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LAATUVAATIMUSTEN JA TYOSELITYSTEN SOVELTAMINEN 

Näitä ohjeita ja laatuvaatimuksia sovelletaan Tielaitoksen töissä siinä tapauksessa, että suunnitelmissa ei 
ole työn laatua ja laadun tarkkailua tarkemmin kuvattu. 

Julkaisut sisältävät viittauksia muihin tienrakennustöiden yleisten laatuvaatimusten ja työselitysten osiin. 
Julkaisuja tulkitaan kokonaisuutena. 

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset sisältävät viittauksia myös muihin Tielaitoksen julkaisuihin, 
yleisiin standardeihin ja näihin verrattaviin julkaisuihin. 

Jos tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset sisältävät ristiriitaisia tietoja, myöhemmin julkaistu tieto on 
pätevä. 

Suunnitelmilta tarkoitetaan kaikkia muita kyseiseen työhön liittyviä (urakkaan sopimuksella liitettyjä) 
asiakirjoja. 

Viittausten helpottamiseksi kappaleet on numeroitu TIEL:n litteroinnin mukaisesti. 

Roomalaisen numeroinnin avulla (1:, II.) on kuvattu eri vaihtoehtojen pätemisjärjestys. Numeroinnin 
tarkoituksena on myös osoittaa suunnittelijalle kohdat, joissa on syytä harkita II. kappaleessa esitetyn 
vaatimuksen soveltuvuutta työhön. 

Laatusuunnitelmalla tarkoitetaan urakkaan (tai omaan työhön) laadittua (vaadittua) laadunvarmistussuun-
nitelmaa. 

Kappaleet sisältävät: 

- mitattavia laatuvaatimuksia 

- sanallisia laadun kuvauksia 

- suunnitelmissa osoitettujen vaatimusten selvennyksiä 

- laaduntarkkailuohjeita 

- yksinkertaisia suunnittelusääntöjä; periaatteena, jos olosuhde on tämä, työ tehdään näin 

Julkaisussa: 

- ilmaisulla "tai" tarkoitetaan kelpoisuudeltaan tasavertaisia ratkaisuja tai työtapoja, ellei 
lauseen sisällöstä muuta johdu (esim. maa- tai kallioperustus) 

- ilmaisulla "tarvittaessa" tarkoitetaan olosuhteiden vaatimien keinojen ja ratkaisujen 
käyttöä 
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5300 	SORAPINTA 

5300.1 	Yleistä 

5300.1.1 	Sorapinnalla tarkoitetaan soratien kulutuskerrosta tai kulutuskerroksen ja sidekerroksen 
yhdistelmää. 

5300.2 	Mitat 

5300.2.1 	Kulutuskerroksen paksuus on 

1. suunnitelmien mukainen 

II. 50 mm. 

Kulutuskerroksen yläpinnalle sallitaan Tienrakennustäiden yleisten laatuvaatimusten ja 
tyäselityksen (TYLT) osassa Penger- ja kerrosrakenteet kantavan kerroksen korkeusta-
solle, kaltevuudelle ja epätasaisuudelle sallitut poikkeamat. 

5300.2.2 	Sidekerros tehdään suunnitelman mukaisiin paikkoihin rajoittamaan kulutuskerroksen 
liian nopeaa kulumista. Sidekerroksen paksuus on 

1. suunnitelmien mukainen 

11100 mm. 

5300.3 	Materiaali 

5300.3.1 	Kulutuskerros ja sidekerros voidaan rakentaa murskeesta, soramoreenista, sorasta tai 
niiden ja saven seoksesta. Valmiin kerroksen rakeisuus on kuvan 5300.1 mukainen. Ku-
lutuskerroksen suurin raekoko on 16 mm. 

5300.3.2 	Kerrosta tehtäessä käytetään tiesuolaa (kalsiumkloridia) tien leveydestä ja liikennemää- 
rästä riippuen enintään 0,7.. .2,5 tlkm (tarkemmat ohjeet julkaisussa Sorateiden hoito ja 
kunnostus, TIEL 2230013, Helsinki 1995). Helposti kuivuvilla aukeilla ja aurinkoisilla pai-
koilla joudutaan käyttämään enemmän suolaa kuin kosteina pysyvillä paikoilla. 

5300.3.3 	Jos kerrokseen sekoitetaan hienoaineksia (raekoko pienempi kuin 0,063 mm), sekoitetta- 
vana materiaalina käytetään ainesta, joka sisältää vähintään 25 % savilajitteita eli alle 
0,002 mm:n rakeita. Paras tulos saavutetaan, kun savilajitteiden osuus on yli 50%. 

5300.3.4 	Materiaalin lisäys voidaan tehdä sekoittamalla aineksia tien päällä. Lisättävä materiaali 
levitetään tasaisesti ja sekoitetaan kerrokseen tiehäylällä tai muulla tarkoitukseen sopi-
valla laitteella. 



10 	 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 
KOVAT PINTAVERHOUSTYÖT, SADEVESIKOURUT, REUNATUET JA SORAPINTA 

1 

:: -iiiiu •iii ni•iuiniiiiiiu ird,  iuuu i 
•1 	 uiuuuii•uuuiiiiiiuuuinni•uiiir' AU!1IIIIIII 
1 •uiiniii•uuuuiniii•iuiiuiiiuup' iuiuiiii 
• 	UiiiiIII•UIiiiIiiiiUiIIIiIfliI' 	iUIIIHI 
, •IifluiiI•UIUuiUiIiNilIIiiH" idi'iIUiiiHi 
• .uunhi,..uuiuni..iuunhIr' A!IiUU•iiiIiI 
• •UIIHIII•UIIIIUIIIUIIJF 	iiduIIiUIUIIiHI 
• •IIIHIiiiUi liii,' . 	IIIIIIiIUIIIflhI 
• ••uuniii•uun 	.!!:uuIIuIIIuIuInnuI 

1•1 	isa. 	ii 	 ii. 	se 	5 	• 

Kuva 5300.1 Kulutuskerroksen ja sidekerroksen rakeisuusohjealueet (1= Kulutuskerros, 
2= Sidekerros, harmaa alue= kulutuskerroksen suositeltava rakeisuus). 

5400 	MUUT PÄÄLLYSTEET JA KOVAT PINTARAKENTEET 

5400.1 	Laatoitusten ja kiveysten rakenne ja mitat 

5400.1.1 	Pinnoitettavat alueet ja ladontamallit, niiden sijainti sekä kaltevuus osoitetaan suunnitel- 
missa. 

54001 .2 	Luonnonkivien ja betonikivien laatuluokat, pintakäsittely, kivien koko ja muut vaatimukset 
osoitetaan suunnitelmissa 

5400.2 	Kovien pintarakenteiden ja verhousten tyypit 

A 	Eroosioverhous: Rakenne, joka suojaa muita rakenteita aallokolta ja virtaukselta 

Al 	Kiviheitoke: Määräkokoisista, louhituista lohkareista (pienin läpimitta 0,4...lm) rakennettu 
verhouskerros (ks. 5470). Käytetään suojaamaan siltoja ja penkereitä aallokon ja virtaa-
van veden vaikutuksilta. 

A2 	Järjestetty kiviheitoke: Kiviheitoke, jonka pinta viimeistellään pienillä louhituilla lohkareilla 
(pienin läpimitta 0,2.. .0,4 m) Käytetään kiviheitokkeen pinnan tasaukseen aallokon ja vir-
tausten yläpuolella (ks. 5470). 

A3 	Kivikoriverhous: Määräkokoisilla kivillä täytetyistä pinnoitetuista teräs- tai muoviverkoista 
tai —patjoista tai —pusseista rakennettu verhous (ks. 5480). Kelpaavat eroosiosuojauksek-
si luiskiin ja ojien pohjiin. 

A4 	Betonielementtiverhous: Kytkeytvvistä tai lomittain asennettavista kappaleista rakennettu 
verhous. Ei käsitellä tässä työselityksessä. 

B 	Luiska- ja korokeverhoukset: Verhoukset, jotka suojaavat luiskaa, koroketta tai 
keilaa pintaveden tai pohjaveden vaikutuksilta 

Bi 	Betonilaattaverhous: Betonilaatoista rakennettu verhous, joka pysyy paikallaan omalla 
painollaan (ks. 541 0.1). Kelpaa alueille, joilla voi käydä kuorma-autoja, vain jos alustana 
on jäykkä betonilaatta. Ei suositella käytettäväksi luiskiin. 
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B2 	Betonikiviverhous: Betonikivistä ladottu rakenne, joka pysyy koossa kivien muodon 
perusteella (ks. 5410.2). Betonikiviä käytetään korokkeiden, luiskien ja liikennealueiden 
(C2) pintana. 

B3 	Valettu betonipinta: Valettua betonipintaa voidaan käyttää saarekkeiden ja korokkeiden 
pintana (ks. 5420). 

B4 	Louhekiviverhous: Louhekivistä latomalla ja saumaamalla tehty verhous (ks. 5440). 
Käytetään pääasiassa sillan keilan tai etuluiskan verhoukseen. 

B5 	Kenttäkiviverhous: Kenttäkiviverhous tehdään latomalla n. 200 mm korkuisista luonnonki- 
vistä. Voidaan käyttää mm. liikennettä ohjaaviin välikaistoihin ja saarekkeisiin, syöpyvään 
ojan pohjaan, luiskiin ja siltojen keiloihin. 

B6 	Nupukiviverhous: Suorakaiteen muotoisia nupukiviä käytetään ajoratojen, saarekkeiden 
ja korokkeiden pintoina sekä jäsennetyissä pinnoissa yleensä kuvioiden rajaukseen ja 
reunavyöhykkeiden tasaukseen.(ks. 5450.2). Nupukivi on epätasainen kävelypintana ja ei 
sovi pyöräilyalustaksi. Merkittävin tekijä nupukiven valintaan on usein sen sopivuus kuit-
tuurihistorialliseen ympäristöön. 

B7 

B8 

B9 

c 

cl 

C2 

03 

C4 

5400.3 

5400.3.1 

5400.3.1.1 

5400.3.1.2 

5400.3.1.3 

5400.3.1.4 

5400.3.2 

5400.3.2.1 

Noppakiviverhous: Neliänmuotoisia noppakiviä käytetään vastaaviin tarkoituksiin kuin 
nupukiviäkin (ks. 5450.3). 

Moiskottiverhous (ks. 5460.1): Murskatusta kiviaineksesta (100-200 mm) koneellisesti 
tehtävä etuluiskan verhous. Ei sovellu käytettäväksi taajamissa (ilkivallan vuoksi). 

Murskeverhous: Murskatusta kiviaineksesta (50-1 00 mm) tehty sillan etuluiskan verhous. 
Ei sovi taajamiin. 

Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien pinnoitteet 

Betoniset päällystelaatat (ks. 5410.1): Betonilaattoja käytetään kävelyalueilla yhdistettynä 
pienijakoisempiin materiaaleihin. Ne eivät sovellu alueelle, jolla käy kunnossapitokuorma-
autoja, ellei alla ole jäykkää betonikerrosta. 

Betonikivipinnoitteet (ks. 5410.2): Betonikiveykset soveltuvat taajamaympäristöön jalan- 
kulku- ja erikoisalueiden sekä pyöräteiden päällysteeksi. 

Nupukivipäällysteet: Selostettu edellä kohdassa B6. 

Noppakivipäällysteet: Selostettu edellä kohdassa B7. 

Betoni- ja luonnonkivituotteiden alustat 

Liikennealueiden päällysteiden alustat 

Ajoratojen, jalkakäytävien ja pyöräteiden päällysteiden alusta 

1. tehdään suunnitelmien mukaisesti 

II. mitoitetaan Tielaitoksen ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon, että kuormituskestävyy-
deltään 80 mm kivi korvaa 100 mm asfalttibetonia. 

Kerrosten laatuvaatimukset on esitetty TYLT:in osassa Penger ja kerrosrakenteet. 

Korokkeilla ja välikaistoilla otetaan huomioon alustan painuma muotoilemalla pinta 
riittävän kuperaksi. 

Pintojen reunat tuetaan 

1. suunnitelman mukaisesti 

II. kuvan 5400.2. mukaisesti. Reunat tuetaan myäs istutusten vaatimissa aukoissa. 

Luiskaverhousten alusta 

Luiskaverhousten alusta tehdään suunnitelmien mukaisesti. 
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5400.3.2.2 	Alustan routanousu rajoitetaan: 

1. suunnitelmien mukaiseksi 

II. tasaiseksi ja laskennallisesti enintään 150 mm:n suuruiseksi 

5400.3.2.3 	Luiskaverhoukset tuetaan alareunasta upotettuun reunakiveen, kun luiskan korkeus on 
alle 2,5 m ja betonipalkkiin silloin, kun luiskan korkeus on yli 2,5 m (kuva 5400.1) 

/I 
/ 

/ 

	

Betonikivi 	 / 
// 
N / 

Reunatuki 	1 	 / 	/V Tiivistetty maa 

Asennushiekka 50 mm 
/ 

>l5Omm 	 1111 

__ 	

Maakostea betoni KlO 

LTiivistetty murskearina h>1 00 mm 

Kuva 5400.1. Luiskaverhouksen tukeminen alareunasta upotettuun reunakiveen tai beto-
nipalkkiin. 



50 
Upotettu reunatuki 

_• / 50 
i 	0-• 
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>100 >100 	 Uusiomuovinen lankku 
11 
	

Liimattu reunatuki 
	

80 *130  tai vastaava 
> 100 

Kivipaällyste 
Mennushiekka 

Rakennekerrokset 

- 	

- 	- 	- 

Upotettu reunatuki 

/ 	Betorii KlO 

-- 

____ T 
Ar= 

r ____ 
Rakennakerrokset 	 _______________ 

400 	 400' 

Kenttäkivet 
tiivistetään 	 >400 >100 

> 50 	Betoni tio 	 betoniin KlO 	___________ 
/ 	 f 

_____ 	
:. 	 1SS 

- 	'J 	Rakennekerrokset 

Kuva 5400.2. Esimerkkejä pintojen reunojen tukemisesta reunoiltaan kiinteään tukeen. 

Lisää käytännön työohjeita löytyy: 

SILKO ohjeista 2.913 Keilat ja luiskat, betonilaattaverhoukset, 2.914 Keilat ja luiskaver-
houkset, betonikiviverhouksen teko" 

ja "Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysterakenteena, Suomen kuntatekniikan yhdistys, 
julkaisu 14" (SKTY 14). 

5400.4 	Asennushiekkakerros 

5400.4.1 	Asennushiekan rakeisuusohjealue on esitetty kuvassa 5400.3 

5400.4.2 	Tiivistetyn asennushiekkakerroksen paksuus on: 

1. suunnitelmien mukainen 

II. ajoradoilla ja kulkuväylillä 

- nupukiveyksellä (kiven h=l4Omm) 50 mm 
- noppakiveys (kiven h=90 mm) 40 mm 
- betonikivet (kiven h< 90 mm) 30 mm 
- luiskaverhouksissa ja korokkeilla betonikivillä 50 mm 

5400.4.3 	Asennushiekkakerroksen sallittu paksuuden poikkeama on +10 mm 

5400.4.4 	Asennushiekkaa levitetään ja tasataan enintään yhtenä työpäivänä tehtävää asennus- 
työtä varten tarvittava määrä. 

5400.4.5 	Asennushiekkakerroksen pintaosaa ei saa tiivistää ennen kivien ja laattojen asentamista. 
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5400.5 	Maakostea betoni 

5400.5.1 	Maakostean betonin: 

1. lujuusluokka ja vähimmäispaksuus osoitetaan suunnitelmissa 

II. vähimmäispaksuus on vähintään 100 mm ja lujuusluokka Klo. 

5400.5.2 	Maakostean betonin sallittu paksuuden poikkeama on 2O mm 

5400.5.3 	Valmiin betonin laatu todetaan toimitusasiakirjojen perusteella. 

5400.6 	Sementtihiekka 

5400.6.1 	Vaatimukset kuin asennushiekalla, mutta hiekkaan lisätään juuri ennen käyttää 5 paino-% 
sementtiä. 

:: 
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Kuva. 5400.3. Asennushiekan rakeisuusohjealue. 

5410 	Betoniset päällystelaatat ja -kivet 

541 0.1 	Betoniset päällystelaatat 

541 0.1 .1 	Betonisia päällystelaattoja ei voi käyttää ajoradoilla, korokkeilla, saarekkeilla eikä muilla 
alueilla, joilla voi käydä kuorma-autoja, ellei alustana ole jäykkää betonilaattaa. Laattoja ei 
suositella luiskaverhouksiin. Koska laattoja käytetään suhteellisen harvoin tienpidossa, 
niitä ei käsitellä tässä tyäselityksessä. Työkohtaista suunnittelua ja laatuvaatimusten 
asettamista varten betonilaatoista saa tarvittaessa lisätietoja mm. julkaisusta: "Betoni- ja 
luonnonkivituotteet päällysterakenteena, Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 14" 
(SKTY 14) ja Tielaitoksen SILKO-ohjeista. 
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5410.2 	Betoniset päällystekivet 

541 0.2.1 	Yleistä 

5410.2.1.1 	Betonisia päällystekiviä käytetään ajoratojen, korokkeidenjaluiskien pintoina. 

5410.2.1.2 	Kivet ladotaan suunnitelmissa osoitetulla tavalla. 

541 0.2.1.3 	Näkyvien pintojen tulee olla puhtaita ja kivissä ei saa olla halkeamia. 

5410.2.1.4 	Kivien näkyvien katkaisupintojen ja saumojen tulee olla suoria ja ehjiä. 

541 0.2.1.5 	Kivien ja laattojen liittyminen muihin rakenteisiin tehdään niin, että puolikaskiveä pienem 
mät koot väitetään. 

5410.2.1.6 	Kivissä ei saa olla haitallisesti poikkeavia värieroja tai pintojen laadusta johtuvia eroja. 

5410.2.1.7 	Asennuspohjana käytetään 

1. suunnitelmissa osoitettua asennuspohjaa 

II. asennushiekkakerrosta. 

541 0.2.2 	Kivien vaatimukset 

5410.2.2.1 	1) Ajoradoilla,jalkakäytävillä, pyöräteilläja suolauksen vaikutuspiirissä olevissa luiskaver- 
houksissa sekä korokkeilla käytetään Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisussa nro 
14 (SKTY 14) esitettyä erikoisluokan betonikiveä, jonka säänkestävyysluokka on 3/D, ku-
lutuskestävyysluokka ajoradoilla 2/H ja kevyen liikenteen väylillä 1/F ja jonka paksuus on 
vähintään 80 mm. 

2) Suolaamattomien teiden luiskaverhouksissa ja korokkeilia voidaan käyttää myös 
julkaisussa SKTY 14 esitettyä normaaliluokan kiveä, jonka säänkestävyysluokka on 2/B, 
kulutuskestävyysluokka 1/F ja kiven paksuus vähintään 60 mm. 

3) Siltojen keiloissa käytetään vähintään 4,5 kg painoisia, 80 mm paksuja sidekiviä. 

Julkaisussa SKTY 14 betonisille päällystekiville esitetyt vaatimukset perustuvat CEN 
standardiehdotukseen prEN 1338 (heinäkuu 1996) ja siinä esitettyihin vaatimuksiin. 

541 0.2.2.2 	Kivien mitat, muoto, väri ja pinnan laatu osoitetaan suunnitelmissa. 

5410.2.2.3 	Kivien ja laattojen laatu tarkastetaan toimitusasiakirjojen perusteella ja tarvittaessa 
kokeellisesti. 

541 0.2.3 	Saumat 

5410.2.3.1 	Betonikivet 

1. ladotaan suunnitelmissa osoitetuin saumoin 

II. ladotaan 2 mm saumoin lukuunottamatta nurmikoitavia reikäkiviä, jotka asennetaan 
saumoitta 

5410.2.3.2 	Betonikivien asennuksen jälkeen pinnalle levitetään kuivaa, rakeisuudeltaan 0-1 mm 
hiekkaa, joka harjataan saumoihin ja kiveys tiivistetään 60...1 50 kg painoisella täryjyrällä. 
Jos saumat ovat tärytyksen jälkeen vajaat, saumaushiekkaa levitetään lisää ja tärytetään 
uudelleen. 

541 0.2.3.3 	Sauman leveyden sallittu poikkeama on ±10 % siten, että saumaleveydessä ei esiinny 
haitallista poikkeamaa silmämäärin tarkastellessa. 

541 0.2.3.4 	Reunatuen tai muun rakenteen ja betonikiveyksen välisen sauman leveys saa olla enin- 
tään 10 mm (korokkeilla 15 mm) ja sauma tehdään tasaleveäksi. 

541 0.2.3.5 	Betonikivien näkyviin jäävän pinnan katkaisujäljen sallittu epätasaisuus on 	± 2 mm. 
Kivien päiden linjan tulee olla yhtenäinen ja sen rakenteen suuntainen, johon päällyste 
liittyy. 
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5410.2.3.6 	Nurmetettavissa reikäkiveyksissä asennushiekkaan sekoitetaan 10 paino-% kasvutur- 
vetta ja alusta lannoitetaan levittämällä noin 10 kg Y-lannosta aarille. Reiät täytetään tur-
vesekoitetulla asennushiekaHa noin 20 mm vajaiksi ja kylvetään heinäsiemenseoksella. 

5410.2.3.7 	Saumojen laatu tarkastetaan silmämäärin. 

5410.2.4 	Valmis pinta 

5410.2.4.1 	Tarkkuutta vaativaan toiseen rakenteeseen tai tontin rajaan liittyvän valmiin pinnan 
sijainnin ja korkeusaseman sallittu poikkeama on ajoradoilla ja jalkakäytävillä ± 20 mm. 
Muiden pinnan osien sijainnin ja korkeusaseman sallittu poikkeama on ± 50 mm, jos 
pinnan kuivatus ja reunakivien korkeus sen sallii. 

Valmiin tien pinnan korkeusaseman poikkeaman muutos saa olla enintään 20 mm 20 
m:n matkalla. Poikkeamista ei kuitenkaan saa aiheutua oleellista haittaa rakenteen toimi-
vuudelle tai ulkonäölle. 

541 0.2.4.2 	Valmiin luiskapinnan sallittu poikkeama 

1. osoitetaan suunnitelmissa 

II. on luiskassa pintaa vasten kohtisuoraan mitattuna ± 100 mm ja poikkeaman muutos 
pituussuunnassa enintään 50 mm/20 m 

541 0.2.4.3 	Valmiin tien pinnan kaltevuuden poikkeama ei saa ylittää yhtä prosenttiyksikköä ajora- 
doilla ja jalkakäytävillä. 

541 0.2.4.4 	Tien pinnan korkeusaseman poikkeamat tarkastetaan suunnitelmien mukaisesti maas- 
toon merkinnän välein (20 m). 

5410.2.4.5 	Valmiilla pinnalla sallitaan enintään 

1. suunnitelmissa sallittu epätasaisuus: 

II. sallittu epätasaisuus 

- ajoradoillajajalkakäytävillä 12 mm 5 m:n matkalla ja 5 mm 2 m:n matkalla 
- korokkeilla ja luiskissa 20 mm 3 m:n matkalla 
- vierekkäisten kivien porras saa olla enintään 2 mm korkuinen 

541 0.2.4.6 	Reunatukeen liittyvä pinta asennetaan 3...5 mm reunatukea ylemmäksi 

541 0.2.4.7 	Sadevesikaivoon liittyvä pinta asennetaan 5...10 mm kannen pintaa ylemmäksi ja muilla 
kansilla 0...5 mm kannen pintaa ylemmäksi. 

5410.2.4.8 	Pinnan tasaisuus tarkastetaan 

1. suunnitelmien mukaisesti 

II. satunnaisesti ja tarvittaessa. 

5410.2.5 	Työohjeet 

541 0.2.5.1 	Kivet ladotaan siten, että laatat lepäävät alustallaan koko alapinnaltaan. 

5410.2.5.2 	Kivet ladotaan valmiilta pinnalta. Saumaamattomalla pinnalla ei saa liikkua 
tarpeettomasti. Päällyste saumataan ja tiivistetään päivittäin työn etenemisen 
mukaisesti. 

541 0.2.5.3 	Korokkeiden pinnat tehdään kuperiksi 

1. suunnitelmien mukaisesti 

II. kapeilla korokkeilla 30 mm (<3m) metrin matkalla ja leveillä korokkeilla 15 mm metrin 
matkalla. 

5410.2.5.4 	Kivet sahataan tarvittaessa saumavaatimusten täyttämiseksi. 
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5420 	Valettu betonipinta 

5420.1 	Yleistä 

5420.1.1 	Valettua betonipintaa voidaan käyttää saarekkeiden ja korokkeiden pintana. 

5420.1 .2 	Betonipinnan paksuus on vähintään 50 mm. 

5420.2 	Betoni 

5420.2.1 	Betonina käytetään 

1. suunnitelmissa osoitettua betonia 

II. betonia, jonka lopjDulujuus on K40, pakkasenkestävyysluokka P50 ja jossa käytetään 
teräskuitua 20 kg/m (Tarkemmin Tielaitoksen julkaisussa: Sillan rakentamisen yleiset 
laatuvaatimukset. Betonirakenteet - SYL 3) 

5420.3 	Pinta 

5420.3.1 	Betonin 

1. pinta käsitellään ja kuvioidaan suunnitelmissa osoitetulla tavalla 

II. pinnalle hierretään 2. .3 mm:n sirote tai se kuvioidaan kuviomatolla tai -verkolla. Pinnan 
kuvion pinta-ala on vähintään 0,01 m 2  ja enintään 0,03 m2  sekä kuvion syvyys 3...6 mm. 

5420.3.2 	Pinta saumataan n. 12 m:n välein. 

5420.4 	Alusta 

5420.4.1 	Pinta vaietaan vähintään 0,1 m:n paksuisen maakostean betonin KlO tai murskeen 
päälle. 

5420.5 	Työohjeet 

5420.5.1 	Reunakivet suojataan työn ajaksi muovikaistaleella. 

5420.5.2 	Kuvioinnin jälkeen pinta suojataan liialliselta kuivumiselta. Mandolliset värierot tasoitetaan 
tarkoitukseen sopivalla pinnoitteella. 

5440 	Louhekiviverhoukset 

5440.1 	Yleistä 

5440.1.1 	Louhekiviverhous on isokokoisista louhekivistä latomalla ja saumaamaila tehty verhous, 
jota käytetään pääasiassa sillan keilan tai etuluiskan verhoukseen. 

5440.1.2 	Louhekiviliä tarkoitetaan luiskissa ja keiloissa omalla painollaan paikallaan pysyviä kiviä 
(>70 kg) ja saumojen sidosten avulla paikallaan pysyviä kiviä (>35 kg) 

5440.1.3 	Kennoverhouksella tarkoitetaan neliämäisistä tai kuusikulmaisista louhekivistä kärki 
alaspäin asennettuja omalla painolla koossa pysyviä pintoja. 

5440.1.4 	Palkkiverhouksella tarkoitetaan suorakaiteen muotoisista louhekivistä juoksulimityksellä 
asennettuja omalla painollaan koossa pysyviä pintoja. 

5440.1 .5 	Verkkoverhouksella tarkoitetaan kooltaan ja muodoltaan vaihtelevista louhekivistä asen- 
nettavia saumattavia pintoja. 

5440.1 .6 	Siltojen louhekiviverhouksina käytetään suunnitelmissa osoitettuja rapautumattomia, 
lohkottuja ja seuraavat vaatimukset täyttäviä kiviä: 

- louhekivien paksuus on vähintään 100 mm ja verkkoverhouksessa vähintään 200 mm 
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- liuskekivilaattojen paksuus on vähintään 40 mm 
- omalla painollaan paikallaan pysyvien kivien paksuus on luiskan alaosassa noin 0,3 m 

ja keskiosassa 0,2 m 
- kivet lohkotaan pinnaltaan hieman kuperiksi (ei liuskekiviä) 
- kiven näkyvän pinnan koko on noin 0,2 m 2; verhouksen alaosassa voi käyttää suu-

rempaa kokoa 
- palkkiverhouksen kivien korkeus on 0,3. ..0.5 m ja pituus 3.. .5 kertaa korkeus 
- verkkoverhouksen kivien pienin sivunmitta on 0,1 m ja suurin sivunmitta 1 m ja enin-

tään kolme kertaa laatan leveys 
- kivien väri ei saa vaihdella haitallisesti samalla pinnalla 

5440.1.7 	Kivien laatu tarkastetaan 

1. suunnitelmien mukaisesti 

II. ennen laattojen asennusta. 

5440.2 	Saumat 

5440.2.1 	Laatat ladotaan 

1. suunnitelmissa osoitetulla tavalla 

II. limittäen. 

5440.2.2 	Saumat 

1. tehdään suunnitelmien mukaisesti. 

tehdään seuraavasti: 

- saumojen sideominaisuuksien perusteella paikallaan pysyvät kivet työstetään sauma-
pinnoilta sopivan karheiksi ja tiiviisti toisiinsa liittyviksi 

- ohuet liuskekivilaatat saumataan 10...30 mm saumoin. 
- kennoverhoukset saumataan 10...20 mm saumoin. 
- palkkiverhoukset saumataan 10.. .30 mm saumoin. 
- verkkoverhouksen sallittu saumanleveys on 20.50 mm ja paikallisesti enintään 100 

mm. 

5440.2.3 	Louhekiviverhouksen asennuspohjana käytetään 200 mm paksua sorakerrosta, jonka 
rakeisuuden on täytettävä jakavan soralle TYLT:in osassa Penger- ja kerrosrakenteet 
esitetyt vaatimukset. 

5440.2.4. 	Kivien saumat 

1. tehdään suunnitelmissa osoitetulla tavalla 

II. täytetään soralla tai hiekalla siten, että saumat jätetään 100 mm vajaaksi betonimas-
saha tehtävää loppusaumausta varten. Laastisauman pinta jätetään 10 mm kiven reunan 
alapuolelle. Laastina käytetään maakosteaa sementtihiekkalaastia (seos 1:3). 

Saumojen sideominaisuuksien perusteella (saumoissa on riittävä kitka) koossa pysyviä 
pintoja ei tarvitse saumata. 

5440.3 	Louhekiviverhouksen reunojen tuenta 

5440.3.1 	verhouksen juuri tuetaan luiskien juuressa 

1. suunnitelmien mukaisesti 

II. tarvittaessa luotettavasti: 

- lujuusluokan K30 betonilla paikoilleen tuetuilla suurilla kivillä (kivivarvi) 
- kivikoreilla 
- betonipalkilla 
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5440.4 Valmis pinta 

5440.4.1 Valmiin pinnan poikkeamaksi kohtisuoraan pintaa vastaan 

1. sallitaan suunnitelmien mukainen poikkeama 

II. sallitaan ± 50 mm:n poikkeama 

5440.4.2 Valmiin pinnan tasaisuusvaatimus on 

1. suunnitelmien mukainen 

II. 50 mm 3 m matkalla. 

5440.5 Työohjeet 

5440.5.1 	Kiven asennuksessa käytetään apuna malleja ja asennuslankoja. 

5440.5.2 	Verhouksen alusta muotoillaan niin, että laatoitukselle jää riittävä asennusvara. 

5440.5.3 	Kivet asennetaan alustakerrosta muotoillen niin, että ne tukeutuvat koko alapinnaltaan. 

5440.5.4 	Kivien asennuksessa käytetään saumattavissa laatoituksissa asennuskiiloja. 

5440.5.5 	Kennoverhouksen alaosa tehdään kolmiomaisista puolikaslaatoista. Lisää käytännön 
työohjeita löytyy SILKO-ohjeiden kohdasta 2.912 

5450 	Kenttäkivi-, nupukivi- ja noppakivipäällysteet ja verhoukset 

5450.1 	Kenttäkiviverhoukset 

5450.1.1 	Yleistä 

5450.1.1.1 	Kenttäkiviverhouksia käytetään korokkeiden ja saarekkeiden pintoina sekä jäsennetyissä 
pinnoissa. 

5450.1.2 	Kivet 

5450.1.2.2 	Kenttäkivinä käytetään soikeita, noin 200 mm korkuisia (korkeus suurempi kuin leveys) 
luonnonkiviä. Yliajettavilla tai koneellisesti kunnossapidettävillä alueilla koko on 150 mm. 
Kivien sallittu korkeuden poikkeama on ± 50 mm. 

5450.1.2.3 	Kivet eivät saa olla rapautuvia eivätkä helposti lohkeavia. 

5450.1.3 	Työohjeet 

5450.1 .3.1 	Kivet asennetaan 

1. suunnitelman mukaisesti. 

II. 150 mm paksuun betoniin K30. Jos kiveys ei joudu suolauksen tai liikenteen rasitusten 
kohteeksi, voidaan käyttää myös maakosteaa KlO betonia. Betonimassan tulee asettua 
puolen kiven korkeuteen. Yliajettavilla saarekkeilla kiven pinta saa olla enintään 40 mm 
betonipinnan yläpuolella. 

5450.1.3.2 	Luiskan alareunan tukena käytetään SKTY 14 mukaista V220 viistereunakiveä, joka 
asennetaan ulkosivultaan lujuusluokan K30 betoniin 20 mm luiskaverhouksen pintaa 
alemmaksi. 

5450.1.3.3 	Kenttäkiveyksen yläpintaasennetaan 10...30 mm viereisen reunatuen yläpuolelle. 

5450.1 .3.4 	Kivet ladotaan leveämpi pää alaspäin vieri viereen ja hakataan laskuvasaralla kevyesti 
kiinni alustaan. 

5450.1 .3.5 	Kivet ladotaan tiivistysvara huomioon ottaen. (20.. .30 mm) 
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5450.1.3.6 	Kiveys tiivistetään kevyellä täryjyrällä tai käsijuntalla 2...3 kertaa (paino n. 30 kg). 

5450.2 	Nupu kivipäällysteet ja -verhou kset 

5450.2.1 	Yleistä 

5450.2.1.1 	Nupukiviä käytetään ajoratojen, saarekkeiden ja korokkeiden pintoina sekä jäsennetyissä 
pinnoissa. 

5450.2.2 	Kivet 

5450.2.2.1 	Nupukivinä käytetään 

1. suunnitelmissa osoitettuja kiviä 

II. lohkomalla ja viimeistelyhakkaamalla valmistettuja kiviä NU1 (140x140x250 mm). 
Luokittelu on esitetty Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisussa nro 14 ja se perus-
tuu CEN standardiehdotukseen prEN 1342 (noppa- ja nupukivet, toukokuu 1996). 

5450.2.2.2 	Kivissä ei saa olla lohkeamia tai halkeamia. 

5450.2.2.3 	Kivien laatu tarkastetaan toimitusasiakirjojen ja satunnaisten tarkastusten avulla. 

5450.2.3 	Saumat 

5450.2.3.1 	Saumat ladotaan suunnitelmien mukaisesti. Kiveyksessä ei saa olla pituussuuntaista 
jatkuvaa saumaa 

5450.2.3.2 	Saumat tehdään niin tiiviiksi kuin se on mandollista vaatimukset täyttävällä materiaalilla. 

5450.2.3.3 	Reunatuen tai muun rakenteen välisen sauman leveys saa olla enintään 10 mm. Sauman 
tulee olla tasaleveä. 

5450.2.3.4 	Saumaushiekkana käytetään rakeisuudeltaan kuvan 5450.1 mukaista hiekkaa. Luiska- 
verhoukseen käytettävän nupukiveyksen saumaushiekkaan on sekoitettava 5 paino-% 
yleissementtiä. 

5450.2.4 	Valmis pinta 

5450.2.4.1 	Pinnat tehdään niin, että eriväriset kivet jakautuvat tasaisesti pinnalle, eikä pinnalle synny 
ulkonäköä haittaavia laikkuja. 

5450.2.4.2 	Samassa kivirivissä olevien kivien tulee olla saman levyiset. 

5450.2.4.3 	Pinnan sallittu poikkeama 5 m oikolaudalla mitattuna on ± 12 mm ja 2 m oikolaudalla 
mitattuna 5 mm. Vanhoilla kivillä vaatimukset ovat 15 ja 7 mm. Päällysteen pinnalle ei 
kuitenkaan saa jäädä yli 2 mm syviä vesilammikoita. 

5450.2.4.4 	Vierekkäisten kivien korkeusero saa olla enintään 3 mm ja karkeapintaisilla massiivikivi- 
laatoilla enintään 5 mm. 

5450.2.4.5 	Reunatukiin liittyvän kiveyksen tulee olla 3 mm reunatukea korkeammalla ja sade- 
vesikaivon kohdalla 5... 10 mm korkeammalla sekä muissa kaivoissa 0. ..5 mm korkeam-
malla. 

5450.2.4.6 	Pinnan laatu todetaan silmämäärin ja mittauksin. 

5450.2.5 	Työohjeet 

5450.2.5.1 	Asennuspohjana käytetään 

1. suunnitelmissa osoitettua asennuspohjaa 

II. asennushiekkakerrosta sitomattomien ja sidottujen kerrosten päällä. (Ks. kohta 
5400.5) 
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5450.2.5.2 	Nupukivikourut sekä kohdat, joissa kivien paikallaan pysyminen on varmistettava, asen- 
netaan maakosteaan, lujuusluokan KlO betoniin. (Ks. kohta 5400.6) Kivien näkyviin jäävä 
pintaa ei saa olla betonista likaantunut. 

5450.2.5.3 	Jäsennöityjen päällysteiden alle 0,5 m leveät nupukivikaistat asennetaan maakosteaan 
betoniin silloin, kun ne tehdään ennen muuta pinnoitusta. 

5450.2.5.4 	Lohkotut kivet katkaistaan kivitaltalla ja oikaistaan tarvittaessa meislaamalla. 

5450.2.5.5 	Asennushiekalle asennettaessa kivet lyödään kevyesti laskuvasaralla pakalleen. Saumat 
lakaistaan täyteen kuivaa saumaushiekkaa ja kiveys tiivistetään koneellisesti esim. täryle-
vyllä. Tiivistys aloitetaan päällysteen reunoilta. Saumojen hiekoitusta ja tiivistystä jatketaan 
kunnes saumaushiekan painuminen lakkaa ja kivet eivät mainittavasti luku. Suurilla pin-
noilla on tiivistykseen syytä käyttää täryjyrää. Tiivistyksen alussa on syytä käyttää kevy-
empää täryjyrää. 

5450.2.5.6 	Bitumisaumausta käytettäessä saumat jätetään hieman leveämmäksi (10.15 mm) kuin 
normaalisti. Kiveyksen tiivistämisen jälkeen jätetään 30.. .50 mm pikeysvara. Bitumiseok-
sen koostumus on 55 paino-% bitumia B65 ja 45 paino -% kalkkikivijauhetta. Massan se-
koituslämpötila on 170..180 C °  ja valutuslämpötila 150 C° . Saumaus tehdään kiveyksen 
pintaa tahrimatta. 

5450.3 

5450.3.1 

5450.3.1.1 

5450.3.2 

5450.3.2.1 

Noppakivipäällysteet ja verhou kset 

Yleistä 

Noppakiviä kaytetään ajoratojen, saarekkeiden ja korokkeiden pintoina sekä jäsennetyis-
sä pinnoissa. 

Kivet 

Kivinä käytetään 

1. suunnitelmissa osoitettuja kiviä 

II. lohkomalla valmistettuja kiviä N1/90. (luokittelu ja laatuvaatimukset on esitetty julkai-
sussa SKTY 14). 

5450.3.2.2 	N1/90:ää pienemmät noppakivet asennetaan maakosteaan betonhin 

Muut vaatimukset kuin kohdassa 5450.2. 

•I!l!L.44 	•".-.. 	 . 
,_'Iu»I—uII»I.mu»Iv.»III'n'I»-'uI» 

• JUIUIIIIIIIIlIIUIIIIIHlPUII!flhIUIIIIIIIIIUIIIIII 
• Uiiiuiii.ilIflhIIIIiIIINIAIIIIIIIlIII1HIIUIIIIIII 
• •uuIInhI•IuhHmPrdIIuI•lHIIIImuIuuIIuuIn 
• _____ •UIIIIIII•IIIDHIVdIIIIIiIHhIIIUlUIIIIlHIIIIllhII  •IUIIIIII•IIIFIIII!4111111V411H11111111NH11111111' 
• UIIIIIII•IIIIflhII!4IIIIIIIPUIIIIIII•IIIINHIUlIIIIII. 
• •uuuIIIIIuuuF!umuu!IIuunhIIIIuIIIuaHIuuIlnhI1 
• .uiiiinI.iiPn!iiiilIuiniIi..IuaIiJuiuiun' 

Kuva 5450.1 Saumaushiekan rakeisuuden ohjealue. 
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5460 	Moiskotti-, murske- ja soraverhoukset 

5460.1 	Moiskottiverhous 

5460.1.1 	Yleistä 

5460.1.1.1 	Molskottiverhous on murskatusta kiviaineksesta (raekoko 100 - 200 mm) koneellisesti 
tehty verhous, jota käytetään pääasiassa siltojen etuluiskan verhouksena. Siltojen keilois-
sa ja tieluiskissa sitä voidaan käyttää tapauskohtaisen harkinnan perusteella ottaen huo-
mioon maisemalliset, turvallisuus- ja kestävyysnäkökohdat. 

5460.1.2 	Materiaali 

5460.1.2.1 	Verhouksena käytetään 

1. rakeisuudeltaan suunnitelmissa osoitettua m u rskattua ja/tai seulottua kiviainesta 

II. rakeisuudeltaan 100 mm ...200 mm:n murskattuaja seulottua kiviainesta. 

5460.1.2.2 	Jos alustan materiaali luiskissa sisältää hienoaineksia (pienempää kuin # 0.063 mm) 
enemmän kuin 30 %:a, asennetaan alustan päälle suodatinkangas (käyttöluokka 2). 

5460.1.2.3 	Kiviaines ei saa olla rapautunutta tai helposti murenevaa. 

5460.1.3 	Mitat 

5460.1.3.1 	Molskottiverhouksen paksuus, kaltevuus ja sijainti osoitetaan suunnitelmissa. Paksuus on 
vähintään 300 mm. ja kaltevuus enintään 1:1,5. 

5460.1.3.2 	Kerroksen pinnan sallittu tasopoikkeama kohtisuoraan tasoa vastaan 

1. osoitetaan suunnitelmissa 

II. on ± 100 mm. 

5460.1.3.3 	Pinnan sallittu tasaisuuspoikkeama on 100 mm 3 m:n matkalla. 

5460.1.4 	Työohjeet 

5460.1.4.1 	Molskottiverhous tehdään mandollisimman valmiiksi koneellisesti ja viimeistellään kiviä 
käsin ja kangella siirtelemällä. 

5460.1.4.2 	Tarvittaessa luiskaverhouksen juuren vakavuus voidaan varmistaa esim. kivikorimattojen 
tai kivikoreista tehdyn tukimuurin avulla. 

5460.1.4.3 	Verhouksen muut reunat voidaan vahventaa betonilaastilla, varustamalla vesikourulla tai 
rajaamalla kestopuulankulla. 

5460.2 	Murskeverhous 

5460.2.1 	Yleistä 

5460.2.1.1 	Murskeverhous (nimitetty myös sepeliverhoukseksi) on murskatusta kiviaineksesta 
(raekoko 50 - 100 mm) tehty verhous, jota käytetään pääasiassa siltojen etuluiskan ver-
houksena. Siltojen keiloissa ja tieluiskissa sitä voidaan käyttää tapauskohtaisen harkinnan 
perusteella ottaen huomioon maisemalliset, turvallisuus- ja kestävyysnäkökohdat. 

5460.2.1.2 	Luiskan kaltevuus on korkeintaan 1:2. 

5460.2.1.3 	Pinnan sallittu tasaisuuspoikkeama on 75 mm 3 m:n matkalla. 

5460.2.1 .4 	Murskeverhouksen pinta tasoitetaan lapiolla ja viimeistellään haravoimalla. 
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5460.2.2.2 	Murskeverhouksen muut vaatimukset ovat samat kuin molskottiverhouksella (kohta 
5460.1) 

5460.3 	Soraverhous 

5460.2.1 	Yleistä 

5460.2.1.1 	Soraverhousta käytetään luiskien eroosiosuojauksena. 

5460.2.1.2 	Soraverhouksena käytetään jakavan kerroksen soraa tai mursketta, ellei suunnitelmissa 
ole osoitettu käytettäväksi rakeisuudeltaan toisenlaista kiviainesta.. 

5460.2.1.3 	Soraverhoukset voidaan tehdä enintään 1:1,5 kaltevuuteen. 

5460.2.1 .4 	Muut vaatimukset ovat samat kuin murskeverhouksella (kohta 5460.2). 

5470 	Kiviheitokeverhous 

5470.1 	Yleistä 

5470.1.1 	Kiviheitokeverhouksella tarkoitetaan louhoskivistä koneellisesti tehtyä verhousta. Järjes- 
tetty kiviheitokeverhous tehdään osittain käsin latomalla. Kiviheitoketta käytetään suojaa-
maan siltoja ja penkereitä aallokon ja virtaavan veden vaikutuksilta. 

5470.1.2 	Järjestettyä kiviheitoketta voidaan käyttää aallokon ja voimakkaiden virtausten alueen 
yläpuolella sellaisenaan ja kiviheitokkeen pinnan tasaukseen aallokon ja virtausten ylä-
puolella. 

5470.2 	Materiaali 

5470.2.1 	Kiviheitokkeena käytetään louhittuja kiviä, joiden läpimitta on 400 - 1000 mm. 

5470.2.2 	Järjestettynä kiviheitokkeena käytetään louhittuja kiviä, joiden läpimitta on 200 - 400 mm. 

5470.2.3 	Kiviaines ei saa olla rapautunutta tai helposti murenevaa. 

5470.3 	Alusta 

5470.3.1 	Jos kiviheitokeverhouksen alusta on tehty karkeata soraa hienommasta materiaalista, 
asennetaan alustan päälle kuitukangas (käyttöluokka 4). 

5470.4 	Mitat 

5470.4.1 	Kerroksen paksuus 

1. osoitetaan suunnitelmissa 

II. on vähintään 3 kertaa kiviheitokkeen lohkareen pienin läpimitta ja 2 kertaa järjestetyn 
kiviheitokkeen lohkareen pienin läpimitta. Yleensä kiviheitokeverhouksen paksuus on 
1000-1500 mm jajärjestetyn kiviheitokeverhouksen paksuus 300-500 mm. 

5470.4.2 	Kerroksen paksuuden alitus saa olla korkeintaan puolet lohkareiden pienimmästä salli- 
tusta läpimitasta. 

5470.4.3 	Kerroksen pinnan sallittu poikkeama on ± 0,5 kertaa kiviheitokkeen lohkareen pienin 
sallittu läpimitta ja järjestetyllä heitokkeella ±0,5 kertaa järjestetyn kiviheitokkeen pienin 
sallittu lohkarekoko. 

5470.5 	Työohjeet 

5470.5.1 	Veden pinnan alla verhous voidaan tehdä talvella. 

5470.5.2 	Sallittu luiskakaltevuus on enintään 1:1,5. 
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5470.5.3 	Järjestetyn kiviheitokkeen pinta viimeistellään käsityön tarkkuutta vastaavalla menetel- 
mällä. 

5470.5.4 	Kiviheitokkeen juureen rakennetaan tai muotoillaan perustus: 

- jos kallion kaltevuus on juuren alla jyrkempi kuin 1:5, kallioon louhitaan juuren alle vä-
hintään 1,5 m levyinen tasanne 

- kun pohja juuren alla on syöpyvää silttiä tai hiekkaa, juuren alle leikataan vähintään 3 
m tasanne ja juuren etureunan syöpyminen estetään tarvittaessa kivikorein tai -patjoin 

- kun verhouksen juuressa saattaa syntyä suuria painumia suunnitellaan heitokkeelle 
perustus. 

5470.5.5 	Verhous ei saa kuormittaa puusiltojen rakenteita ja betonisiltojen rakenteita se saa 
kuormittaa enintään 1 m:n paksuudelta. 

5480 	Kivi korit 

5480.1 	Yleistä 

5480.1.1 	Kivikoreja käytetään tukimuureina ja patjamaisina eroosiosuojauksina luiskissa ja ojien 
pohjilla. 

5480.1.2 	Ohutta kivikoripatjaa jonka paksuus on noin 15cm kutsutaan kivikorimatoksi. 

5480.2 	Korien ja patjojen mitat, materiaalit 

5480.2.1 	Korin mitat ja rakenne osoitetaan suunnitelmissa. 

5480.2.2 	Kori punotaan langoista siten, että langan katkeaminen ei aiheuta korin purkautumista. 

5480.2.3 	Lankoina käytetään 

1. suunnitelmissa osoitettua lankaa 

II. vähintään 3 mm paksuista standardin SFS 2765 luokan B mukaisesti kuumasinkittyä 
tai vastaavaa. 

5480.2.4 	Korit täytetään suunnitelmissa osoitetun kokoisilla ja laatuisilla kivillä. 

5480.3 	Asennus 

5480.3.1 	Korit ja patjat asennetaan ja sidotaan toisiinsa suunnitelmissa osoitetulla tavalla. 

5480.3,2 	Korien ja patjojen asennustoleranssi 

1. osoitetaan suunnitelmissa 

II. on näkyviin jäävillä pinnoilla ± 50 mm ja vierekkäisten ja päällekkäisten korien ja 
patjojen välinen porrastus ei saa ylittää 50 mm. 

5480.4 	Työohjeita 

5480.4.1 	Korit kootaan ja jäykistetään sitein tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ennen 
täyttöä korien yläreunat jäykistetään. 

5480.4.2 	Korit täytetään n. 50 mm yläreunan yläpuolelle ennen niiden sulkemista. Korit täytetään 
yleensä vasta niiden sijoituspaikalla. 

5480.4.3 	Tukimuurit rakennetaan suunnitelmien mukaisesti siten, että ylemmät korit sidotaan 
alempiin koreihin tyhjinä alempien korien taustan täyttämisen jälkeen. 

5480.4.4 	Täytettyjä koreja nostettaessa käytetään tarkoitukseen sopivia apuvälineitä korien nk- 
koutumisen estämiseksi ja asennuksen helpottamiseksi. 

5480.4.5 	Korien asennusalustat tasoitetaan ottaen huomioon korien asennustoleranssit ja korien 
mitat. 
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5480.4.6 	Jos luiskan kaltevuus on jyrkempi kuin 1:1,5, kivikoripatjat kiinnitetään yläreunastaan 
maahan metrin välein korin läpi lyötävillä kuumasinkityillä terästapeilla (läpimitta 15 mm). 
Tarvittaessa terästappeja lyödään myös muualle siten, että kivikoripatja on kiinnitetty 
alustaan tapilla kunkin kanden neliömetrin osalta. 

5700 	REUNATUET JA SADE VESI KOURUT 

5710 	Reunatuet 

571 0.1 	Yleistä 

5710.1 .1 	Reunatuet tehdään suunnitelmissa osoitetuille tieosuuksille ja korokkeille käyttäen 
suunnitelmissa osoitettua reunatukea. 

5710.1.2 	Reunatukien etureunan asennuskorkeus mitattuna päällysteen pinnasta 

1. osoitetaan suunnitelmissa 

II. on esitetty taulukossa 571 0.1 

Taulukko 5710.1. Upotettavien reunatukien etureunan asennuskorkeus. 

Asennuskorkeus Toleranssi 

Tielinjalla 	kun 	uusintapäällystyk- 170 mm ± 20 mm 
seen varaudutaan 

Tielinjalla 	kun 	uusintapäällystyk- 130 mm ± 20 mm 
seen ei varauduta 

Pyöräteiden reunassa enintään 60 mm ± 10 mm 

Ajoluiskissajatonttiliittymissä 1>  enintään 30 mm ± 10 mm 

Suojateillä 2>  
- 	etureuna 

- 	ei pyöräilijöitä enintään 30 mm ± 10 mm 
- 	vain pyöräilijäitä enintään 10 mm - 10 mm 
- 	myös pyöräilijöitä enintään 20 mm -10 mm 

- 	takareuna enintään 60 mm -20 mm 
1) katso kuva 571 0.4 

2) Katso kuvat 5710.3 ja 5710.4 

	

5710.1.3 	Betonitukina käytetään suorilla osuuksilla 

1. suunnitelmissa osoitettua kiven pituutta 

II. 1 m:n pituista kiveä ja kohdissa, joissa kiven yli ajetaan, 0,5 m pituista kiveä. 

	

571 0.1.4 	Liimattavissaja naulattavissa kivissä käytetään päistä pontattua tyyppiä. 

	

5710.1.5 	Kaarevia luonnonreunakiviä käytetään 

1. suunnitelmissa osoitetuissa kohdissa 

II. kun reunatukilinjan kaarevuussäde on alle 12 m. Jos säde on 12...25 m, käytetään 
0,8... 1,2 m:n pituisia suoria luonnonkiviä. 

	

571 0.1.6 	Kaarevia betonireunakiviä käytetään 

II. suunnitelmissa osoitetuissa kohdissa 
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II. kun reunatukilinjan kaarevuussäde on alle 6 m. Jos säde on 6...12 m, käytetään 0,5 
m:n pituisia suoria luonnonkiviä, joiden päät on viistetty. Jos kaarevuussäde on yli 12 m, 
käytetään noin 1,0 m pituisia suoria reunatukia. 

571 0.2 	Reunatukien asennuksen sallitut mittapoikkeamat 

5710.2.1 	Valmiin reunatuen sallitut poikkeamat 

1. osoitetaan suunnitelmissa 

II ovat: 

- reunatukilinjan sijainti poikkileikkauksessa ± 50 mm 
- sijaintipoikkeaman muutos 20 m:n matkalla 20 mm 
- yläpinnan korkeuspoikkeaman muutos 20m:n matkalla 20 mm 
- vierekkäisten tukien etureunan hammastus 2 mm 
- vierekkäisten tukien yläreunan hammastus 2 mm 
- saumaleveys suorilla osuuksilla betonikivillä enintään 3 mm ja luonnonkivillä 5 mm 

571 0.3 	Luonnonkiviset reunatuet 

5710.3.1 	Luonnonkivireunatukena käytetään 

1. suunnitelmissa osoitettua kiveä 

II. käyttökohteen perusteella seuraavia kiviä: 

- osuuksilla, joilla pysäköinti on sallittu sekä liittymäkaarissa ja korokkeilla viistereunaki-
veä V220 

- osuuksilla joilla ei pysäkäidä raakareunakiveä Ri 70 tai viistereunakiveä V220 
- osuuksilla, joilla ei pysäköidä ja nopeusrajoitus on > 60 km/h lohkoreunakiveä Li 70 tai 

raakareunakiveä R170 tai viistereunakiveä V220. Reunakivityypit on esitetty Suomen 
kuntatekniikan yhdistyksen julkaisussa nro 14 (SKTY 14) ja ne ovat standardin SFS 
4159 mukaisia. Eurooppalaisen normitustyön valmistuttua sen korvaa standardi CEN 
prEN 1343. 

571 0.4 	Betoniset reunatuet 

Betonireunatukina käytetään 

1. suunnitelmissa osoitettuja kiviä 

II. upotettavaa betonista SKTY 14:n erikoisluokan reunakiveä (CEN standardiehdotuksen 
prEN 1340 mukainen säänkestävyysluokka 21B ja taivutuslujuusluokka 2TT), jonka korke-
us on 300 mm ja leveys 170 mm. 

5710.5 	Työohjeet 

5710.5.1 	Upotettavat reunatuet asennetaan 

1. suunnitelmissa osoitetulla tavalla 

II. maakosteaan betoniin KlO. Asennusbetonin menekki on noin 30...50 Ilm. (Kuvat 
5710.1 ja 5710.2) 

571 0.5.2 	Liimattavat ja naulattavat reunatuet asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. PAB-O 
(ent. äljysora)-päällysteisillä teillä käytetään upotettavaa tai naulattavaa reunatukea. 

571 0.5.3 	Liimattava reunatuki kiinnitetään päällysteeseen jonka tasaisuus- tiiviys- ja muut vaati- 
mukset ovat samat kuin asfalttipäällysteellä. Kiinnitys tehdään joko bitumi- tai hartsipoh-
jaista liimaa käyttäen. Kylmäliimausta bitumipohjaisella liimalla tai hartsiliimalla ei voida 
tehdä kun lämpötila on alle 0°C. Asfalttialusta ulotetaan vähintään 200 mm reunakiven 
taakse. 

571 0.5.4 	Liimojen ja tartukkeiden käytössä noudatetaan valmistajan antamia käyttöohjeita. Reu- 
natuki kiinnitetään siten, että se kiinnittyy alustaansa koko pituudeltaan ja leveydeltään. 
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Päällysteen pinta puhdistetaan roskista ja muusta pölystä. Puhdistamisen jälkeen tarkas-
tetaan, että pinta on riittävän tasainen ja kuiva yhtenäisen tartunnan varmistamiseksi. Lii-
mattavan reunatuen taakse jätetään vähintään 0,1 m päällystettä. 

5710.5.5 	Madalletun tai kaltevan reunatukiosuuden kummallekin puolelle asennetaan vähintään 
0,5 m:n mittainen soviteosa. Upotettaviin reunatukiin soviteosa voidaan tehdä jälkeenpäin 
sahaamalla kiven päät. Tonttiliittymissä madallettu reunatuki ulotetaan 1 m liittyvän tien 
reunalinjan jatkeen ulkopuolelle. Jos tonttiliittymän leveys ei ole tiedossa, käytetään yli-
ajoleveytenä 4,0 metriä. 

5710.5.6 	Jos korokkeen poikki kulkee suojatie, reunakiveä sisennetään auraussuunnassa toisella 
puoliskolla 75 mm. 

5710.5.7 	Reunatuen päässä tuki käännetään sivuun tai upotetaan siten, ettei aurauskalusto törmää 
reunatuen päähän. 

Kuva 5710.1 Upotettavan reunatuen asentaminen ajoradan ja jalkakäytävän väliin. 
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Tiivistetty 	 Betoni KlO O...8 mm murske O...32 mm 

Kasvualusta 

cD. 
I.C) ________________________________________________ 

4OO -- 

Ajoradan 
päällysrakennepaksuus 
kuitenkin > 500 mm 

Kuva 5710.2 Upotettavan reunatuen asennus ajoradan ja kasvualustan väliin. 

Upotettava reunatuki suojatien kohdalla 

0,3 m 

Ajorata 	
h1 	 i::ii:IIIi -------- 

:/ 	 Ajoradan päällysteen 
jatke 

Kivi kallistetaan n. iO°  

Suojatiellä ei pyörälijöitä 20 mm <hl< 3Omm ja h2 30...7Omm 

Suojatiellä vain pyörälijöitä 0 < hl< lOmm ja h2 < 70 mm 

Suojatiellä myös pyörälijöitä 10 < hl< 20 mm ja h2 30...70 mm 

Kuva 5710.3. Upotetta van reunatuen asentaminen suojatien kohdalla. 
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Liimattava reunatuki suojatien kohdalla 

Ajorata 	 0,3 m 	
Jalkakaytava 

Liimattava reunatuki tonttiliittymän kohdalla 

Ajorata 

/ 	 Jalkakäytävä 

80 

Kuva 5710.4. Liimattavan reunatuen asentaminen suojatien ja tonttiliittymän kohdalla. 

5720 	Sadevesikourut 

5720.1 	Yleistä 

5720.1.1 	Sadevesikouruina käytetään: 

Betonielementtikourua 

Betonista kourulaattaa 

Kiveyskourua, sideaineena sementtilaasti 

Asfalttikourua 

Muovikourua, joka kestää auringonvalo 

Ritiläkansikourua 

Muovitettua teräskourua. 

5720.1.2 	Sadevesikourut tehdään suunnitelmissa osoitettuihin kohtiin suunnitelmissa osoitettua 
sadevesikourua käyttäen. 

5720.1.3 	Kourut asennetaan 

1. suunnitelmissa osoitettuun tasoon ja kaltevuuteen 

vähintään 3 % kaltevuuteen. 

5720.1 .4 	Kourun vesijuoksun sallittu poikkeama 

1. osoitetaan suunnitelmissa 

II. on vaakatasossa kulkuväylillä enintään ± 50 mm ja luiskissa ±150 mm. 

5720.1.5 	Kourut asennetaan 0...5 mm päällysteen alapuolelle. 
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5720.1.6 	Jyrkissä luiskissa (jyrkempi kuin 1:2) kourujen jatkeet saumataan siten, että luiska ei 
syövy sauman kohdalta. 

5720.1.7 	Sadevesikourujen purkukohta maastoon tai ojaan suojataan eroosiolta tarkoitukseen 
soveltuvalla kovalla pintarakenteella. 

5720.2 	Betonikourut ja kourulaatat 

5720.2.1 	Betonikouruina käytetään 

1. suunnitelmissa osoitettua kourua 

II luiskassa betonikourua, jonka syvyys on vähintään 100 mm ja leveys 250 mm.. Kulku- 
väylillä voidaan käyttää loivareunaista betonikourua. 

5720.2.2 	Luiskissa betonikourut asennetaan maakosteaan betoniin (kuva 5720.1) tai kouruele- 
mentit sidotaan toisiinsa (esim. elementteihin kiinnitetyillä metallinauhoilla) siten, että kou-
rut pysyvät paikallaan ja alusta ei syövy sauman kohdalta. Betonin kestävyys varmistetaan 
pituussuuntaisilla teräksillä. 

5720.2.3 	Teillä ja kevyen liikenteen väylillä kourut asennetaan 

1. suunnitelmissa osoitetulla tavalla 

II. asennusbetonilla KlO (katso kuva 5720.1). 

5720.2.4 	Viheralueilla ja luiskissa kourun alle tehdään vähintään 200 mm paksuinen tiivistetty 
sorakerros, joka ulottuu vähintään 150 mm kourun reunojen ulkopuolelle. Routivan poh-
jamaan päälle asennetaan käyttäluokan 2 kuitukangas ennen sorakerroksen tekemistä. 

5720.2.5 	Kourujen yhtymäkohdissa käytetään valmiita liitoskappaleita tai paikalla muotoiltuja 
betonivaluja. 

5720.4 	Asfalttikouru 

5720.4.1 	Asfalttikouru tehdään upottamalla lankku asfalttimassaan ennen asfaltin jyräystä tai 
jyrsimällä. 

5720.4.2 	Kourun alle jätetään vähintään 40 mm paksu asfalttikerros. 

5720.5 	Muovikouru 

5720.5.1 	Muovikouruna käytetään PEH-muovista tehtyä kourua, joka kestää auringonvaloa vähin- 
tään 20 vuotta. Muovin tekemisessä saa olla käytetty kumirouhetta. 

5720.5.2 	Kourut kiinnitetään peräkkäin toisiinsa ja alustaan siten, että ne eivät irtoa alustasta esim. 
routaliikkeiden vaikutuksesta. Muovikourut kiinnitetään toisiinsa kourujen päistä ruostu-
mattomin ruuvein ja alustaan siten että ne eivät irtoa pinnasta (esim. kiinnitys maahan 2 
m:n välein harjateräs U-lenkeillä). 

5720.6 	Kiveyskourut 

5720. .6.1 	Betonikivistä, noppa- ja nupukivistä tehtävät kourut asennetaan maakosteaan betonhin 
KlO (ks. kuva 5720.1). Betonin kestävyys varmistetaan teräksillä. Jos betoniin voi päästä 
suolavettä, käytetään lujuusluokan K30 betonia. 
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Kuva 5720.1. Kivi-ja laattakourujen eri tyyppejä. 
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