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PÄALLYSTYSTOI DEN LAADUN VALVONTA 

1. KIVIAINES 

Päällystystarkoituksiin valmistettavan ja hankittavan kiviainekseri laa-
dunvalvonta on suoritettava murskaustyön laadunvalvontaohjeiden (TVH 
2.814) mukaisesti. Rakennuttaja toimittaa valmistamansa tai hankki - 
mansa kiviaineksen laatututkimustulokset työn suorittajalle. 

2. Työn suorittajalla tulee olla päällystystyötä varten hankkimastaan kivi- 
aineksesta murskaustyön laadunvalvontaohjeiden edellyttämät selvityk-
set. Nämä selvitykset on lähetettävä hyvissä ajoin ennen päällystystyön 
aloittamista maatutkimustoimistolle. Edelleen kustakin käytettävästä 
kiviaineslajitteesta on lähetettävä 20 kg:n näyte laatu- ja suhteitustut-
kimuksia varten rakennuttajalle osoitteella M aatutkimustoimjston labo-
ratorio, Mäkkylä Pitäjänmäki. Työ voidaan aloittaa sitten, kun rakennut-
taja on ilmoittanut päällystemassan suhteitusohjearvot. 

Kultakin sekoitusasemalta, jolla käytetään täytejauheena kalkkikivijau- 
hetta tai sammutettus kalkkia, lähetetään yksi näyte sanottua ainesta 
Maatutkimustoimiston laboratorioon. Näyte, n. 1 kg, otetaan viimeistään 
silloin, kun noin neljännes työmaan päällystystyöstä on valmis. Tämän 
lisäksi on näyte otettava myös silloin, kun havaitaan, että täytejauheen 
laatu on muuttunut. Täytejauhenäytteen ottaa ja lähettää rakennuttajan 
edustaja. Näyte on otettava työn suorittajan edustajan läsnäollessa kesk!-
määräisnäytteenä jauhevaraston kolmesta tai useammasta kohdasta. Näyt- 
teestä tutkitaan sen laatuomiriaisuudet. 

4. Jos osoittautuu tarpeelliseksi, voidaan varastossa olevasta kiviaineksesta 
suorittaa murskaustyön aikana tehtyjä määrityksiä täydentävia tutkimuk-
sia. Ne on suoritettava murskaustyön laadunvalvontaohjeissa sanotulla ta-
valla. 

2. SIDEAINEET 

Rakennuttajan edustaja ottaa sideainenäytteet ja lähettää ne tutkinavjk-
si Maatutkimustoimiston laboratorioon. Näytteet otetaan sekoitusasemit-
tain siten, että kustakin sekoitusasemalla käytettävästä sideainelaadusta 
otetaan yksi näyte. Näytteet otetaan silloin, kun noin neljännes sekoitus- 
asemalla tehtävästä päällystystyöstä on valmis. 
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2. Näytemäära on noin 3 kg. Näyte otetaan sideairieen toimittajan kuljetus-
säiliön keskiosasta erityisellä näytteenottolaitteella. Laitteen säiliö on 
puhdistettava huolellisesti ennen näytteenottoa pölystä, vanhasta sideai-
neesta ja pesuliuotiimista. Näyte kaadetaan välittömästi lähetysastiaan, 
joka suljetaan ilmatiiviisti. Astian on oltava huolellisesti puhdistettu. 
Lähetysastiana käytetään peltipurkkia. 

3. Maatutkimustoimiston laboratorio tutkii näytteestä sen laatuominaisuudet. 
Lisäksi osa noin joka kolmannesta näytteestä lähetetään maatutkimustoi-
miston toimesta edelleen Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen Tielabora - 
torioon tutkimuksia varten. 

4. Jos on aihetta otaksua, ettei työmaalle toimitettu sideaine täytä vaatimuk-
sia, lähetetään siitä edellä sanottujen lisäksi näyte tutkimuksia varten Maa-
tutkimustoimiston laboratorioon. 

3. TARTUKKEET 

1. Rakenriuttajan edustaja ottaa tartukenäytteet ja lähettää ne tutkittaviksi 
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen Tielaboratorioon. Kustakin piirissä 
käytettävästä erilaisesta tartuke-eräsä on otettava yksi näyte. Näyte on 
otettava ja lähetettävä välittömästi tartuke-erän tultua piirin käyttöön. 

Näytemäärä on 200 g. Näyte on otettava säilytysastian sisäosasta vähin-
tään 10 cm;n syvyydeltä pinnasta lukien. Tällöin on varottava, ettei tar- 
tuketta tule iholle, suuhun tai silmiin. Tartukkeen käsittelyssä on nou-
datettava ao. turvallisuusohjeita. Tartukenäyte lähetetään peltiastiassa, 
joka suljetaan ilmatiiviisti. Astian on oltava huolellisesti puhdistettu. 
Valtion teknillinen tutkimuslaitos tutkii näytteestä sen laatuominaisuudet. 
Tulokset lähetetään tiedoksi tie - ja vesirakennuslaitokselle (tierakennus - 
osasto, maatutkimustoimisto ja ao. piirikonttori) sekä tartukkeen toimitta-
jalle. 

Valmistettaessa kylmänä sekoitetta via massoja määritetääri sideaineen tart- 
tuvuus kiviainekseen aina välittömästi tartukkeen lisäyksen jälkeen sekä 
jatkuvasti 200 tonnin massaerän välein. Rakennuttajan edustaja huolehtii 
näiden kokeiden tekemisestä. Koe on suoritettava iitteessä no 9 annettu-
jen ohjeiden mukaisesti. Tulokset on merkittävä massanäytteiden tutkimus-
lomakkeeseen (TVH no 2.541). 

4. Tartukenäyte on otettava ja lähetettävä tutkittavaksi myös silloin, kun on 
aihetta otaksua, ettei tartuke ole laadultaan kelvollista. 
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4. MASSANÄYTTEET 
4.1 Yleistä 

Jäljempänä tässä kohdassa olevat ohjeet koskevat massanäytteiden perusteella 
tapahtuvaa päällystystyön laadunvalvontaa. Näiden ohjeiden mukaan tyon suo-
rittaja huolehtii tähän laadunvalvontaan liittyvien laboratoriotöiden suorituk-
sesta kuumana sekoitettavien massojen osalta. Rakennuttajan edustaja valvoo 
työn suorittajan laboratoriotutkimuksia sekä suorittaa tarkistusmäärityksiä, jois-
ta saadut tulokset otetaan huomioon massan laatua arvosteltaessa. Kylmänä se-
koitettavien massojen osalta rakennuttajan edustaja huolehtii aina kaikkien työn- 
aikaiseen laadunvalvontaan liittyvien tehtävien suorituksesta. 

Ennen työn aloittamista työn suorittaja ja rakerinuttaja tarkastavat yhdessä labo-
ratoriovälineensä ja suorittavat tarkistusmäärityksenä seulonnan ja vaakojen tar-
kistuksen. 
Laboratoriossa joudutaan käsittelemään terveydelle ja paloturvallisuud elle vaa - 
rallisia aineita. Laboratoriotöissä on noudatettava liitteessä no 1 esitettyjä tur-
vallisuusohjeita. 
Päällystemassassa ja valmiissa päällysteessä esiintyvän vian toteaminefl ja pois-
taminen on useasti vaikeaa. Tämän vuoksi liitteissä no 2 ja 3 selostetaan taval-
lisimpia päällystemassassa ja päällysteessä esiintyviä vikoja sekä niiden aiheut-
tajia. 

Näissä ohjeissa esitetty massa- ja muiden riäytteiden ottamis- ja tutkimisjär-
jestelmä voi vaikuttaa monimutkaiselta. Jotta järjestelmästä saadaan selkeä 
yleiskuva, liitteessä no 4 esitetään yhteenveto laadunvalvontaan kuuluvista teh- 
tävistä. 

4.2 Kuumana sekoitettavat massat 
(Ab, HAb. SAb ja Bsk) 

1. Työn suorittajan on otettava yksi näyte kunkin sekoitusaseman jokaisesta 
alkavasta 400 tonnin (Bsk 600 tonnin) massaerästä ja tutkittava siitä side-
ainemäärä ja kiviaineksen rakeisuus. Koemassaa valmistettaessa on kuiten-
kiri otettava ja tutkittava vähintään yksi näyte jokaisesta koneiston eri suh-
teitusarvoilla valmistettavasta massaerästä. Näyte on otettava ja tutkittava 
myös silloin, kun koneiston vaakalukemia muutetaan koemassavaiheeri jäl-
keen . Erityistä koemassaa ei kuitenkaan tarvitse valmistaa sellaisesta 
niassalaadusta, jonka yhteistarve on alle 1000 tonnia. 

2. Valmistettaessa asfalttibetoni- tai sora-asfalttibetonirnassaa on rakennut-
tajan edustajan valmistettava kolme Marshall-koekappaletta kutakin al-
kavaa 1600 tonnin massaerää kohti (ts. joka neljännestä em. massanäyt-
teestä) Maatutkimustoimiston laboratoriossa suoritettavia tutkimuksia var-
ten. 

3. Massanäyte on otettava aina kuorma-auton lavalta 5.. .7 eri kohdasta 
lavan laita- ja keskiosista. Näytettä ei saa ottaa kuorman pinnasta. Näyt-
teen määrä on 6. . .9 kg. Näyte sekoitetaan huolellisesti ja jaetaan nel- 
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jään osaan. Vastakkaiset kaksi osaa yhdistetään ja jaetaan uudelleen nel- 
jään osaan. Tämän jälkeen vastakkaiset neljännekset ylidistetään ja nii-
den muodostama osanäyte käytetään tutkimukseen. Maksimi raekoosta 
riippuen on sideainemäärän ja rakeisuuden tutkimista varten käytettävän 
näytteen määrän oltava 

Maks. raekoko Näytemäärä 
12mm >l000g 
20 >1250 

>20 >1500 

4. Sideainemäärä on määritettävä keinu-suodatusmeneteimana tai seutrifuugi-
menetelmällä tai muulla vastaavan tarkkuuden antavalla tavalla. Kojeiden 
ja laitteiden sekä käytettävien labora toriomenetelmien on oltava rakennut - 
tajan hyväl<symät. Sideainemäärä- ja rakeisuusmääritysten on oltava suon-
tettu ja saatettu rakeniiuttajan edustajan tietoon viimeistään silloin, kun 
näytteenoton jälkeen on massaa valmistettu 400 tonnia. 

5. Keinu-suodatusmenetelmää käytettäessä, suoritettaessa seulontoja ja valmis-
tettaessa Marshall-koekappaleita on noudatettava oheisissa liitteissä no 5,6 
ja 7 annettuja ohjeita. 

Rakennuttajan edustaja valvoo työn suorittajan näytteenottoa ja laboratorio- 
tutkimuksia ja tutkii rinnakkaisnäytteitä määräten niistä sideainemäärän ja 
kiviaineksen rakeisuuden. Rinnakkaisnäyte otetaan edellä kohdassa 3 tar-
koitetuista osanäytteistä. Rakennuttajan edustaja tutkii yleensä rinnakkais-
näytteen joka neljännestä massamäärän perusteella otettavasta näytteestä 
(1600 tonnin välein Bsk kuitenkin 2400 tonnin välein) ja tarvittaessa use- 
amminkin. Jos rakennuttajan ylivalvoja katsoo aiheelliseksi, tutkii raken-
nuttajan edustaja rinnakkaisnäytteet myös kaikista koemassavaiheessa otet-
tavista näytteistä. 

7. Rakennuttajan ja työn suorittajan tutkimustuloksia verrataan toisiinsa. Jos 
samasta näytteestä saaduissa sideainemäärätuloksissa esiintyy suurempaa 
keskinäistä 	poikkeamaa kuin t 0, 2 9'o-yksikköä, on kummankin osapuolen 
tarkistettava huolellisesti kojeensa ja kokeensa suoritustapa sekä tarvittaessa 
suoritettava uusintamäärityksiä. Samoin on meneteltävä, jos rakeisuustulok-
sissa esiintyy normaalia suurempaa keskinäistä haiontaa. Tarvittaessa on 
tällöin suoritettava vertailuseulontoja samalla kiviaineksella. 

8. Rakennuttajan ja työn suorittajan tutkimustulokset on merkittävä loniak-
keelle TVH 2. 542. Tutkimustulokset on saatettava välittömästi kumman-
kin osapuolen tietoon. 
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4.3 Kylmänä sekoitettavat massat 
(Bis ja Ös) 

1. Rakennuttajan edustaja huolehtii massanäytteiden ottamisesta ja tutkimi - 
sesta. Näytteitä on otettava vähintään 1 kpl kunkin sekoitusaseman jokai-
sesta alkavasta 400 tonnin massaerästä ja tutkittava siitä sideainemäärä, 
vesipitoisuus ja kiviaineksen rakeisuus. Näyte on otettava ja tutkittava aina 
myös silloin, kun koneiston suhteitusarvoja muutetaan. 

2. Näytteenotossa ja jakamisessa noudatetaan edellä kuumana sekoitettavien 
massojen osalta annettuja ohjeita. Näytemäarä on kuitenkin 4. . .6 kg. 

3. Sideainemäärä ja vesipitoisuus on määritettäyä Soxhlet-menetehnällä.(lii-
te no 8). Kiviaineksen rakeisuus ja sideaineen tarttuvuus kiviainekseen on 
määritettävä Uitteissä no 6 ja 9 annettujen ohjeiden mukaan. 

4. Koetulokset oii merkittävä lomakkeelle TVH no 2.541. Lornakkeelle on li-
säksi merkittävä koneiston mittarien näytteenottoaikana osoitta ma sideaine - 
määrän arvo paino-%:na.  Tutkimustulokset on saatettava välittömästi työn 
suorittajan tietoon. 

4.4 Tutkimustulosten huomioonottaminen 
työn suorituksessa 

Päällystetyöselitysten mukaan on ennen varsinaisen työn aloittamista mää-
rättävä koesekoituksella päällvstemassan kokoomus ja tarpeellinen sekoitus - 
aika. Varsinaisen työn aloittaminen ei ole sallittua ennen kuin laboratorio-
määritysten perusteella on todettu, ettei sideainemäärän ja kiviainel<sen ra-
keisuus poikkea ohjearvoista enempää kuin työselityksissä on määrätty (side-
ainemäärä: Ab, HAb ja SAb 0,2 lo-yksikköä sekä Bsk, Bis ja Os t 0,4 
% -yksikköä). 

Kun koemassa on hyväksytty ja varsinainen päällystystyö on alkanut, jatke-
taan laboratoriovalvontaa kohdissa 4.2 ja 4.3 annettujen ohjeiden mukaan. 
Jos tällöin jonkin näytteen koetulokset osoittavat sideainemäärän tai kivi- 
aineksen rakeisuuden poikkea van ohjearvoista enemmän kuin työselityksissä 
on sallittu, on ensiksi tarkistettava, ettei näytteenotossa ja kokeen suorituk-
sessa ole virheellisyyksiä. Jos näytteenotossa tai kokeen suorituksessa havai-
taan virheellisyyksiä. on nämä tulokset hylättävä ja välittömästi otettava 
ja tutkittava uusi näyte, jonka tulosten perusteella harkitaan jatkotoimen-
piteet. Jos kokeen suoritul<sessa ei kuitenkaan havaita virheitä, on silti heti 
otettava ja tutkittava uusi näyte. Mikäli tästäkin näytteestä saadut tulokset 
ylittävät sailitut hajontarajat, on siitä ilnioitettava välittömästi työn suo-
rittajalle ja rakennuttajaa edustavalle valvojalle, joiden tulee sopia ti-
lanteen korjaamisesta. Tällöin on tarvittaessa valmistettava uudet koemas- 
sat ja tehtävä laboratoriokokeet kohdassa 1 esitetyn mukaisesti. Tuloksia 
arvosteltaessa käytetään yhden desimaaLin tarkkuuteen pyöristettyjä sideai-
nemäärätuloksia ja rakeisuustuloksia seuloilla 0,074. . .4mm. 6 mm:n seu-
lasta ylöspäin käytetään kokorsaislukuja. 
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3. Jos rakennuttajan edustajan ja työn suorittajan rinnakkaisnäytteistä saadut la - 
boratoriokokeiden tulokset poikkeavat toisistaan niin, että toisen mukaan mas-
sa ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, eikä kummankaan suorittamassa ko-
keessa havaita virheellisyyksiä, lasketaan koetulosten keskiarvo ja tarvittavat 
toimenpiteet harkitaan keskiarvotulosten perusteella. 

4. Työn valmistuttua verrataan urakoitsijan ja työn suorittajan tutkimustulok-
sia keskenään sekä niiden keskiarvoa todelliseen käytettyyn sideainemää-
rään. Tällöin kiinnitetään erityistä huomiota tulosten hajontaan. 

5. Rakennuttaja voi erityisissä tapauksissa määrätä, että massan laatu arvostel-
laan pelkästään rakennuttajart edustajan suorittamien laboratoriotutkimusten 
perusteella. Tällöin on työn suorittajan korvattava rakennuttajalle sen labo-
ratoriotutkimuksista aiheutuneet kustannukset. 

6. Jos päällystystyön aikana osoittautuu, että työssä noudatettavaksi annetun suh-
teitusohjeen noudattaminen sallittu jen ha jontojen puitteissa on massatutkimus - 
ten mukaan vaikeaa, on tästä heti tehtävä ilmoitus sekä perusteltu rnuutoseh-
dotus Maatutkimustoimistolle. Puhelimitse tehdyt esitykset on varmennettava 
kirjallisesti. 

7. Päällystystyön valmistuttua siitä on käytettävissä VTT:n päällystenäytteistä 
saamat tulokset sekä työn suorittajan ja rakennuttajan massanäytteistä saamat 
tulokset. Niitä verrataan keskenään. Tuloksista laadittujen tilastollisten sel-
vitysten avulla voidaan tehdä tulosten oikeellisuutta koskevia johtopäätöksiä. 

5. PÄÄLLYSTENÄY TTEET 

1. Päällystenäytteitä otetaan Ab-, Hab-, Sab- ja Bsk-päällysteistä.Kunkin ao. 
päällysteen työselityksessä on annettu ohjeet näytemääristä, niitten otto- 
kohdista ja -ajasta sekä tutkimuksista. 

2. Työn suorittajan ja rakennuttajan edustajat ottavat yhdessä päällystenäytteet. 
N äytteenotosta on laad ittava pöytäkirja, jonka kumpikin osapuoli allekirjoit - 
taa ja joka pannaan työmaapäiväkirjan liitteeksi. Näytteenottokohdista ei 
saa porata muita näytteitä kuin VTT:n tielaboratorioon lähetettävät näytteet. 
Ne on pakattava laatikoihin ja lähetettävä heti tutkittavaksi. 

3. Työn suorittaja huolehtii näytteiden porauksesta ja lähettämisestä. Näytteet 
on otettava noin kanden viikon välein ja lähetettävä välittömästi Valtion 
teknilliseen tutkirnuslaitokseen tutkittaviksi. Lähetys on suoritettava VTT:n 
lomakkeella T n:o 246. 294/7 ja noudatettava siinä annettuja täydentäviä 
ohjeita. VTT pyrkii toimittamaan näytteiden tutkimustulokset välittömästi 
rakennuttajan ja työn suorittajan tietoon. 
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4. Kun päällystystyö (Ab,HAb, SAb,ja Bsk) suoritetaan TVL:n omalla kalus-
tolla, on näytteet luonnollisesti porattava omilla porauslaitteilla. Nämä 
näyttet toimitetaan em. VTT:n lomakkeella Maatutkimustoimis - 
ton laboratorioon tutkittaviksi 

6. NÄYTTEIDEN LÄHETTÄMINEN 

1. Tutkittavaksi lahetettävän näytteen mukaan on liitettävä. ainakin seuraavat 
tiedot; 

1. Työn numero 
2. Tieosa 
3. Sekoitusasema ja sen osoite 
4. Näytteenottokohta ja -aika 
5. Näytteen laatu 
6. Tarvittavat tutkimukset 
7. Näytteen edustaman aineksen käyttötarkoitus 
8. Näytteen ottaja 

2. Kun näyte lähetetään Maatutkimustoimistori laboratorioon, on käytettävä 
näytteen lähetyslomaketta TVH 2.539 (Liite no 10). 

3. Kun näyte lähetetään Valtion teknilliseen tutkimuslaitokseen, on noudatet- 
tava sen erikseen antamia ohjeita. Päällystenäytteet on aina lähetettävä 
VTT:n lomakkeella T n;o 246.294tT (liite no 11) ja muut näytteet lomak-
keella T n;o 262. 308/ (liite no 12). 

4. Näytteen lähettäjä maksaa lähetyskustannukset. Näytteet on aina pakattava 
siten, ettei pakkaus rikkoudu kuljetuksen aikana ja aiheuta vahinkoa muil-
le kuljetettaville tavaroille. Lähetyksessä vaurioitunutta näytettä ei tutkita. 

7. ILMOITUKSET 

Aloittamisilmoitus; Rakennuttajan edustajan on täytettävä ja lähetettävä 
paällystystyön aloittamisilmoitus heti työn alettua. Tämä ilmoitus tehdään 
kustakin päällystysohjelmassa eri numerolla olevasta työmaasta ja myös kus- 
takin ns. piirin omasta päällystystyöstä. Siihen käytetään lomaketta TVH 
3.381 (liite no 13). timoitus lähetetään Tierakennusosastolle ja Maatutki-
mustoimistolle sekä VTT;n Tielaboratoriolle tiedoksi. 

2. Viikkoilmoitus: Rakennuttajan edustajan ja työn suorittajan on laskettava 
kunkin viikon aikana suorittamiensa tutkimusten tuloksista keskiarvot ja mer-
kittävä ne lomakkeelle TVH 2.542 tai TVH 2.541 (liitteet no 14 ja 15). Nä- 
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mä viikkoilmoitukset on heti (viimeistään maanantaina) toimitettava tark-
kailutoimenpiteitä hoitamaan määrätylle rakennuttajan edustajalle. 

3. Lopettamisilmoitus: Rakenriuttajan edustajan on täytettavä ja lähetettävä 
päällystystyön lopettamisilmoitus heti työn päätyttyä. Ilmoitus tehdään lo-
makkeelle TVH 3.383 (liite no 16). Se lähetetään tiedoksi kuten aloitta-
misilnioituskin Tierakennusosastolle ja Maa tutkimustoimis tolle sekä VTT:n 
Tielaboratoriolle. 

4. Tutkimustulosten yhteenvedot: Työn valmistuttua on rakennuttajan edustajan 
sekä työn suorittaj an laaditta va heti yhteenveto tutkimustuloksistaan lomak - 
keelle TVH 2.550 (liite no 17). Näinä yhteenvedot on laadittava eri lomak-
keille ja lähetettävä lopettamisilmoituksen mukana tiedoksi Maatutkimus-
toimistolle. Työn suorittajan on merkittävä näytteensä juoksevalla nurne-
rolla. Rakennuttajan edustajan on merkittävä tutkimansa rinnakkaisnäyt-
teet työn suorittajan numerointia vastaavilla numeroilla. 

8. LIITELUETTELO 

Lijte no 1: Laboratorioita koskevia turvallisuusohjeita TVH 2.817 
2: Asfalttimassassa esiintyvät viat 
3: Asfalttipäällysteessä esiintyvät viat 
4: Yhteenveto laadunvalvontatehtävistä 
5: Sideainemäärän määrittäminen keinu -suod atusmenetelmällä 
6: Rakei suuden määrittäminen massanäytteestä erotetusta kiviaineksesta 
7: Marshall-koekappaleiden valmistaminen 
8: S ideainemäärän määrittäminen Soxhlet-ni enetelm ällä 
9: Tarttuvuuskoe 

10: Näytteen lähetyslomake TVH 2. 539 
11: Päällystenäytteiden ottolomake T tuo 246.294/7 
12: Tutkimustilaus T n:o 262. 308/2 
13: Aloittamisilmoitus TVH 3. 381 
14: Asfalttimassan tutkimuslomake TVH 2. 542 
15: Öljy- ja bitumiliuossoramassan tutkimuslomake TVH 2.541 
16: Lopettamisilmoitus TVH 3. 383 
17: Yhteenvetolomake TVH 2. 550 
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LABORATORIDITA KOSKEVIA TURVALLISUUSDHJEITA 
1. Laboratorioon on järjestettävä hyvä tuuletus, miel. koneellinen ilman- 

poisto, jotta lämpökaapissa ja suodatinastiassa tms. laitteissa haihtuvien 
liuottimien höyry ei jäisi laboratorion ilmatilaan, jossa se voi aiheuttaa 
terveydelle toi paloturvallisuudelle vaarallisen seoksen. 

3. Laboratoriossa on oltava apteekeista saatava pieni ensiapupakkaus, jota 
on säilytettävä erillään sellaisesta tilasta, jossa käsitellään myrkyllisiä 
kemikaleja. Pakkauksessa on oltava erikosesti palovammojen hoitoon 
tarkoitettuja aineita. 

2. Laboratoriossa on oltava vähintään 6 kg jauhesammutin, joka on sijoitet-
tava helposti saatavaksi näkyvaän paikkaan lähelle ovea, mutta kauas 
mandollisesti syttyvistä kohteista, lämpökaapista ja soxhletlaitteesta. 

4. Laboratoriossa käytettävistä aineista: 
- Bitumin leimanduspiste jts. se  lämpötila, jossa aineen pinnalle kehit-

tyy niin paljon kaasua, että se sytytettäessä syttyy) on yli 250. Koska 
bitumi on jäyjkää saattaa se lämmitettäessä paikallisesti ylikuumentua, 
jolloin syttymisvaara on lähellä, Syttynyt bitumi sammutetaan tukeh-
duttamalla tai jauhesammuttimella, vettä ei pidä käyttää. 

- Bitumiliuokset ja ksyleeni kuuluvat palavien nesteiden II luokkaan (loi-
manduspiste yli +2OC mutta alle +55C) ja tieöljyt III luokkaan )lei-
manduspiste 55-100C). Jos laboratoriossa käsitellään näitä aineita, on 
siellä tupakointi kielletty. Tislattaessa on pidettävä huolta siitä, että 
jäähdytys on tehokas ja että kuumaa helposti syttyväa kaasua ei kerry 
laboratorioon. Kojeistossa olevan nesteen lisäksi näitä nesteitä saa si-
sälla laboratorioissa säilyttää ilman erikoislupaa korkeintaan 25 1 metal-
lisessa räjähdysvaarattomassa astiassa (asetus 335/1954 ja päätös 498/ 
1954). Syttyneen liuoksen tai liuottimen sammuttamiseen käytetään 
jauhe- ja hiilihapposammutinta. 

- Otettaessa näytteitä lämpimistä palavista nesteistä on oltava erittäin va-
rovaisia tulen suhteen. Tupakointi on ehdottomasti kielletty ja nylon 
tms. keinokuituvaatteiden hankauksesta tai lakkapintaisesta jakkarasta 
kehoon kertynyt staattinen sähkovaraus on ennen naytteenottoa puret-
tava koskettamalla maahan yhteydessä olevaa metallia, ettei näytettä 
otettaessa syntyisi kipinöitä. 

- Nestekaasu on l luokan (leimanduspiste alle -f20C) palava neste. Sen 
käsittelyssä on otettava huomioon asetuksen 471/1964 sekä TVH:n kir -
jeen Ko-995/3. 5. 1965 säännökset ja ohjeet kuljetuksesta, säilytyksestä 

ja kaytöstä. Laboratorioissa saa sisällä säilyttää yhtä kork. 11 kg neste-
kaasupulloa. Sen on oltava pystyssä, venttiili ylöspain ja sellaisessa paikas-
sa, ettei se tulipalon sattuessa estä vapaata poistumista huoneesta. Pul-
(on tulee sijaita yli 0,5 m päässä liedestä tms. lämmityslaitteesta ja välis-
sä on oltava asbestilevy. Letkun tulee olla asetuksen mukainen ja sen pi-
tuus saa olla korkeintaan 1,2 m. Letku ja liitokset on muuttojen yhtey-
dessa tarkistettava. Jos nestekaasua käyttaviä laitteita on huoneessa 
useita, ja jos kaasu otetaan niihin yhdestä sisällä olevasta pullosta, kaa-
sun siirtoon on käytettävä kupari- tai teräsputkea. Tällöin asennuksen 
tekee piirin ns. nestekaasumies. 

- Metylenkloridi ja trikloretyleeni ovat helposti haihtuvia liuottimia, Jot-
ka eivät pala. Ne ovat myrkkyasetuksen (612/1969) mukaan ns. II luo-
kan myrkkyjä. Niiden käsittelyssä on noudatettava myrkkyasetuksen 
säännöksiä. Niistä kehittyvien liuotinhoyryjen hengittämistä on vältet-
täv, koska ne lyhytaikaisen huumaarnisen lisäksi saattavat jatkuvasti 
käytettynä aiheuttaa myrkytystilan. Jos laboratoriossa kasitellään näitä 
liuottimia on siellä tupakointi kielletty, koska ne hajoavat hehkuvassa 
savukkeessa muiksi erittäin myrkyllisiksi yhdisteiksi, jotka tupakoitaes-
se joutuvat vedetyiksi keuhkoihin. Kaikki työt, joissa joudutaan käsitte 
lemään liuottimia Imetylenkloridi, trikloretyleeni ksyleeni( on mandol-
lisuuksien mukaan tehtävä vetokaapissa. 

- Tartukkeena käytettävät aineet palavat huonosti. Ne ovat myrkyllisiä. 
Niita käsiteltäessä on oltava kuitenkin varovaisia, sillä eräille henkilöille 
ne kosketuksesta aiheuttavat äkillisen ohimenevän ihottuman. Tarluk 
keen käsittelyssä käytettävät muovi- tai kumikäsineet on säilytettäva 
erikoisessa laalikossa tms, paikassa erillään papereista, ruokalavaroista 
jne. Tartukkeiden sarastoimisessa ja säilytyksessä on huolehdittava siitä, 
että ne eivät ole lasten tai muiden asiaa tuntemattomien kasiteltävissä. 
Töiden päätyttyä on sekoitusasema puhdistettava huolellisesti tartuke-
jätteistä. 

5. Liuottimia, öljyjä, tarlukkeita yms. ei saa kaataa maahan vaan ne on hävi-
tettävä polttamalla tms, keinolla. Liuottimet voidaan puhdistaa tislaamalla 
uudelleen käyttöä varten. Maahan kaadetut aineet saattavat turmella lähi-
alueen pohjaveden, mikä on otettava huomioon niiden käsittelyssä. 

6. Laboratorion sähköasennustöiden tulee olla hyväksytyn asentajan suoritta-
mat ja asianmukaisesti tarkastetut. 

7. Asiattomien henkilöiden oleskelu laboratoriossa ei ole sallittu 
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Yhteenveto päällystystyön aikana suonitettavista 

Ja ad nne alvont a teh t ävistä 

Valtion teknillisen t,stkirnuslaitok- 	Maatutkimustoimiston laboratorsoat 	Tynn suorittajan kenttälaboratonio - 	Rakennnttaian kenttälahoratorjo- 	 Ilmoitukset 
sen tselaboratceioon lähetettävät 	lähetettävät näytteet 	 tutlsimsslsset 	 tntkimsskset 
fläytteet 

Ia 

1. Tartukenäyte 

- Jokaisesta piirissä Itäytettä-
nEstE erilaisesta rartuke-erästä 
lähetetään näyte (200 g)  tie-
lakorasorioon tuthirtavaksi 

- Näytteen ottaa ja lähettää 
rakennuntaja. 

2 VälIt tesäytteet (Ab. }-lAb, 
SAk ja Esti 

- Näytteitä otetaan yksi sarja 
leviryskaistan yhtä kilometriä 
kohti. Yli 5 km olevalta alt 
voidaan nävtteiden otto vähen 
tää yhteen sarjaan kahta he-
vityskaistan kilometriä kohti 
Näytteet on lähetettävä heti 
tutlritravaksi. 

- Ensimmäiset sarjat otetaan 
kun päällystettä on vajnsistu-
ttnt noin 20. 000 m2 . Tämän 
jälkeen näytteet otetaan kah-
den viikon välein. 

- Näytteet ottaa ja lähettää 
työn suorittaja 

1. Täymejauhenäyse 

- Työmaalla häysettävästä kalkki-
hivijauheesta ja hienokajkisra no 
jähetettävä yksi näyte (1 kg) tot-
hittavakni. 

- Näyte otetaan kun noin neljännes 
päällystystyöstä en valmis 

- Näyrteen ottaa ia lähettää ra-
kennustaja. 

2. Sldeainenäyte 

- Sekoittamojta on lähetettävä 
yksi sideainenäyne (3 kg) jokai-
sesta käytettävästä sideainelaa-
dusta 

- Näyte otetaan kun näin neljän- 
nes pääljystystyösrä 0tt Valmis. 

- Maarutkimusjoimisto lähettää 
osan joka kolmannesta näytteentä 
tielaboratorioon yksityiskohtassia 
tutkimuksia varten. 

- Näytteen ottaa ja lähettää ts-
kennuttaja. 

3. Marshall-koehappaleet (Ab HAb 
ja SAk) 

1. Kuumasekotteiset massat (Ab,HAk 
SAb ja Otk) 

- Massanäytteitä otetaan koemas-
sasta sekä varsinaisesta päällys-
temassasta. 

- Varsinaisesta päählystnnlassavta 
tyan sunrittaja ottaa vähintään 
yhden näytieen jokaista alkavaa 
1(10 tonnin niassaerää kohti 
(Bsb 600 tonnia). 

- Työn suoristaja määrittää näyt- 
teestä sideaiisertmääsän ja rakei-
suuden. 

2. Kylmäsekotteiset massat (Ös ja 
Elo) 

- Rakennuttaja huolehtii kaikinta 
laadunvalvotstaan liittyviätä 
tehtävistä. 

1. Kuumasekotteiset massat (Ak,HAb, 
SAb ja Bsk) 

- 0.akennurt.aja tutkii ninnaislrais-
näytteen työn snorirnalao jokai-
sesta knetnamasta antaman näyt-
teen osalta sekä vähintään joka 
neljännen masnamäArän perus-
teella otenun näytreen osalta 
(Ah ja SAb enintään 1650 tun-
nin sekä Sslr enintään 2400 
tonnin välein). 

- Ri050kkaisnäytteistä määrite-
Jään sideaisemääxä ja raireisuus 

- Raketosutnaja valmistaa 3 Mar-
shall-koekappalntta joka nel-
jännestä massamä0150 perus-
teella otettavasta näytteestä 
Ab:n jaSAh:n maIta (enintään 
1600 tassin välein). 

2. Kylmäsekoitteiset massat (ös ja 
Bis) 

- Rakennuttaja ottaa vähintään 
yhden massastäytteen jokaista 
alkavaa 400 tonnin massantää 
kohti 

- Näytteestä oiääritenään sideaine 
määrä. rakessuus ja vesipitoi-
suin 

1. Rakennuttajan on jaadittava 
oloittaotisilvmoitus heti työn 
alettua. Se lähetetään tiedoksi 
TVFI:n tierakennususastolle ja 
maatutkimiotoimintolle sekä 
VTT:n tielakeratotiolle. 

2. Rakeasnuttaian ja tyin suurittaiot 
on heti saatettava tutkimssstulok-
set toistensa tietoon. 

3. Tutlsimusrulosten yhteenvedon en 
laadittava viikottain. 

4. Rakennunajan 055 laadittava 10-
pettamisilmoitmss heti työn pää- 
syntyä. Se lähetetään tiedoksi 
kuten alolitamisilmoitio. 

5. Rakennuttajan ja työn soorittajan 
on laadittava heti työn päätyttyä 
yhteenveto kaikista tutkimus- 
tuloksista. Yhteenvedot läjiete-
Jään lopettamisilmöitaksen no 
kana tiedoksi maatutkimustoi-
mistolle. 

- Rakonnurtaja lähettää kenttä- 	 - Tar:tuvuaskoe tehdään aina tar- 
labotatnriansa valmistetut koe- 	 tnkkeen lisäyksen jälkeen sekä 
kappaleet tvtkittavaksi kanden 	 jatkuvasti 200 tunnin masnaerän 	 t-t 
viikon välein. 	 välein. 	 (11 

s 



Liite no 5 

SIDEAINEMÄÄRÄN MÄÄRITTÄMINEN 
KEINU -s UODATUSMENETELMÄLLÄ 

Keinu-suodatusmenetelmän mukaan asfalttimassassa oleva sideaine liuotetaan 
erilleen kiviaineksesta ja sideainemäärä lasketaan alkupeäisen massan määrän 
ja saadun kiviaineksen määrän erotuksen perusteella. 

Koevälineet 
Seulonta 
Seulontakeinu seuloineen (0.074, 0.125, 1 tai 2 ja 4 mm) 
Suoda tuslaite 
Imupumppu 
Kuivausuuni 
Vaaka 0-2 kg, tarkkuus 0,1 g 
Suodatinpaperia (S & 5 no 575 tai 1575 tai vastaava) 
Alumiinikulhoja 
Methylenkloridia 

Suoritus 

Massaa punnitaan seulontakeinuun edellä kohdassa 4.2 sanottu määrä. 
Punnitseminen suoritetaan 0,1 g tarkkuudella. Tämän jälkeen keinuun kaa-
detaan noin 1,5 1 liuotinta ja ravistellaan seulasarjaa 5 min. Keinun poisto-
venttiili avataan ja musta liuotin johdetaan suodatuslaitteeseen. Suodatus-
laitteen välipohjan päällä oleva suodatinpaperi kerää liuottimesta 0,074 mm 
seulan läpäisevän kiviaineksen. Suodatuksen nopeuttamiseksi imetään irnu-
pumpun avulla suodatinlaitteen alaosaan tyhjiö. Musta, filleristä vapaa liu-
otin kaadetaan uudelleen keinuun, ravistellaan 10 min ja suodatetaan. En-
nen toista suodatusta on kuitenkin vaihdettava suodatuslaitteeseeri uusi suo-
datinpaperi. Toisen suodatuksen jälkeen liuotin lasketaan ulos suodatuslait-
teesta ja keinuun lisätään noin 1 1 uutta puhdasta liuotinta, ravistellaan 5 
min, suodatetaan ja ellei kiviaines näytä puhtaalta, ravistellaan samaa liu-
otinta käyttäen vielä 5 min, ja suodatetaan. Tämän jälkeen kiviaines ja 
suodatiripaperit kuivataan n. 150 - 200°C lämmössä (1f2 - 1 t), suodatinpa-
perit poltetaan ja kiviaines punnitaan ja seulotaan. Sideainemäärä laske-
taan kaavasta: 

a - (cl + C2) 
B(%)100X 	a 

=lOOx a-c 
a 

a = tutkittavan massaa määrä 
ci = suodatinpapereilla saadun kiviaineksen määrä 
c2 = seuloilla olevan kiviaineksen määrä 
c = kiviaineksen kokonaismäärä = c + C2 
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Esim. 

a = 1550,1 g 
c 1  = 80,0 g 
C2 = 1395,2 g 

B (0/) = 1550.1 - (1395,2 + 80.0 x 100 = 4,83 
1550,1 

Tutkimustulokset on merkittävä lomakkeelle TVH 2. 542 kanden desimaalin 
tarkkuudella 

Liite no 6 
RAKEISUUDEN MÄÄRITTÄMINEN MASSA- 

NÄYTTEESTÄ EROTETUSTA KIVIAINEKSESTA 

Keinu-suodatusmeneteim ällä erotettu kiviaines seulotaan kuivaseulonrialla. 
Shokslett- ja sentrifuugimenetelmällä sekä muulla vastaavalla tavalla erotettu 
kiviaines on aina pesuseulottava. 

Laitteet: 

Seulasarja; Pohja sekä seulat 0,074, 0.125,0.25,0,5,1,2,4,6, 
8, 12, 16, 20, 25 ja 32 mm 

S eulatarytin 
Kuiva usuuni 
Vaaka 0-2 kg, tarkkuus 0.1 g 
Alumiinikulhoja 

KUIVASEULONTA 

Kiviaines kuivataan ennen seulontaa 150-200°C lämmössä 1-2 tuntia ja punni-
taan. Tämän jälkeen suoritetaan seulonta. Ravisteluajan on oltava 10-15 min. 
Osalajineet punnitaan ja lasketaan eri seulojen läpäisyprosentit. Seuloille jää-
neiden määrien summa ei saa poiketa alkuperäisestä määrästä enempää kuin 
0,5 %, Läpäisyprosentit ja rakeisuuskäyrä on merkittävä lomakkeeseen TVH 
2.541 tai TVH 2.542. 

PESUSEULONT A 

Kiviaines kuivataan ja punnitaan kuten edellä. Tämän jälkeen aines pannaan 
pesuastiaan ja kaadetaan vettä päälle. Ainesta sekoitetaan sormin, harjalla tai 
painelemalla niin, että rakeet eroavat toisistaan ja hienoaines liettyy veteen. 
Karkean aineksen annetaan painua astian pohjalle ja samentunut vesi kaadetaan 
korkealaitaiselle 0.074 mm seulalle. Nämä toimenpiteet suoritetaan niin use-
asti, että sekoitul<sen jälkeen vesi säilyy kirkkaana. Kaadettaessa vettä seulal-
le on varottava, ettei vettä pääse sen laitojen yli. Kun pesu on päättynyt, kaa-
detaan pesuastiassa oleva aines kuivausastiaan. Seulalle ja pesuastiaan jäänyt 
aines huuhdotaan vedellä kuivausastiaan. Sitten tämä 0.074 mm seulalle jäävä 
aines kuivataan, punnitaan ja seulotaan kuten kuivaseulonnassa. Laskelmissa 

- 17 - 



otetaan pesutappio huomioon 0.074 läpäisseenä aineksena. Läpäisyprosentit las-
ketaan ja ne sekä rakeisuuskäyrä merkitään edellä mainituille lomakkeille. 

Liite no 7 

MARSHALL-KOEKAPPALEIDEN VALMISTAMINEN 

Päällystemassasta valmistettujen Marshall-koekappaleita käytetäan päällyste - 
massan laadunvalvontaan. Näitä koekappaleita voidaan käyttää sellaisten as-
falttimassojen tutkimiseen, joiden kiviaineksen suurin raeltoko on enintään 25 mm. 

Laitteet: 
Marshall-sullontavasara DIN 1996 U 59 
Sullontamuotti DIN 1996 U 59 
Lämpöuuni 
Vaaka 0-2 kg, tarkkuus 0.1 g 

S UOtitU5; 

Marshall-koekappaleiden valmistukseen käytetään kohdassa 4 tarkoitettua massa- 
näytettä. Kustakin näytteestä valmistetaan kolme Marshall-koekappaletta. Koe - 
kappaleet on valmistettava heti näytteenoton jälkeen. Yhtä koekappaletta var-
ten punnitaan massaa noin 1250 g. Nämä massaerät pannaan lärnpöuuniin 150°C 
lämpöön. Sullontamuotti on ennen sullomista käsiteltävä naftalla massan tart-
turnisen ehkäisemiseksi. Tämän jälkeen pannaan em. 1250 g:n massaerä(läm-
pötila 150°C) muottiin ja se sullotaan Marshall-vasaralla tiiviiksi kappaleeksi 
siten, että kappaleen kumpaakin puolta tiivistetään 50 iskulla. Sullonta on suo-
ritettava loppuun viimeistään kolmen minuutin kuluttua siitä, kun massa onotet-
tu lämpökaapista. Koekappale irroitetaari varovasti muotista hetken jäähdytyk-
sen jälkeen. Sen paksuuden on oltava 64 ± 4 mm. Koekappale punnitaan ilmas-
sa ja vedessä sekä lasketaan sen tilavuuspaino. 

Koekappaleet merkitään vahaliidulla käyttäen massanäytteiden juoksevaa nume-
rointia ja niitä koskevat tiedot merkitään lomakkeelle TVH 2. 587 (oheinen mal-
li). Koekappaleet on lähetettävä yllämainituin tiedoin varustenuna ja huolellisesti 
pakattuina kaksiviikottain TVH:n maa tutkimustoimiston laboratorioon tutkitta - 
viksi. Näytteet on pakattava vartavasten tehtyihin lokeroituihin kuljetuslaatikoi-
hin yhteen kerrokseen. Rakennuttajan edustaja huolehtii näistä lähetyksistä. 
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TVH 
MARSHALL- JA PORANÄYTTEIDEN TUTKIMUS 

MAATUTKIMUSTOIMISTO 

Tieoa 	Kaista — Paali 	 iEI1*IL/,ek.asems 	Panula 	 Työn no 	222 

Urakoitsija 	Mixing 	Oy 	 Suliontatapa 	50 z 	50 	Bit. laatu 	B-1 20 	 PIiri 

No Pn Paul 	'' 
0 

S,ilon,b- 	Paina linna,. 	Paina 	TII "°° Maunaniki TyI,iI- _ ° Paina,.. 	Murahail- 
nap om.p. • 	lupoollu 	klo. 	n.dauul paino k5jn.' II. % kerrnln 	tabiiI,un, 

_______ (1. 	iln 	jiooP 

13/1 3.7 808+9? 5,70 	150 	126 	731 	532 2,37 
13/2 van. 1250 	720 	530 2,36 1 
13/3 N 	tai.t " 	1248 	713 	530 2,34 

17/1 4.7 847+1 5,82 	150 	1266 	733 	533 2,37 . . 
17/2 oik 1257 	730 	527 2,40 
17/3 " 	kai't 1253 	722 	531 2,36 
21/1 5.7 846+70 5,90 	150 	1270 	729 	541 2,35 
21/2 sae " 	1234 	709 	525 2,35 

21/3 " 	itai8ta Ii 	 1254 	721 	533 2,35 1 
25/1 6.7 852+01 5,75 	150 	1266 	736 	530 2,39 
25/2 oik. " 	1238 	720 	518 2,39 

....................................................... 

25/3 " 	taiet 1247 	714 	533 1 2,34 

L.  
TVH no OSSI AnL 2O0S0 25, l25-05 0 	 1 / 7 	19  69 	P. Suti 



Liite no 8 
SIDEAINEMÄÄRÄN MÄÄRITTÄMINEN 

SOXHLET-MENETELMÄLLÄ 

Soxhlet- menetelmää käytetään öljy- ja bitumiliuossorarnassan sideainemäärän 
ja vesipitoisuuden määritykseen. Soxhlet- laitteella erotetaan sekä sideaine et- 
tä vesi erilleen kiviaineksesta. Sideainemäärä lasketaan prosentteina kuivan mas-
san määrästä ja vesipitoisuus prosentteina kuivan kiviaineksen määrästä. 

Koevälineet 

Soxhlet- laite 
Kuiva usuuni 
Vaaka 0-2 kg, tarkkuus 0.1 g 
Ksyleeniä 

Suoritus 

Näytteenpitimenä käytetään pahviLieriötä 275 x 60 mm (Macherey - Nagel & Go 
tai vastaava), joka ennen käyttöä on aina kuivattava 1/2 tuntia 150 - 200 °G läm - 
mössä ja punnittava. Pahvilieriötä voidaan käyttää useita kertoja, mutta kui- 
vaus on suoritettava aina ennen käyttöä. 

Soxhlet- laitteen keittopulloon kaadetaan ksyleeniä noin 1,2 1. Puhdas ksyleeni 
imee itseensä jonkin verran vettä, joten tällaista liuotinta käyttäen saadaan öl-
jysoran sisältämä vesimäärä todellista pienemmäksi. Tämän vuoksi on aina puh-
taaseen, käyttämättömään ksyleeniin ennen käyttöä lisättävä vettä ja lämmitet-
tävä seosta samalla voimakkaasti ravistaen. Veden ylimäärä laskeutuu astian 
pohjalle. Seoksen on annettava seistä yli yön. Vapaa vesi erotetaan seuraavana 
päivänä pois, eikä sitä saa joutua tippaakaan Soxhlet- laitteen keittopulloon. 
Pullon pohjalle pudotetaan 2-4 kpl pieniä 2-4 mm sorarakeita keitinkiviksi. 

Pahvilieriöön sullotaan kosteaa öljysoraa noin 1 kg. Lieriö asetetaan näytepe-
sään siten, että lieriön yläpinta tulee noin 1 cm lappoputken yläpintaa korke-
ammalle. Tarvittaessa asetetaan koroke lieriön alle. Soxhletlaite kootaan ja 
jäähdytysvesi johdetaan jäiihdyttäjään. 

Ksyleenin höyrystyessä kulkeutuu höyry jäähdyttäjään, jossa se tiivistyy nesteeksi 
ja tippuu vedenkeräyslaitteeseen, josta se valuu näytteen päälle. Kuuma ksylee-
ni liuottaa öljyä massasta. Nestepinnan saavuttaessa määrätyn tason, tyhjenee 
näytepesä ksyleenin valuessa lappoputkea pitkin keittopulloon ja prosessi alkaa 
uudestaan. Määritystä jatketaan, kunnes liuotin on pesässä miltei kirkasta. Kos-
ka kuitenkin sorassa oleva vesi vaatii enemmän keittoaika'a kuin öljy, annetaan 
kokeen kestää vähintään kolme tuntia. 

Oljyn liuottua otetaan lieriö ulos pesästä ja tyhjennetään se varovasti kuivatus-
alustalle. Päällimmäiscksi asetetaail pahvilieriö. Näyte kuivataan n. 150 - 2000 
C lärnmössä 1-2 tuntia. 

Kuiva kiviaines ja hylsy punnitaan ja lasketaan kiviaineissen paino. Kiviaineksesta 
m ääritetään rakeisuus aina pesuseulounalla. 
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TVH ÖLJY- TAI 

MAATUTKIMUSTOIMISTO BITU MIII U 0 SS 0 RAMASSA 

Ti,os/Työn 	 Tynn no 	 Pnr 

Koikkala - Karala 	 999 	KeBki—Suomi 

SekoIo,,,n3 	 P0lIy.s9tflppi 

Karala 	 B18 

1 	 II 	 - 	Niyte 
Sid,n9pi5oi6006 	 1 	 Rk.lsn.s 

- 	 100 L 1 oo, Koe,nsny5e ............... 	1 000, 1 	1 000 , 0 
sw 	veo 	................(b) 	40,2 	35 

9 
K 	 928 3 	932 2 	

__4__9_Q_ 

' 	1 
v::;:o3;:(%;:?Prontte: 

VesIpisolsoos .. 	. 	. 	. 	4,33 	3,80 

ko,l 	 1 

3 • 39 	3,36 1 	:S 52 
SdeInepoi9::s 

Sekelto,t,ho ton/h 	. 	65 	i 	70 	0.074 	30 

3, 3 Sid,lnspi9., kon.lonl6Uri3 	 3,4 
r,, 

T.rovou 	Nyio 1 hyo 	/ 	hoono, n4yS, II hpo6f tyyd. 1 hoono 

Torsokkeen looso 	Dinoram 	5 	 tortok,n,S6ro 	0,8 	% 
2 	5Or' 	 20 //vej 

ko-,,4-.00iT /,/ena (7 	kcp,'keo 	h/e,'e 	ko,'keäT 

90 

80 

70 

60 

50 

ho 

30 

20 

10 

Q,ss O.as O / 2 	4 1 	o /6 32 E 
[m rnJ 6 12 20 25 3540.f05 

PäinOy, jo ollekirjolsos; 

Hoon,.onok•,1: Karala 	1 1 7 	19 6 
Matti Mainio 

.541 04 50050 4.69 9636-69,11 

_____ 1111 
___ 

_ 
__ ___I1WiIIL 

___ 

_ 

•__ ___________ 

_____ 

___IVA1HLTI 
_____ 

_____ 

_____ 

IIuIIiiiI 

_ 
_____ 

_____ 

_____ 

_____ I!ti1IIfliF _____ 
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Laskelmat 
Käytetään seuraavia lyhennyksiä: 
a = kostea näyte, tav. n. 1000 g (ilman sukkaa) 
b = saatu vesimäärä g 
c = kuivan kiviainel<sen määrä g 

c x 100 Sideainemäärä (To) = 100 - ________ a -b 

Vesipitoisuus 	= 	b x 100 

Tutkimustulokset on merkittävä loniakkeelle TVH 2.542 
kanden desimaalin tarkkuudella. 

Liite no 9 

TARTTUVUUS}(OE 

Tarttuvuuskoetta käytetään kylmänä sekoitettavien massojen laaduntarkkailuun. 
Koetta varten tarvitaan astia, jossa on noin 5 1 vettä. Astiaan pannaan noin 200 
g vasta valmistettua massaa ja sitä sekoitetaan esim. puusauvalla. Jos massasta 
sekoitettaessa nousee pintaan sideainetta, ei sideaineen tarttuvuus kiviaiiiekseen 
ole ollut riittävä. Huono tarttuvuu saattaa aiheutua seuraavista seikoista: 

1. Tartuke on menettänyt tehonsa liian pitkän sideaineessa säilytyk-
sen vuoksi 

2. Tartuke ei ole sekojttunut riittävästi sideaineeseen. 
3. Tartuketta ei ole lainkaan lisätty side.aineeseen. 
4. Tartuke on tehotonta. 

Huono tarttuvuus aiheutuu hyvin harvoin siitä, että tartuke on tehotonta. Jos ai - 
hetta huonoon tarttuvuuteen ei löydetä kohdista 1-3 on lähetettävä tartuke-
näyte Valtion teknilliseen tutkimuslaitoksen Tielaboratorioon tutkittavaksi. 
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Liite 10 

TVH 
N äytteen lähetyslomak. 

Maatutkimustoimiste 

Keski—Suomi 	piiri 

Ty8maa/tutkimua 	Kaista—Paali 

Nytteenottopaikka P1. 810+05 

Paikkakunta 	 Panula 

Niytts.n laatu: 

o Pohjamaa 

0 Täytemas, nioreeni 

o Savi, hieta, hiesu 

Sora, hiekka 

Somero 

D Murskeaora, murake 

[1 Sepelilajite 

o Leuhoskivi 

0 

0 

Tutkimuksan tarkoitus Selvitys 
vaatimukset. 

Ntytteen n:o 

Työmaan me 	222 

Ottoalka 

Bitumi 

[] Bitumilluos 

0 Tie6ljy 

0 Terva 

fl Tartuke 

[1 Tytejauhe 

Asf. pIlyste 2 X 4 kpl poran. 

fl Asf. massa 	Ab 18/100 

bljysoramaaaa 

tyttävatkö pl1ystenytteet laatu- 

NBytt..sti tutkitaan keipoisuus: 

0 Kantavaan kerrokseen fl Stabilointiin 

o Jakavaan 	» D Öilyuorakuiutuskerrokseen 

0 Erlatys-, suodatinkerrokseen fl Betoniin 

o Soratien kuiutuskerrokeeen fl SideainemUrt 

o Pengerttytteeseen 0 Rskeisuus 

o PUilysteeseen j Asf. massanyte Stabillisuus 

o Imeytykaeen 0 

0 0 

Msaisjinlyt.: SideainemHrl 

0 Routivuus- Rakelsuus 

0 Kantavuustutk. varten Piiystentyte Stabiilisuus 

0 J Tyhjttiia 

0 0 
Tutkimuatulokset pyydetun lthettamlin piirikonttoriile sekt tiedoksi os. 

Rkm. P. Suti, TVH Sankasalmi 

(puh. 

Sanlcaealmi 18.6.1966 	P. Suti 
NIytt..n ah.t,siI 

Tamt kappale l*hetetn ntytteen mukana TVH:n iaboratorioon on. PittJnmki, MnkkyiL 

TVH 1539 A 4 50040,,) 11 5 0951.-4S/SO ¶0 
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Liite 11 
VALTION TEKNILLINEN 

TUTKIMUSLAITOS 

1 

PÄÄLI YSTE NAYTTEIDEN 
OTTOLOMAKE 

1 	on ii o 1 lomaa ja aja 	 - 	iiakeiunullajaii 	edustaja 

pvn, LIrakoilsija 	 (Ira ho: Liian 	edustaja 

Nävsrceui 

tUllUt jS 11:0 

5 
Pa älu 

5 
k lista 

L1uvVi 
reullaita a i tteldeir 	0! oLolui cideuu 	karua 

0 

Naytteudeu 

________ 

o 	o 	o 	6 	o 	o 	o 
o 	o 	0 	 0 	0 	0 _____ 

____ 06 	1.0 	10 	 1.0 	1.0 	0.6 

5 

cl 	o 

- 	_ ___ 

__ __ 

	

Q7 1 	1.0 	1.0 

	

o 	o 

	

0 	0 	0 

10 	11.0 	0.7 

o 	o 	o 
0 	0 	0 

- 	__________ 

-______ - _________ - 
_______ - ____ _____ - _______ 

- 
---- 

0.5 	10 	0 

0 	0 	0 

5 0 	1.0 	0.1 

0 	0 	0 

- 	________________ 

-____ 
_____ 

- _______ 
- ______ 

-- 

0.9 	1.0 	5.0 	 0 	5.0 	0.9 

0 	0 	060 	0 	0 

__________ - 	_______________ 

- -------------------- 
______ 5,0 	.0 	LO 	 .0 	1.0 	I.0 

numerouuti 	urierkurajir 	myes tähän kantaan -. = 
Näytreuden ottaja: Huomautuksia• __________________ 	- ----- 

Vi' 	1 uciaboraIOrlO ui-nuo 
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Liite 11 kääntöpuoli 
Stk. aseman nimi 	 1 TVL piiri 

__ 

Pflhlvsteett laatu 	 hassan ohjemenekki kgJm 

Oisjeltäyrä 0 074 mm lap 	mm Isp 

Poruiiu km-maärä 

Sideasnecu laatu 

tnnläP 	5 	 _job 

Päällystettävän tirosan koko 

iiain 

Sideanieen olijearvo 

mmlap 

PÄÄLLYSTENÄ YTTEIDEN 	TTO 

Näytteeniotto 	potaamalia 

1. Poraamalla otetaan näytteet itt. 	kaistanäytteinä määrav2lenn yli 	kaistan. 

2. Poraotytesar,a otetaan siten, 	että näytteet muodostavat kaksi ajoridan poikkisuuntaista riviä, 	joiden 

etäisyys mitattuna näyitesden keskeltä keskelle oli 30 cm. 

3. Kummassakin noinA tnlee olla yksi näyte laskukalsian leveysmetriä kohden. 

4. Ensimmäinen poikkileikkauksen paikka valitaan ennakolta n. 	100» 500 m alusta jokien. 	Valinnan 

suorittavat 	urakoitsijan 	ja ta keinsuttajan edustajat yhdessä 	tai sen 	suorittaa 	Valtion teknillisen 	tutkimus. 

laitoksen 	tielaboratorno. 

5. Tien ollessa kaksikaistainen. 	porataan ensimmäinen poikkilelkkaus suru, 	että ensimmäinen näyte 

otetaan 0,50 m psällysteen ulkoreunasta, 	seuraava 	1.00 m cnsinimäijestä ja kolmas näyte jätleen 

1,50 m toisesta 	jne. 	(katso kartta). 

ii. 	Toinen kaista 	porataao 	täysin symmetrusesti edellisen suhteeit. 

7 	Rinitakkauspoikbileikbans 	poratuan siten, 	että 	tien poikkisuunnassa olevien, reikärivien 	väli mitattuna 

reikjen keukipisteistä on 	30 cm (katso kartta). 	Itiunakkuisitäylteitä oteiaan 	vain silloin kun tutkitaan 

myäs päällysteen stabilisuus. 

8. 	Seuraava poikkileikkaus otetaan 1000 m pääsin edellisestä. 	Mikäli itäytteet tulevat 1 m lähemmäksi 

poukittaissaumaa. 	siirretään navtteettottokohia 	10 m taaksepäni, 

9 	Toisen kaistaolytesarian ensimmäisen 	inytteen etäisyys päällysteen 	ulkoreunasta on 0,60 m. 	(katso 

karttapiurros) jne. 

10. 	Kuudennen poikkileikkauksea ensimmäilten näyte on 	1.0 m eiäisyydessä päällysseen reunasta. 	Seuraava 

poikkileikkaus otetaan kuten tosiminäineakin. 

11, 	Mikäli päällysce levitetäan käyitäen 3 tai 4 lenityskuistaa. 	otetaan näytteet aivan samoin etäisyyksin 

symmetrisesti kenkiniivan suhteen kuin kaksikaistuiseusakuii tapauksessa. 

12. Jokaisesta poikkileikkaukseuta otetaan saunanäytteet (2 kpl 30 civ eläisyyksiill. 	joihin merkitään sauma 

liituvuivalla. 

13. Näytteet oumeroidaan juohievalla oumerolla 	kuitenskiis siten. 	etrl rinnakkaisnäytteillä on aina sama 

numero. 	Niitä ei 	tarvitse erotella millään ljsärnerkmnniliä. 

Niytteenotto 	hakkaamalla 

14. Pienissä päällystetoussä voidaan näyte uttaa kakkamalIa, iolloun itäytteen suuruuden tulee olla n. 40 n 40 cm. 

10. 	Näyte on otettava siten, 	että se mandollisimman tatkasti vastaa valmiin päällysteen keskimääräistä 

koossumuuta. 	Sitä ei saa ottaa paikasta. 	missä päällystettä ei ole voitu lytäämällä tiivistää. 

16. Niytteiden paikoista on kulloinkin sovittava tilaajan ja urakoitsijan kesken. 

Näytteiden 	pa h'kaus 	ja 	1 ähettäminen 

17. Näytteet pakataan huolellisesti puulaatikoihin yhteen kerrokseen sileäpuoli alasplus. 	Edullisinta on käyttää 

vi. ttäytteidenkuijetuslaatikoita. 	jotka ovat vartavasten 	tehty 	kaljetusta varten. 

18. Näytteitä lihetettäessä 	Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen tiejahotatuuri000 tuthittavaksi, 	on näytteen- 

ottopaukat ehdotlomasti merkittävä näytteenottolomahkeeseen ja lomake lähetettävi näytseideus mukana 

tjelahoratoruoon ei. 	Valtion 	teknillisen 	tutkimuslaitokset tielahoratario. 	Otanjeini. 
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Liite 12 
VALTION TKKNILLINEN 

TUTKIMUSLAITOS 	
T U T KIM U S TILA U S 

Tielaboratorio 

Naytteeuottop&iklra 

/........ 196.., 	klo. 

Nilyttcden laatu a mIIrI 	 Näytteitä 
tarkempi laatu 	kpl 

_. 	Pohjamaa 	 ....... 
Täytemaa 
Moreeni 

H Savi, hICIU 	. 
Hleta, 	hiekka 	 ........................... 

Sota, somero 
Murskesora. murske 

Sepeli ....... ................................................... 
Louhotkivi 
Täytejauhe (Lohja) 
Täytejauhe (Ruskeala) 	 . 

Näyneiuä tutkittava: 

tarkempi laatu 	kpl 

- Bitumi 
Bitumiliuos 
Bitun,iemuluio 
Tieöljy 
Terva ....................................... 
Tartuke 

Tervaliete............................................. 
- Asf. bet. pää11. 

Sora-asf.päall. 
BIk känsavakerr. 	.......................... 

- r.)ljysora 

Massanäyte ............. 

lähetetään tilaajalle seka tiedoksi os. 

.1. 	196 
palkka 	 aika 	 lähettajän nimi 

Lähesysosoire. VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSLAITOS, T1ELARATORIO. OTANIEMI. Tämä tutkimustilaus 
tiitetään mukaan näytelähetykseen. Näynteiden kuljetuskussannukuiuta huolehtii tilaaja. Mandolliset lisäselvisykset 
voidaan tehdä kääntöpuolelle. 

Näytteiden saapamisaika 	 Näytteiden kunto perillä 

1 	196 .. 	klo. 	 ______ - -. 

Varastonurnero 	 Mand. huomaurukset 

t. I!O 252. 308/2 
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Liite 12 käantöDuoli 
VALTION TEKNILLINEN 

TUTKIMUSLAITOS 

Tielaboratorio 

Lisatelvitykais: Lähetettäess sideainenyte on kohtaan näytteenotto-

paikka merkittävä sekoitusaseman nimen lisäksi se tie-
088fl paaluväli ja kaista jolle näytteen edustamasta 
sideajneegta tehdään päällystettä. 
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Liite 13 

TV H 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 

PAALLYSTETÖIDEN ALOITTAMISILMOITUS 

Tou 	Valtatie 33 välillä Kaista - Paali 	Työn 0:0 	222 
Sekoitusasema Panula 	Piiri 	Keski-Suomi 	Aloitusalka 18.6. 66. 
Suoritettavat työt _______________________________ 

Ab-18/i00 	1 
Pisuu, kn sun. 

100 	7600 
Haon,.usukaet 

9,6 76 000 

aJEJ _ _____ 

Ohjearvot ________________________ ________________ 	________ 

1 
Ptullysesyyppd 

Sidetine - 

	

Rakeisuus 	 Tartuk. __________________ 	Kalkkif. 	________________ 

0.074 	4 13j 	32 	 Laatu 	% 

Muu 	Istuin. — 
Lutu 	% Luutu % 

Ab-L100 B-120 8L9 5 82 	4O -  — 

Tas.maseaAAb-12 B-120 5,2 6 55 	98 -- - — 

___ h __ 
Ohjearvoklrjelmlt 	M-980/15.5.66 	ja M-998/17.5.66 

Työn suorittaja 	Mixing Oy 	________ 	_____________ 

Sekoituskone 	Genoveva 	120 annos—sok. 	Sovittu man. teho 	110 	ton./h 

Levitylkone 	Berberi Sa-40 	_________________________ 

Jyrot 	 Gern 3-valseijyrMt 8 ton ja 10 ton 
Muut koneistot 

Työnjohto 	Ins.P.Ylihiukka, rkm.H.Allhiukka ja työnjoht.T. Tarkka 
Mittarelden tarkistus 	18.6.66, 	22.6.66, 	29.6.66,3.7.66 	ja 	11.7.66. 

Töiden suorltusjtrjeutys 

Laboratorlovalvonta 

Työn suorittija 	Rkm. 	8. 	Sihti ja laborantit A. Aimo ja H. Heimo 

Rkm.P. Suti ja laborantit L. Himanen ja K. Kalmari 

Valventahenkilökunta 	 _________ 	________________ 

Huomautukset 	 __________ 

PlIuIy, ja 5II.kinjuI,u. 	Sankaealmi 	18J 	6 	19 66 
Rkm. P. Suti 

TVH 3)11 A4 200.30 3.H 33,1—Hill 
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T.iit.e. uI 

TVH ASFALTTIMASSA 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 

TIeosa/Tyämn 
Salo - Somero 

Tyon no 
3 1  

Piiri 
Turku 

Sekoini,nmrn. 
Korpi 	- 

Tnrk..,k 	 PnIIyieiyypp. 	 - 
1-7.8. 	BSk 30/150 

Rakersuus Näyti,enotiokoht& 

Näyte 1 ___________ ayte 	- 1 

32 	:100 - 
II 

Asf.maosanäyte 	 (a) 
- 25 	 - 

Pesty näyte (kiolaines) 

Situmimäära 	a—b 

(b)  

(c)  

- 20 

... - -- 	_ - 
Soksnisssohjnsrvot 

Bitumipitoisuus 4 4 12 	61 
Bitumipitoisusis 	. 	100 

4, 29 % Kalkklflerimäärä % 

Näyte II: II 6 	- 45J 
8 

Seula 12 mIs' 

Seulo 	4 mm 

63 	% 
40 

2 pJ Seula 	2mm % 

Asf.massaoäyte 

Pesty näyte (kivininen) 

Bitumimäärä 	a—b 

() 

(b) 

(n) 

- __________ 
1 	- 
0.57 8 	-- 

0.074 mm 

H 10m5450 

15 näytteen keskiarvo 
0.125 

Bitumipitoisuus 	100 - 0074 2:8 _____________________________________ 0' 

C2 AICkhc, 2 	Oe 120 

kclr.kf_h/Qno O 	ke,°kecu /,jQnO ä 	/o,'kecz oh",e/ « 

-: :iiJiiiiiiiiLiIi 
70 ------- -------------- 

/ 
- ---60 

: 

:Iii.iiI:iIi :i: 
Ci Oa1'* Q,ss 	Ors / 	24 

[ rl2J 

	

8 	 32' 	64 

	

6 	12 	20 25 	40D5 

Pivy. IInkir1oii.ns; 

Sontero 7 	8 	1969 

Pekka Peltonen 

TVH no 2.54204 1000050 9.69 14040. 1197-69/11 

- 29 - 



TVH 	 ÖLJY. TAI 

	

MAATUTKiMIJSTO1MISTQ 	BITU MIII U 0 SS 0 RAMASSA 

Tlaosafryöntaa 	 Työn no 	 Piiri 

- - 	Korpijrvi- Toikkala 	_____ 	78 	Turku 
Saknlnoaasann. 	 Taakalka 	 PUIIy.t.tyyppl 

	

Toikkala 	1-7.8. 
- 	Sidaslnepitoisso. 	 Rakeisnoa 

Nöyte i 	Nöyte II 	] 	,_ 	 Nayn. 

Kostea manan$yte ...............(a) 

Sastanesintäärä ...............(b) 

Koivan kinain. paino 	 . . 	. (o) 

Vealpinoisus. (%) iasknaan prosentteinu 
kuinan klv.ain. painosta 

b 100 

1 20 

l__ 

1 	85 J 

' 

-- 
55 

ii 
vosipitoisuos . . - . 	... 	 1 	2 	 2 , 0 - 
Sideaineplsoiauu, lasketaan kuivana 	 1 	 21 , 2 

100— oOO 
	

s 	13,5 
Sidaslnepltoieuua ...................3 , 42 	0.20 	9 ,_1 	- 
Sidnuineplt.. kontiatonnnittari, 	 0120 	

- 

Sekoitusteho ton/In 	 0.074 	4 5 
Tarttönuua Nayso 1 hyna / tyyd. / huono, näyte II hyvI/ tyyd. / huono 

Tartukiteen iostu R-Aini n S t 391 0 	. trtukennisra 1 * 2 % 

____ C!2 	 2 	sor.. 	-- - 20 ,4/ve/ 
kc,r*eT h/o O 	a,'kea -r h,'e,00 	ka,'Ä-aT r,Juno,,antd n 

ii- 1__IIIIIE 
ii_II__lit 
IIIIiiIIIH 

I"lrI"oi2 
[m .72J 	 6 	12 20 2 554Ö3)55 

PanIya a aliekirjoinas. 
Hoonnatnka,i. 	15 nytteen keekiarvo 	Toikkala 	7 /8 	1969 

Matti Peltonen 

9C 

8C 

66 

ho 

20 

10 

Q,ss Os O. 
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Liite 16 

TVH 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 

PAALLYSTETÖIDEN LOPETTAMISILMOITUS 

Tosa 	Valtatie 33 välillä Kaleta - Paali 	Työn n:o 222 
Sekoitusasema 	Panula 	 Piiri Keeki-Suomi 
Työaika: urakkauopimua 	15.6. -15.7. 	käytetty työaika 	18.6 .-1 5.7. 
Suoritetut työt _____________ _________ ___________ ____________________________ 

PIIiiy.S.yyppI sai klaissaiy 	Pitoo, kes Pinta-ui. m MSOri sua. MUr0kgnt Haomuutokaat — 

Ab-18/100 	9.605 76800 7680 J2i __________________ - 

Tae.maeea AIb-12 	9.605 76800 810 10,5 _________________ 

Raaka-ainemerkit 

PailY 	tyyppi 	

j 

Sid,.in. 	 Kulkklfiiinrl 	 Ternaka 
5 

_A1/100 	B-128_O8 	4.0 

Tae.maeeaÄAb.2 	B-2 	- 

Hukkamuaat 	81, 	25844154.Q_1 i4I '4a 

- » 

Laboratoriokokeet 

Lohetetty pSallystenöytteita VTT:, tutkittavaksi 	26,6.66, 	3.7.66 	ja 	14.7.66. 

Massatutkimutuiokset keakimlOrin 

TV 1. 	 __________ 
P5tilynntyyppi 	 d.. 	- Rkonua. 

Kpi 	/ 	0074 	4 	– 	ii 
Ab-18/100 	31 	5,84 	9,6 	53882 

Sida. 
«1 

110 	5,89 

Työn saorittaja 	- 	- 
Rak.i,u, - 	- 

ooIIfIi 	12 

8.! 	51,82 

5.8 	53.1 	98 A.Ab-12 	8 	5.21 	6._55.498 _Tae.maeea 28 	5.28 

Koneistotehot Ja seisonta.aJat 

Tehollinen työaika 	120 	h, vastaava teho 	68,3 	ton./h, kSytetty max. teho 	110 	ton./h 

Seisonta-ajat yhteend 	24 	h. Erittely seinonnan syist0 	-- _a.dQ 14 	h - , - eideaine 	lop- 
pui 4 h, koneleton korjaueta 6 h. 

Huomautukset 

Puinly. ju .il.kirjoitus 	Sankaealmi 	17 	7 	96 

- 	 Rkm. P. Rumpunen 

rft5 III) A4 200,50 3 3551-66:50 
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Mixlng Oy 	 Tyäveum.e r TIEOSA 	Ka.tstm - Paali 	 TeON SUORJTTAJA 

Keski-Suomi 	 TuTK.SuGIrMJA 	 tt 	lehto 	 222 

SEKAS. 	Peovula 	 VALMISTETTU AINES 	Ab-18/100 

?YO7 ALKOIVAT 29 - 6 	,g66 	iA 	PA.4TTYIV.KT 75 7. I6 	 (Lopmttamleilaoltus) - . ----- 
LSPÄISY-% 

-: 
k 0.074 0)25 0.25 0.5 7 	2 	4 	5 

_ 
8 72 75 20 25 32 . ,., 

0 KiVA AVO 

5?A19 22134 2572 

TayttoOheev 
1. Tätä lomaketta kkytetaal 	pakllystema005lvkytteideo tutkimuatuloatelt merkitsemiseen. 

2. Tekstit ja numerot on kirjoitettava selvästi omalle riolilsen tai omiin ruutuihinsa. 

3. Lomakkeen tekatiosa on toytettävä käyttäen urakka-amiaklrjoissa ja päallysteohjelmasaa kaytettyja monia, aika- 

- - 
makriä seka työn numeroa vaotaten. 

4. Lukuja merklttaeesk on ehdottomasti pantava kymaenyspilkut kunkin lohkon ensImmäiselle riville merkittyyn koh- 
taan. Sellaisiin lobkolhie, joiden ensimmäiselle riville ei ole merkitty kymmevyspilkkum, luvut on merkottave 
kokonaisluvuiksi pyoristettyinä. 

5. Kutakin valmintettoa päaliyetsaaosatyyppik koskevat tulokset on merkittävä omalle lomakkesliesa. Samaa paallys 
temassatyyppik koskevat mutta eri sukteitusarvoilla tehdyistä massoista saadut tulokset on samoin merkittäva 
omille loeakkeilleeo. 

6. Kutakin eri auhteitusarvoilla tehtyä massaa edustavat tyon ouorittajan naytetulokset on nuineroitava juokoevas- 
ti 	aika;hrjestyknesna. Tulokset on merkittävä lomakkeeile numeroiden mukaiseen jarjestylcseen. Sellaisia tu- 
loksia, Jotka eovkt edusta tielle levltettyk massaa, ei merkitä lomakkeemeen (esim. epaonnistunutta koeeassaa 
koskevat tulokSet). 

7. Etakennuttajan saamat rinnakkaisnkytteitä koskevat tulokset on numeroitava tydo suorlttajan numerointka vastate 
ja merkittkvk ne omalle lomakkeelleen. 

8. Ykeittäistä näytettä koskevat tulokset on merkittäok yhdelle rivilis. 

9. Kylmäseksitusmesetelmällä valmistettavieo massojen vsaipltolauusarvOt merkita5ot lohk000 eT yh j atilae. 

0. Tykjktilaa, etabiilinuuttä, flomta ja tilavuuspalvoa koskevat tiedot markitäkn maatutkimuatoimistOn toimesta. 

1. Lohkoon "näytteen laatu" merkitään tutkittum massaa koskeva tunnus seuraavasti: 

1. Aafalttlbstooit 	Tunnus 	4; Kaotavan ksrroksen bitomiaora Tuomus 	8. Muu paailyete 	Tunnus 
81 

65 12 	 11 	 Bsk 25 	 42 
Ah 15 	 22 	 Bak 30.. .35 	 42 	 82 

Ah 	15.. .20 	13 	 Bsk 	... 	 43 
Ah ... 	 14 	 5. Kantavan kerroksen bltumlhlskka 
Ah 	. . . 	25 	 8kk 	... 	 51 

2. Sora-oefalttibetonl 	 5kk ... 	 52 

6. Bitumilluoeeorm 	
61 

SAS 	15.. .20 	 Ble 	... 	 62 

7. öljysora 

Maks.raekoko 	 g: 	. 
18.20" 33 

34 
On SOSeSO Om eenuis.s.TIi 
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