitseialla iuutos- ja korjaus-
toirienpiteet siten, että saavutetaan suurin mandollinen hyöty. 
Yleensä on käynnistetty heti toineriitoet asian korjaaniseksi. 

Taulukossa 3 esitetaän eräitä nandollisia toinenpiteitä 

ongeliulen sekä lisävahinkojen välttäoiseksi. 
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Tu1ukko 3. Toicienpidevaihtoehtoja ongelmien syiden poistamiseksi 

Tavallisimmat syyt 

Laatupuute kiviainekses sa 
- Lietepitoisuus yli 6 % 

(seulan 0,074 ram läp -%) 

- Vesipitoisuus yli 4 % 

Huono nurtopintaluku 

- Liian karkearakeinen kivi- 
aines 

- Tasarakeinen kiviaines 

- Suuri Los Angelesluku 

2. Toirnenpidevaihtoehto (myös samanaikaisesti) 

- Kiviaineksesta seulotaan Dois liikaa hienoainesta 
- Kiviaines kuivataan (jos kiviaineksen kosteus yli 2,5 %) 
- Kiviaines vaihdetaan 
- Päällystelaji vaihdetaan 

- Kiviaineskasan pöyhiminen (aurinkoinen ja tuulinen sää) 
- Kiviaines kuivataan 

- Kiviaineksen kuivausta vähennetään 

- Kiviaines kuivataan 
- Kiviaines vaihdetaan 
- Päällystelaji vaihdetaan 

- Kiviainekseen lisätään mursketta tai sepeliä 
- Kiviaines vaihdetaan 

- Lisätään inassatyössä puuttuvaa ainesta 
- Kiviainesta ei kuivata 
- Kiviaines vaihdetaan 

- Kiviaineksen rakeisuutta parannetaan 
- Kiviaines käytetään muuhun tarkoitukseen 

- Kulutusta kestävän kiviaineksen lisäys 
- Kiviaines vaihdetaan 

- Vesipitoisuus alle 0,7 % 

- Humusluokka IV 

- Huono muotoarvo 	 - Hyvän muotoarvon kiviainesta lisätään sekaan 
- Lisätään tiivistämistä 

-3 



. Tavallisiwnat syyt 

Sideainevirhe 

- Alhainen bitu:niöljyn vis-
kositeetti 

- Alhainen tislausjäännöksen 
viskosi teetti 

- Sideaine liian jäykkää 

Tartukeongelma 

- Tartuke heikkotehoista 

- Tartuke huonosti sekoittunut 

- Sideainetta liikaa 

. Toimenpidevaihtoehto (myös samanaikaisesti) 

- Sideaine vaihdetaan 
- Vähennetään sideainepitoisuutta, jos tisi. jäänn. viskosi-

teetti riittävä 
- Tiivistetään myöhemmin 
- Karhitaan 

- Vaihdetaan sideaine 
- Käytetään maksimimäärä sideainetta 

- Kuurnennus 
- Sideainepitosuutta lisätään 

- Uusi kelvollinen tartuke 
- Lisätään tartuketta 

- Sekoitusta lisätään 
- Uusi kelvollinen tartuke 

- Tarkastetaan sideaineen annostelulaitteet, mittarit, 
virtaus ja todellinen kulutus 

- Lisätään sideainetta, tarkistetaan suhteitus 

- Tarkastetaan sideaineen annostelulaitteet, mittarit, 
virtaus ja todellinen kulutus 

- Sideainetta vähennetään, tarkistetaan suhteitus 

Heikkolaatuinen massa 

- Sideainetta liian vähän 

- Tartuketta liian vähän 	- Työmaalla lisätyn tartukkeen kulutuksen ja määrän tarkistus 
- Tehdään tartukkeen määräkoe (Neste Oy:n koe) 
- Lisätään tartuketta 



1 Tavailisim&iat syyt 
	

2. Toimenpidevaihtoehto (myös samanaikaisesti) 

- '1assari vesipitoisuus yli 4 % 

- Sideaine ei tartu kivial-
nekseen 

- Kiviaineskasaa pöyhitään (aurinkoinen ja tuulinen sää) 
- Massan valmistus aurinkoisella, tuulisella säällä ja 

massan tiivistyksen aloitusta pitkitetään 
- Kiviaines kuivataan 

- Sekoitusaikaa lisätään 
- Kiviaines kuivataan 
- Kiviaines vaihdetaan 
- Sideaine vaihdetaan 

- Koneisto korjataan tai vaihdetaan 
- Parannetaan sideaineen ruiskutusta 
- Sekoitusaikaa lisätään 
- Varastointi 

Huonokuntoinen koneisto 

- iassa eoähomogeenista 

- Työssä Daljon keskeytyksiä 	- Koneiston huolto ja korjaus 
- Koneisto vaihdetaan 

- Levitin ei oidä peräkorkeutta 	- Levitin korjataan välittömästi 
- Levittimen vaihto hyväkuntoiseen 

- Jyrien kunnostus 
- Jyrät vaihdetaan kunnollisiin 

- Kiviaineksen kuorrnausta ja kylmäsyöttöä valvotaan norrn. 
en e rn mä n 

- Massaa ei saa kuivata liikaa (alle 0,7 %) 
- Kiviainesta ei kuivata 
- iliekanlisäys 
-. Kiviaines vaihdetaan 

- Tiivistyksessä paljon keskey-
tyk s i ä 

Työnienetelmävirhe 

- Korkearakeisen kiviaineksen 
kuivaus 
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1 . Tavallisirnmat syyt 

- Liian lyhyt sekoitusaika 

- Virheellinen kiviaineksen 
kuormaus 

- Liian suuri massan pudotus- 
korkeus 

- Pitkä kuljetusrnatka 

- Massaa levitetään liian 
ohuelti 

- Liika massan tiivistys 

2. Toimenpidevaihtoehto (myös samanaikaisesti) 

- Sekoitusaikakokeita 
- Sekoitusaikaa tai kierrosnopeutta lisätään 
- Vaihdetaan suurempaan sekoittajaan (koneasemaan) 

- Kiviaines kuormataan laaja-alaisesta rintauksesta 
- Kuorrnausta valvotaan tehokkaammin 

- Massasiilon alustaa nostetaan 
- Sulo tai sekoitiri asennetaan alemrnas 
- Kasettiautojen läpiajoa siilon alta ei sallita 

- Massa siirretään hyväkuntoista tietä lev. paikalle 
- Massa tehdään ja kuljetetaan viileärnmällä säällä 
- Massa tehdään hellesäällä varastoon 

- Massamäärää lisätään 
- Kiviaineksen max-raekoko pienennetään 

- Tiivistystä vähennetään 
- Tiivistyksen ajoitusta ja suoritusta valvotaan paremmin 

Epäedullinen sää ja liikenne 
- Kylmä sää, alle 5 ° C 

- Lämmin sää, yli 25 ° C 

- Massan levitystä tielle ei sallita 
- Massaa tehdään tarvittaessa vain varastoon 

- Massan levitystä tielle pyritään välttämään 
(massaa tehdään tarvittaessa vain varastoon) 

- Liikenteen laskemista uudelle päällysteelle vältetään 
normaalia pitempään 

- Massan tiivistykseen kiinnitetään erityistä 
huomiota 

-s 



1. Tavallisimmat syyt 
	

2. Toirnenpidevaihtoehto (myös samanaikaisesti) 

- Sade 	 - Massaa ei levitetä märälle lammikkoiseile alustalle 
- Massan levitystä pyritään välttämään sateen uhatessa 
- Massaa ei levitetä eikä tiivistetä sateella 

- Normaalia suurempi ja ras- 	- Massan suhteitus tehdään huolella (kiviaines, sideaine- 
kaampi liikenne 	pitoisuus, päällystelaji jne...) 

- Liikenteen laskemista uudelle päällysteelle väitetään 
normaalia pitempään 

- Uuden päällysteen käyttäytymistä tarkkaillaan normaalia 
enemmän, tarvittaessa päällystelajin muutos 

Alusta 

- Kantavuuden alimitoitus 	- Massaa ei levitetä tielle ennen riittävää kantavuuden 
parantamista (täyttää vaatimukset) 

- Huono pintakuivatus tiessä - Tien kuivatusta parannetaan (sivu- ja laskuojat, 
tien poikittaiskaltevuus, mandolliset kerroslisäykset) 

- Routiminen 	 - Routakohtien korjaus ennen päällystämistä 

- 



4.2 Työn keskeyttärninen ja jatkaminen 

Päällysternassan valmistus on heti keskeytettävä mm. seuraavis-
sa tapauksissa: 
- päällyste purkaantuu ja reikiintyy pahoin 
- todetaan väärä sideainelaji tai normaalisti poikkeava 

sideainelaatu esim. massa tuoksuu normaalista poikkeavalle, 

sideaine ei liimaa tai päällyste ei sitoudu 
- massa ja päällyste ovat ulkonäöltään huomattavan sideaine-

köyhiä 
- päällysteeseen muodostuu runsasta sideaineen pintaannousua 
- massa tai päällyste lajittuvat pahoin 
- laboratoriotulokset poikkeavat ohjearvoista systemaattisesti 
- massan tarttuvuuskokeen tulos on huono 
- massa on huomattavan epähomogeenista tai päällysteessä on 

runsasta värivaihtelua 
- päällyste on haitallisen epätasaista 
- rankkasateen ajaksi 
- kiviaines on liian inärkää (kuivauksessa massaan jää yli 

1,5 % vettä ja kuivaamatta yli 4 %) 
- päällysteen alusta ei ole riittävän kantava ja homogeeninen 
- massamäärä on liian pieni (alusta, liikennemäärä, levitin) 

Työt saatetaan joutua lisäksi keskeyttämään mm. konehäiriöi-
den ja kuorma-autojen puuttumisen vuoksi. 

Töitä voidaan jatkaa vasta, kun ongelman syy ja keinot ongel-
man estämiseksi ovat pääpiirtein selvillä ja töiden jatkamisen 
ohessa käytetään keinoja ongelman estämiseksi ja seurataan 
samalla niiden vaikutuksia. 

5. RAPORTIN LAATIMINEN 

5.1 Tarve 

Ongeirnatapauksista kannattaa yleensä aina laatia raportti. 
Laatimisen pääasiallinen tarkoitus on kirjata ylös ongelmiin 
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johtaneet syyt mandollisia mybhenpiä tarkasteluja varten sekä 

osaltaan estää vastaavanlaisten tapausten toisturnisen. Rapor-

tit ovat hyvää koulutusmateriaalia. 

Mikäli samantyyppistä ongelmaa todetaan eri alueilla, saattaa 

havainnolla olla suuri merkitys yhteisen ongelman syyn löyty-

misessä. 

Mikäli ongeimataoausta ei saada täysin hoidetuksi ja seurauk-

sena on jossakin suhteessa epäonnistunut öljysora, raportti 

on käyttökelpoinen (saattaa olla jopa täysin välttämätön) 

inandollisten kustannus- ja vastuuselvitysten lähtömateriaalina. 

5.2 Sisällysluettelo 

Selvityksessa käydään läpi yksityiskohtaisesti kaikki ko. työ-

hön liittyvät asiat. Oheista sisällysluettelon mallia voidaan 

soveltaa: 

1 . Yleistä 

- Johdinto 

- Tarkasteltava kohde 

- Liikenne 

- Päällysteen valintaperusteet 

2. Alusta 

- Kantavuus 

- Rakeisuus 

- Tiiviysaste 

- Kosteus 

- Arviointi alustasta 

3. Raaka-aineet 

- Kiviaines saarttisaikalla 

- Murskaus ja varastointi 

- Kiviaineksen laatutulokset 

- Sideaine ja tartuke 

- Suhteitus 

- Arviointi raaka-aineista ja suhteituksesta 

":1 



4. Massanvalinistus 

- Koneasema 

- Henkilöstö 

- Valmistustapa ja ajankohta 

- Massan valmistus 

- Biturniöljytoirnitukset 
- Massan varastointi ja levit.ys 

- Varastointi 
- Levitys 
- Häiriöt massari ja päällysteen teossa 
- Sateet 
- Koneviat ja remontit 

- Työnaikainen liikenne 
- Liikenne vastatehdyllä päällysteellä 
- Työntekijöiden havainnot massanteon ja levi-

tyksen aikana 

5. Laadunvalvonta 
- rf ar t un t a k o k ee t 

- Raaka-ainenäytetulokset 

- Silmämääräiset ym. havainnot 

- Muutostoimenpiteet laatupuutteiden johdosta 

6. Vaurioi turninen 

- Vaurioiturnisen kulku 
- Sääolosuhteet vaurioiturnisen aikana 
- Vaurioiden laatu ja määrä 
- Fäällysteen laadun ja liikenteen vaikutus vaurioihin 

7. Vaurioitumisen syiden selvittely 

- Tehdyt lisätutkinukset 

- Tarttuvuus 

- Näytteiden viskositeetti 
- Kantavan kerroksen pintaosa 

- Päällystenäytteet 

- Muut selvitykset (esim, samalla koneistolla tai kiviai-
neksella tehdyt muut öljysoratyöt piirissä) 

- K 1 v 1 n ne k sen k ui va tu s 
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- Suurimmat bljysoratiet ao. piirissä samana päällystys- 
kautena 

- Valokuvat 

- Suolan käyttö 
- Syiden alustava tarkastelu 

- Päällysteeseen ja massaan liittyvät tekijät 

- Mybtävaikuttavat tekijät 
- Tartukkeen ja sideaineen osuus vaurioihin 

- Johtopäätökset 

8. Päällvsteen koriaustoimenoiteet ja niiden kustannukset 

- Vaurioiturnisen laajuus 
- Korjaustoimenpiteet 
- Toimenpiteet ja niiden tavoite 
- Tehdyt korjaukset 
- Päällysteen kestoikä, korjaus- ja ylläpitokustannukset 

- Päällysteen kestoikä 
- Korjaus- ja ylläpitokustannukset 

5.3 Kokoaraistapa ja jakelu 

Raportin kokoamiseen kannattaa nimetä vastaava henkilö (rielui-

ten alaa hallitseva vähintään teknillisen koulun suorittanut 
henkilö). Eduksi on, jos henkilö mandollisimman tarkoin tuntee 

kyseisen tapauksen, muttei ole jäävi tekemään selvitystä. 

Tärkeää on, että kaikki työhön osallistuneet voivat ilmaista 

käsityksensä ongelmaan johtaneista syistä ja että eri näkemyk-
set tulevat perusteltuina kirjatuiksi. Selvityksessä voidaan 

päätyä luonnollisesti esitetyistä näkernyksistä poikkeavaan 
lopputulokseen. 

Raporttiluonnoksesta tulisi hankkia lausuntoja työhön osal-

listuneilta, valvojilta ja tarvittaessa myös ulkopuolisilta 

asianturitijoilta. Tarvittaessa asiaa käsitellään yhteisissä 

neuvotteluissa. 

Raportin valmistuttua toinitetaan se tiedoksi TVH:lle ja tar-
jr 	uvtri jattuu uiirissä asianornaisille. 



I\SFALTTIBETONI AB 20-25 vuosina 1977-84 

Massa- ja murskaustutkimusten tulosten yhteenveto 

Sidearnepitoisuus % Kalkkifil- Kiviainakaen rakeisuus lpisy-% 

leri % 

0,074m 0,5n 4is l2svn 

Tutkija Näyte Tod. Tod. 

ursk. Vuosi mr Ohje kulu- Ks Kh Mat. Ohje kulu- Ohje Ks Kh Mat. Ohje Ks Kb Mat. Ohje Ks Kb Mat. Ohje Ks Kb Mat. 
r:rakenn. kpl tus poikk. tus poikk. poikk. poikk. polkk. 

P4ursk. 77-81 16865 - - - - - - - - 4,1 0,8 14,5 - 14,6 2,5 31 - 43,6 5,0 29 - 72 4,9 21,5 
Massa u 

Massa r 

77-81 

77-81 

3620 

9872 

5,72 

5,73 

5,72 

5,73 

5,75 

5,73 

0,14 

0,17 

2,0 

4,6 

4,52 

4,52 

4,39 

4,41 

8,5 

8,6 

8,5 

8,7 

0,6 

0,7 

2,3 

3,4 

- 

- 

22,5 

22,9 

1,6 

1,6 

- 

- 

49,5 

49,5 

49,4 

49,4 

2,2 

2,4 

4,1 

6,5 

75 

75 

75 

75 

2,3 

2,8 

6,5 

9,6 

Mtirsk. 

Massa u 

Massa r 

1982 

1982 

1982 

3451 

537 

1767 

- 

5,73 

5,76 

- 

5,70 

5,76 

- 

5,80 

5,78 

- 

0,15 

0,15 

- 

3,4 

2,6 

- 

4,43 

4,49 

- 

4,36 

4,41 

- 

8,8 

8,8 

4,5 

8,5 

8,7 

0,8 

0,6 

0,6 

11 

2,5 

1,5 

- 

- 

- 

15,4 

23,2 

23,0 

2,4 

1,6 

1,5 

21 

- 

- 

- 

48,6 

48,7 

44,0 

49,0 

48,6 

4,5 

2,1 

2,1 

24 

3,7 

4,1 

- 

74 

75 

73 

74 

75 

4,) 

2,3 

2,5 

14 

6,6 

7,7 

Mursk. 

Massa u 

Massa r 

1983 

1983 

1983 

2605 

591 

2163 

- 

5,80 

5,78 

- 

5,80 

5,77 

- 

5,82 

5,81 

- 

0,13 

0,15 

- 

1,8 

2,3 

- 

4,35 

4,29 

- 

4,26 

4,38 

- 

9,0 

8,9 

4,1 

9,2 

9,0 

0,8 

0,7 

0,7 

12 

2,9 

2,5 

- 

- 

- 

14,4 

24,0 

23,3 

2,4 

1,7 

1,5 

24 

- 

- 

- 

48,8 

49,0 

42,3 

48,3 

49,1 

4,4 

2,0 

2,1 

20 

3,7 

4,4 

- 

74 

75 

72 

74 

75 

4,8 

2,2 

2,5 

16 

1,9 

7,1 

Murak. 

M 	sa u 

Massa r 

1984 

1984 

1984 

2425 

183 

1595 

- 

5,87 

5,81 

- 

5,88 

5,79 

- 

5,91 

5,83 

- 

0,13 

0,14 

- 

1,1 

1,7 

- 

5,14 

4,80 

- 

5,08 

4,74 

- 

9,2 

8,9 

4,4 

9,3 

9,0 

0,8 

0,9 

0,7 

15 

6,5 

2,0 

- 

- 

- 

14,2 

24,3 

22,9 

2,3 

1,9 

1,5 

22 

- 

- 

- 

50,5 

48,4 

41,8 

50,9 

48,7 

4,7 

2,0 

2,0 

22 

4,5 

3,6 

- 

77 

75 

73 

78 

75 

4,9 

2,5 

2,5 

20 

6,8 

6,8 

Mursk. 

Massa u 

Massa r 

77-84 

77-84 

77-84 

25346 

4931 

15397 

- 

5,74 

579 

- 

5,73 

f 
- 

5,77 

579016j 

- 

0,14 

- 

2,1 

3,7 

- 

4,51 

4,51 

- 

440 

- 

8,6 

8,7 	
( 

4,2 

8,6 

8,8 

0,8 

0,6 1 
07( 

14 

2,6 

2,9 	1 
- 

- 	 1 22 ,8 

- 	 l 230  

14,7 2,5 

1,61 

16l 

28 

- 	 1 
- 	 [ 

- 

49,2 	
149121 

43,3 4,7 

2,2 

2,3 

27 

4,0 

5,6 

- 

75 

75 

72 

75 

75 

4,9. 

2,3 

2,7 

20 

6,0 

8,7 



ÖLJYSORA vuosina 1077-84 

Massa- ja murskaustutkimusten tulosten yhteenveto 

Sidesirepitoisuus Kiviaineksen rakeisuus 1päisy-% 

0-074 nia 0,5 n 4 m 12 	aIn 

Vuosi Näyte- Ohje Tod. Ks Kb Mat. Ohje Ks Kh Mat. Ohje Ka Kb Mat. Ohje Ks Kb Mat. Ohje Ka Kh Mat. 

näarä kulu- poikk. poikk. poikk. poikk. pokk. 

kpl tue 

Murskaus 77-fIl 22609 4,2 0,8 11 14,9 2,6 45,7 5,3 11 78 4,9 14 

Massa 77-81 11005 3,49 3,49 3,57 0,17 6,2 4,6 4,9 0,5 3,0 16,2 1,4 47,3 47,5 3,5 25,7 78 79 3,8 26,5 

Murakaus 1982 3622 4,6 0,8 17 15,2 2,4 11 44,7 4,8 18 77 4,3 15 

Massa 1982 1698 3,46 3,42 3,52 0,15 4,0 4,9 5,2 0,5 2,8 16,5 1,2 46,7 46,6 3,1 28,1 79 78 3,3 23,3 

Murakaus 1983 3590 4,5 0,8 14 15,2 2,5 10 45,0 5,1 19 78 4,4 20 

Massa 1983 2044 3,43 3,40 3,48 0,15 4,1 4,7 5,3 0,5 6,6 16,4 1,2 46,5 46,0 2,9 21,9 79 78 3,3 21,9 

Murskaus 1984 4237 4,5 0,7 13 14,7 2,3 8 45,1 4,8 19 79 4,3 16 

Massa 1984 1928 3,44 3,43 3,44 0,15 3,4 5,0 5,6 0,5 2,5 16,5 1,2 47,4 47,6 3,0 22,0 80 3,2 18,8 

Murakaus 77-84 34058 4,3 0,8 12 14,9 2,5 10 45,4 5,2 14 78 4,7 15 

Massa 77-84 16675 3,47 3,46 3,54 0,16 5,4 4,7 5,1 0,5 3,4 16,5 1,3 47,2 47,2 3,3 25,1 79 79 3,6 24,7 



Liit'e 

P1lystemassa- ja rnurskaustutkimusten yhteenveto 1985 

Piiri: 

Kiviairieksen rakeisuus lpisy-% 

Massa- Rakennut. Näyte- Sideainepitoisuus (%) K-fill. Kosteus 

tyyppi tutk.tu- mr (AB) (ÖSK,ÖS) 0,074 nn 4 mm 12 	nin 

lokset (kpl) 
Ohje Ka Kh Ohje Todeli. Ohje Ks Kh Ohje Ks Kh Ohje Ks Kh 

Mursk. - - - - - - - 

AB 18 
Ma8sa - 

Mursk. - - - - - - - 

' AB 20 
Massa - 

Murek. - - - - - - - 

KAB 
Massa 

Mursk. - - - - - - - 

ÖSK 
Massa 

Mursk. - - - - - - - 

ös 
Massa 
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