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TIE.- JA VESIRENNUSHALLITUS 

Maarakennuslaborato.ri 0 

ALKUSANAL 

Koska on todettu, että tientekaineitten '± -topaikKDjen, silta- 

paikkojen maaperän ja rakennustonttien inaapohjan tutkimuksissa n 

Jon toivomisen varaa, on tvh:n m.aarakennuslaboratOrio katsonut 

tarpeelliseksi julkaista näitä asioita käsittelevät yleiset tutki-

musohjeet. Tässä esitettyjen rnallitutkimusten sovel -tamisen On kui-

tenkin oltava joustavaa mukautumaan erilaisiin olosuhteisiin, ja 

tutkijoilla on vapaat kädetkehittää tutkimusta kulloinkin tarvit-

tavaan suuntaan. PääasiOn., että tutkimukset lähtevät yhdenmukai-

selta pohjalta kaikisS p 	ejssä, ja että välttämättömät pääasiat 

tulevat selvitettyä riittäväntarkasti. Hyvin monesti on jouduttu 

toteamaan, että hyvä tutkimus säästää aikaa ja kustannuksia ja hei-

pottaa suunnittelijan ja konstruktöörin työtä. 

Paitsi edellä mainittuja ohjeita, on tähän Laboratoriotiedoi-

tukseen sisällytetty kaksi maarakennuslaboratoriOn valmistelemaa 

määräyskirjettä., koska ko. kirjeet liittyvät "leellisesti maaperä- 

ja maalajitutkimuksiin ja siten maarakennuslaboratorion työalaan. 

Laboratoriotiedoitus N:o 7:n kirjoitukset ovat tvh:n maaraken-

nuslaboratoriossa laatineet tri II. S 0 v e r i, dipl.ins. T. 

H a i 1 i k a r i ja rak.mest. R. 0 r a ui a. Kirjoitusten laa 

timisessa on käytetty apuna seuraavia julkaisuja: 

Keso, L. , 1951. Salaojitustyöt. - Helsinki 

Taivainen, 0.A. , 1948. Rakennusalan ammattipiirusius. 	Helsinki 

Tekaiikan käsikirja II. - Jyväskylä 1952 

Kungi. väg- och vattenbyggnadstyrelsen, 1955. Anvisningar fbr 

vägbyggnad. 

Tvh:n Maarakerinuslaboratorion Lahoratoriotiedoitukset N:' 3, 

1953 ja N:) 5, 1954. 
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TIE- JA. VESIPLAKENNTJSHAIILITU3 

Maarakennus laboratorio 

TIENTEKOAINEITTEN OTTOPAIKKOJEN TUTKIMUSOHJEET. 

Tierakennustöitä aloitettaessa on yhä uudelleen ja uudelleen 

jouduttu toteamaan, että suunnitelmaan merkityt ja työmaan käyt-

töön varatut. tientekoaineitten ottopaikat joko eivät sisällä 

llenkaan laatuvaatimukset täyttävää ainesta tai sisältävät sitä 

niin vähän, ettei ttopaikan avaus ja kneitten siirto ja aserinus 

sinne kannata. Työmaan johto jutuu tällöin ryhtymään kiireelli- 

;n tientekoaineitten ottopaikkojen etsintään meidän oloissamme 

useimmiten talvella maan ollessa jäässä. ja lumen haitatessa työtä. 

Koska suunnitelmaan merkittyihin tientekoaineitten ottopaikkojen 

karttoihin ei ele merkitty niitä kohtia, joissa kaivauksia ja 

kairauksia on tutkimusvaiheessa tehty, joudutaan työmaan toimesta 

hyvin usein kaivelemaan talvella toiseen kertaan samat JLueet, 

jotka jo on sulan maan aikana tutkittu. Kun otetaan lisäksi huo-

mioon se, mitä tientekoaineitten ottopaikkojen sijainnin ja saa-

tavan aineksen laadun muuttuminen voi vaikuttaa kustannusarvioon, 

ja ne vaikeudet, mitkä aiheutuvat puutteellisesta tutkimuksesta 

etenkin urakoitsijoita käytettäessä, on selvää, että tientekoai-

neitten ottopaikkojen tutkimiseen ja tulosten esittämiseen on jo 

suurmitteluvaiheessa pakko kiinnittää enemmän huomiota kuin mitä 

thin asti on tehty. 

Paitsi tiesuunnitelmien laatimisen yhteydessä joudutaan myös 

teiden kunnosaapitomateriaalin hankinnan yhteydessä tutkimaan 

paljon soran- ja savenottopaikkoja ja esittämään tutkimustulokset 

osto-, lunastus.- ja vuokrausesityksiä tehtäessä. On selvää, että 

tientekoaineen cttopaikasta saatavan aineksen määrä ja laatu vai- 

J:tavat oleellisesti hankinnan kannattavaisuuteen. Mandollisim-

man huolellisesti suoritettu tutkimus helpottaa lisäksi esiintymän 

tehokasta hyväksi käyttöä, koneitten sijoittamista j.n.e. 

Jotta tientekoaineitten ottopaikkojen tutkimukset saatasiin 

yhdenmukaisiksi ja tarkoitustaan vastaaviksi annetaan seuraavassa 

yksityiskohtainen tutkimusohje ja jälempänä malliesimerkki tutki-

mustulosten esittämistavasta. 
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Tientk aineitten etsiminen. 

Sumeru-, s'ra-, hiekka- ja saviesiintymien etsintä.ä. :n edul 

lisinta suurittaa geologisia ja agrugeo].ogisia karttoja hyvä.ksi 

kä.yttä.en, ja noudattamalla niitä. geulugisia etsintäperusteita, 

jtka on esitetty "Laboratoriotiedoitus N:: 4:ssä. ja 'Tieraken-

nuksen maalajitutkimus N: l:ssä.'. 

Kuri esiintymä. n löydetty hajakairauksia suorittamalla, un 

utettava selvää. siitä, miten paljon kä.yttökelfoista maalajia alueel-

la on ja miten sen laatu vaihtelee, jotta tarvittava alue voitai-

alin rajuittaa mandt'llisimman tarkoitustaan vastaavalla tavalla, 

Senvuuksi on tutkimusta täydentävät kairauspisteet ja kuekuopia 

paikat valittava niin, että. ne  muodustavat yhdensuuritaisia linjoja 

i ruudukon. Tällöin on alueen kartoitus tarpeen. 

Kartuitus. 

Laadittavasta karttalunnoksesta pitää selvitä. i) maaston 

orkeussuhteet, 2) rakennukset, 3) tiet ja pölut, 4) kasvipeitteen 
laatu, 5) alueella jo mandollisesti löytyvät avatut kuopat 9  
6) 	}ik.i- y.m. linjat, 7) pyykit, ja muut alueen kuvaan oleelli- 

sesii liittyvät seikat. Kartalle merkitä.än sitten sekä. alueen 

löytämiseen johtaneet kairauspisteet että. täydentävä. tutkimus-. 

sun'anitelma linjuineen ja tutkiinuspisteineen. Linjat vaakitaan ja 

tutkimus pyritään uJuttamaan niin laajalle, että koko esiintyfnän 

suuruus selviää ja alueen sopivin usa voidaan todeta. Ajumatka 

alueelta lähimpää.n tielinjan pisteeseen eli paalukohtaan. 

Maalaj itutkimuksen suorittaminen. 

Kullakin valitu.11a tutkimuslinjalia un edullista ensin suorit-

taa pintaaxi saakka ulottuvien maalajien tutkimus siten, että. leiJ-

kauksoen voidaan merkitä. ne  kohdat, joissa maalaji maan pinnassa 

muuttuu -toiseksi. Senjälkeen valitaan yksi tai kaksi alueelle 

luonteenomaista leikkausta (malliesimerkissä leikkaus B - B), jois- 

rritä.än selvittä.mää.n maaperän rakenne mandollisimman tarkasti. 

Tutkimuspisteitten valinnassa on tällöin edullista ottaa huomioon 

maalalien vaihtumispisteet pinnassa ja alueen yleinen tupugrafia, 

eikä pyrkiä. tasaväliseen kairauspisteistöön. Kun maaperän kerrus-

järjestys ja kerroksia muodostavien maalajien laatu un yhdessä. leik-

kaaksessa selvitetty, voidaan muitten leikkausten tutkimuspsteci 

vrlita oiten että. kerrosjärjestys selviää huumattavasti pieaou-

mällä määrällä tutkimuspisteitä. kuin ensimmäisellä tarkasti -butkL 

tulla linjalla. 
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Tutkimuksen yhteydessä 'n syytä. ensin kekeilla, voidaanko mi-
tä.ä.n saatavissa olevaa kairatyyppiä käyttää hyväksi vai onko turvau-. 
duttava kekuoppien kaivuun mies- tai knevrimalla. Varsinkin some-
roesiintymien tutkimisessa 'n usein kaivnkone todettu taloudelli-
simmaksi tutkimusvälineeksi, kun taas hiekka- ja saviesiintymien tut- 

minon onnistuu parhaiten kierre- ja lapir'kairoilla. Tasapaksut koe-
tintangot n todettu käyttkelpisik.3i apuvälineiksi esiintymän sy-
vyyden koettamiseksi kuekuoppien pohjasta. Knekuppia kaivettaessa 
tai kairattaessa merkitään muistiin p'hjaveden korkeus ja mitataan 
tarkasti eri maalajien kerrospaksuudet. Jokaisesta kerri4csesta ote-
taan riittävän suuri (kivetöntä soraa, hiekkaa ja savea n. 5 kg) 
edustava näyte laboratiriotutkimusta varten. Näytettä 'tettaessa 
täytetään näytteen2ttOl'Iflake (TVH n: 363) ja noudatetaan sovel-
tuvilta kohdin Laboratoriotiedoitus N: 2:ssa ja Tierakermuksen 
maalajitutkimus N:o l:ssa esitettyjä näytteen'ttt-ohjeita. Jos n 
kysymyksessä kivinen maalaji kuten somero, kivinen sora tai sora-
moreeni, suoritetaan kentällä seuraaa kivisyystutkimus: 

Koekuopasta tai vanhan s1ranrttRpaikan rintauksesta tettua 
ainesta seulotaan riittävän suuren (esim. 70 x 50 cm) 64 nm:n 
(2 ") verkkoseulan läpi n. 0.5 - 1.0 m3  sopivan kokuista mittalaa-
tikkoa (40 x 40 x 31 cm 50 ltr) tai mittaäinpäriä apuna käyttäen. 
Ylikokoiset lohkaret (Ø yli 30 cm) vieritetään sivuun ja niiden 
määri. arvioidaan tilavuusprösentteifla koko materiaalista. Seulalle 
jääneitten kivien (Ø 64 mm - 30 cm) määrä mitataan mittalaatikolla 

ilmoitetaan tilavuusprosontteina koko ainesmäärästä. Seulan läpi 
mennyt kivinen sra ja hiekka (0 0 - 64 mm) sekoitetaan hyvin, min-
kä jälkeen siitä otetaan 10 kg:n (= 6 ltr:n) näyte, joka lähete-
tään maalajitarkkailupaikkaan (tarvittavan lähetyslaatikon sisä-
mitat uvat 20 x 20 x 15 cm) seulottavaksi. Lähetyksen mukaan liite-
tään näytteenttolomake (TVH n: 363), johon on merkitty min. ede1l 
esitetyllä tavalla saadut kivisyysprosentit, ja jossa pyydetään maa-
laj itarkkailupaikkaa suorittamaan seulrnta-analyysi kiviä poista- 
matta ja piirtämään rakeisuuskäyrä seulontaLmakkee1le "TVH n:o 4-90". 
Js alueelta toivotaan saatavan kestopäällysteisiin soveltuvaa ki-
viainosta on edellä esitetyn kenttäseulonnan yhteydessä eroitetuista 
kivistä (0 64 min - 30 cm) otettava 15 ltr:n näyte ja lähetettävä 
se VTT:n Tielaboratorioon liuskeisuus- ja haurauslulmjen määritys-
t varten 



Leikkauksien piirt.minen ja maalajimrien laskeminen. 

Kun maaperän laatu kaikissa tutkimuspisteissä on selvitetty, 

piirretään alueen geologista rakennetta kuvaavat leikkaukset Laco-

ratcriotied'itus N: 3:ssa sekä tämän kirjoituksen liitteenä esi-

tettyjä maalajimerkintöjä käyttäen oheisen mallipiirustuksen tapaan. 

Leikkausten perusteella määritetään sitten sen alueen laajuus, joi-

ta edullisimmin saadaan tarvittavaa maalajia. Halutun aineksen mää-

rän selville saamiseksi mitataan leikkauksista tavalliseen tapaan 

ko. pinta-alat ja vierekkäisten leikkausten pinta-alojen keskiar-

vt kerrotaan leikkausten etäisyydellä ja täten saadut leikkausten 

väliset massamäärät lasketaan yhteen. Tällöin (n muistettava, että 

tulevan sranottrpaikan luiskatappio (luiskat 1:2) n huomioitava 

laskuissa. Samoin on huomioitava pohjaveden pinta kerrosten alara-

jaksi, ellei soraa aiota ttaa laahauskauhalla. Tämän jälkeen voi-

daan kartalle rajoittaa se alue, j.lta ilmitetut määrät halu.ttuja 

maalajeja n saatavissa. Piirustuksen lopussa esitetään yhteenvet3-

na leikkauksissa käytettyjä merkintöjä vastaavien maaisjien määrien 

ja laadun selostus. 



TIE- JA ESIRA}UNNTJSMALLITUS 
Maarakennuela'ooratorio 

SILTAI-A IKKOJEN MAAPERÄN TUTKIiVUSOHJEITA. 

Viime iicina en hEvaittu siltapaikkojen maaperätutkimukset 

niin puut -teellisiksi, etteivät ne enää vastaa teknillisen kehityksen 

asettamia vaatimuksia. Vanhojen voimassaolevien tutkimusohj eiden 

kaisesti on maaperätutKimukset yleensä suoritettu kaavamaisesti 

ruudukkoperiaatettafl noudattaen. Näissä tutkimuksissa on maaperän 

rakenne ja kantavuus tavallisesti määritetty erittäin epävarmaan 

menet -telytapaan perustuen. Lujuuden vaihtelut maakerroksissa n 

- utki±tu nk. tasapaksuilla tangoilla 1:n, 2:n, 3:n jne. miehen pai-

namalla tai lyömällä. On ymmärrettävää, että tällä tavoin ei maape-. 

rän kantavuutta eikä rakennetta voida edes likimäärin selvittää. 

Keska maaperän laatu vaikuttaa ratkaisevasti. siltapaikan ja eilta-

tyypin valintaan samoinkuin edullisimman perustamistavan määrittä-

miseen on maaperätutkimus pyrittävä kehittämään mandollisimman tar- 

oitustaan vastaavaksi. Siinä mielessä on tvh:n maarakennuslaborato-

rio laatinut oheiset aikaisempia tutkimusmääräyksiä täydentävät oh-

jeet siltapaikkojen maaperän tu-tkimiseksi. 

1. Tutkimustyön suunnittelu. 

A. Tutkimuslinjat 

Siltapaikkojen maaperätutkimuksiin ryhdyttäesä on työn onnis-

tumiseksi tarkoi -tuksenmukainen työsuunnitelma aina välttämätön. 

Tutkimuslinjaton suunni -teltava maastoon niin, että maanpinnan mu- 

- setä maakerrosten järjestys ja sijainti voidaan selvittää. riit-

tävän tarkasti. Kun sillan lopullista sijoitusta ei tavallisesti 

tutkimustyön aikana tarkoin tiedetä on maaperätutkimukset pyrittävä 

ulottamaan niin laajalle, että perustamistyön kannalta mandollisim-

man edullinen siltapaikka on määriteltävissä. Mikäli vaihtoehtoisia 

-tielinjoja joudutaan vertaarnaan toisiinsa, on siltapaikkojen maa-

perätutkimukset suoritettava useammassa osassa. Tutkimustyötä aloi-

tet -taessa ifl usein edullista valita tien keskilinja peruslinjaksi, 

ja tällä linjalla selvittää maanpinnan muoto ja kerrosjärjestys 

mandullisimman perusteellisesti. Mikäli vaihtoehtoiset siltapaikat 

eri tielinjoilla ovat etäällä toisistaan suoritetaan maap€-rätutki-

mukset eril1ieeni työnt. Jes taas näytttL eilt1i, että pieneil tie- 
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linjan siirrolla pöistitin huomattavasti edullisempaan siltapaikkaan, 
cn maaper. -tutkimukset myös pilinjan vieress. pyrittiv. suorittamaan 
yhteni. työni. Siltapaikkatutkimuksiin ryhdytttiesst on ylesns tien 
suuntaisen ptlinjan (tai linjojen) listiksi aina tutkittava myös 
riittv 	poikkilinjoja. Ne sovitetaan tavallisesti kohtisuo- 
raan ptlinjaa vastaan. Maanpinnan muodon ja maaperän lujuuden suu-
rista vaihteluista johtuen voivat toisinaan myös plinjafl vinOsti 
leikkaavat tutkimuslinjat olla tarpeellisia. Poikkileikkauslinjat 
on pyritt.5.v3. aina sovittamaan niin, etti ne mandollisimman hyvin 
ilment'jvjt maaperyi sivusuuntaisia korkeusvaihteluita. Ne tulisi 
myös harkinnan mukaan sovittaa sillan maatukien, virtapilareiden ja 
korkeiden nousupenkereiden kohdalle. Pienien siltojen ollessa kysy-
mrksessi ei poikkilinjojen yiii saisi ylitt 	20-30 metri. 

B. Linjavaakitukset 
olaanpinnan muodon ja korkeusvaihteluiden selvitt,tLmiseksi on 

tutldmuslinjat luonnollisesti vaakittava niin, ett. lcorkeuslukemien 
perusteella saadaan havainnollinen k.sitys tutldttavasta alueesta. 

kituksia on aina tihennetti.vti maanpinnan nk. taitekohdissa. Nyös 
on muistettava vaakita kunkin pliktaus- ja n.ytteenottopisteen kor.- 
eus. Poikkilinjojen vaakitukset on aina ulotettava niin pitkälle, 

e -tt tielinjan vinosti leikkaavan syvdnteen 'riviivatkin tulevat 
tarkasti esitetyiksi. 

0. ivlaaper5n tutkimus- ja n..ytteenottokohdat 
viaakerrosten rajat, laatu, kantokyky seki kovan pohjan syvyys 

on selvitettj.vi. tarkasti suorittamalla maaperi.tutkimukset riittivt.n 
monessa piiktaus- ja niytteenottopisteess5.. Piiktauksilla tarkoitam-
me maakerrosten tutkimista (koetusta) joko normaali- tai tasapak-
suilla koetintangoilla tai ne. heijarikairalla. Nö.ytteiden ottami-
sella taas pyrimme selvitti.m.tin maakerrosten rajat ja maalajit. En- 
nenkuin kentillö. suoritettaviin maaperitutkimuksiin ryhdyttin on mai-
nitut tutkimuspisteet pyrittt.vci valitsemaan niin, että maakerrostu-
mat ja niiden lujuusvaihtelut voitaisiin esittti mandollisimman 
tarkasti. Sopiva tutkimuspistevli poikkileikkauksissa on tavalli-
sesti 10-20 ui. Mik.li pertttiisiss. tutkimuspisteiss3. maaper.n lu-
juuden tai maalajin havaitaan 5kkii muuttuvan on alkuperisti tutki-
mussuurmitelmaa ttLydennettivd listmLUlL tarpeellinen mfiri tutld- 

isteit 
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2. MaaDer -butkimu±sin stwrittaminen. 

A. Tutkiminen. nrmaalikoe -tintangoil1a 

Pinta p1 iktau.s 

Alkukairaus 

Varsinainen piiktaus 	Selitetty 

Fiiktaus vedessd 	Lab.tied. N:o 5:ss5. 

Iank.Jjen nosto 

Fliktaustulosten muistiin merkintä 

B. Tutkiminen tasapaksuillatangoilla 

Tutkittaessa maaperin kantavuutta normaalikoetintangoifla ei 

aina rii.ttävällä varmuudella voida tode -bakovan pohjan (karin) si-

jairitia. Toisinaan kova, karkeista maalajeista muodostunut kerros 

estää kuormi -tettujen normaalikoe -tintankoj en painumisen kier -tämäilä-

km. Senvuoksi on "kova" pohja aina varmis -tettava suorittamalla 

tasapaksuilla tangoilla tai heijarikairaila muutamissa pisteissä 

tarkistuspiiktauksia. 

C. Maanäyt -teiden ottaminen 

Maa ä.ytteitä. otetaan ja tutdtaan niin paljon, että maakerrok-. 

se -t ja niiden väliset rajat pystytään määrit±ämään kyllin tarkasti 

sekä pituus- että poikkileikkauksia piirrettäessä. Pehmeistä maaker-

roksis -ta on aina otettava näytteet erikoiseLla huolella laboratorio- 

tutkimuksia varten. Myös perustamissyvyyden alapuolella sijaitsevien 

karkeampien maalajien rakeisuus on tarkoin tutkittava. Vain mainitun 

korkeud en yläpuol ella olevien helposti tunnet tavien Id tkamaalaj ien 

:lm-aramnen tarkas -telu. on riittävä. 

Maaperätutkimuksissa näytteideri ottoon käytettvien miesvoimal-

la toimivien kairatyyien valintaan vai auttavat: 

maaperän laatu 

näytteenottosyvyys ja 

tarvitseeko näytteen olla häiriintymätön vai ei? 

Savikuivakuoren puhkaiseniseen ja nä.ytteidan ottamiseen kar-

keis -te maa-aineakerroksista sopivat parhaiten kierre- ja lapiokaira. 

Näytteiden cttoon pe.hme.istä kerroksista taas soveltuu parhaiten 

joo.kannukaira -tai pienoismäntäkaira. Maaperän kantavuuden tarkem-

pia määrityksiä varten voidaan nk. häiriintymättömien näytteiden 

ottosuorit -taa nk. suuremmalla märitäkairalla. Viimeksimainitun kai-

ran käyttäminen tulee kysymykseen kuitenkin vain vaativirnmissa -tut--

kimukaissa, jotka yleensä on suoritettava maarakennuslaboratorion 

erikoisohjeiden mukaan. Laboratoriotiedoi -tus N:o 5ssä. on yksitvis 

kDhtainen selos -i-,us kunkin kairatyypin käT±ös-t. 
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3. Tutkimustujosten esitt.minen. 

. Karttamerkinnät 

Silta -tutkimuspaikasta on piirrettvä. mandrl1isimman yksityis-

Kohtainen kartta mittakaavassa 1:50, 1:100, 1:200, 1:1000 tai 

l2000. Siihen merkitn suunniteltu tielinja sekä mandulliset vaih-

trehtuiset linjat. Kartan pituus- ja poikkileikkauksiin merkitään 

kaikki pliktaus- eli koetuspisteet. Täll5in merkitään myds ne koh-

dat, joissa kovan pohjan sijainnista n varmis -tu-ttu nk. tasapaksuil-
iLa koetintangoilla. iViikli maanpinnan muoto vaihtelee siltapaikalla 
niin paljon, ettei sitä pituus- ja poikkileikkauksilla kyetä riit-
tävän tarkoin kuvaamaan, on kartta piirrettävä melko suureen mitta-

1 vari ja korkeuskäyrillä esitettävä maanpinnan korkeusvaihtelut, 

IB. Pituus- ja poikkileikkausten piirtäminen 

Pituus- ja poikkileikkauspiirrokset tulee yleensä esittää mit-
takaavassa 1:200, 1:100 tai 1:50 rheisten malliesimerkkien mukai-

sesti. Mikäli pituusleikkaus mittakaavassa 1:200 tulee kuvin pitkäk-

si, voidaan se myös esittää mittakaavassa 1:500/1:200. Korkeussuh-
teiden havainnolljstamjseksi on leikkauksiin piirrettävä korkeus-

tasuviivoitus. Pituus- ja poikkileikkauspiirroksiin tulee myös mer-
ki -tä tielinjan paalujako tai etäisyys keskilinjasta sekä maanpin-

nan ja mandollisesti myös tasausviivan korkeusluvut. iviaanpinta tulee 
esittää vaaki -bustulosten mukaan yhtenäisellä viivalla. Pituus- ja 

poikkileikkauspiirustuksiin piirretään asianomaisille kohdille plik-

±ausdiagrammit Lab.tied. N:i 5 ohjeiden mukaan. Silmä.varaisesti tut-
ki -but näyt -teet merkitään yhdellä ja laboraturiossa tutkitut näytteet 

kandella ympyrällä. Näytteist saatujen tutkimustulosten ja normaali-

koetintangoilla suoritettujen inaalaji (ääni) havaintojen perusteella 
tehdään leikkauksiin asiaankuuluvat maalaj imerkinnät. Maakerrostu-

mien väliset rajat piirretään pituus- ja poikkileikkauksiin katko-

v.iivo illa. 

Diirustuksiin tulee merkitä myös vaakituskiintopisteen sijainti 

ja korkeus sekä ylimmän, alimman ja -tutkimusaikaisen vesipinnan 
korkeude -t. 

C, Laboratoritutkimukse -t 

Piirien maalajitarkkailupaikkaan lähetetyistä maanäy -t -teis -tä 

suoritetaan rakeisuuden (seulonta (mand. pesuseulon -ta) ja areometri-
analyysi), vesipitoisuuden sekä humuksen määritys. Karkearakeisista 

maalajeista riittää tavallisesti pelkästään seulonnan suorittaminen 

Tutkimus-tulokset esitetään asianmukaisesti täytetyillä tutkimuskaa-

vakkeili ja 1 iite -hääri siitapaikan maara±atKimuspiiruO tuksiin. 
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uVI0ikAISIk ESI1vURKJ.Ä ERIUAISIEN SILTAFAIKKOJEN_TUIKI 

v1USFERIAA 1T' I)TA. 

1) Kikij vaih ehtoiset tielinjat si1tapaiakc en edu11isuos-

näkökohdat huomioiden aset -luvat kauaksi toisistaan, suoritetaan 

kunkin vaihtoehtoisen linjan siltapaikan maaper.tutkimus erilli-. 

sen tiini. (kiv 

2) idu1iisimman siltepaikan 1ytminen on monasti vaikeaa var-

sinkin sil1oin kun siltapaiian edullisuu-bta ei voida ratkaista. 

geologisen pinnanmuodos -tuksen perusteella. Kahteen yhdensuuntaiseen 

linjaan s6vitetun harvan pliktauspisteistbn avulla etsitn ensiksi 

sellainen maas -tokohta, jossa sillan perustamissuhtee -t todenn.ki-

sesti uvat edullisimmat. Vasta tä.m.n jälkeen suoritetaan rajoi -tetul-

la alueella yksi -byiskohtaisempia maaperitutkimuksia. (kuva 2) 

3) Sivukaltevilla paikoilla on poikittaise -t tu-tkimuslinja -t u1-

tettava niin pitkalle, että. syv.nnekohda -t saadaan poikkileikkaus.-

iirruksissa riit -bävjn terkasti 1uvatuiksi, kuva 3 

4) Pii rr ksen mukaisessa erikoist.apauksessa n i.raiht ehtois illa 

linjoilla syytä aluksi suorittaa harvaan pliktauspisteistiön perus.--

tuva tutkimus, Tämän j.lkeen pyritä.än rajoittamean ne alvoet joissa 

su'rite -taan tarkempia siltapaikan maapertutkimuksia. (kuva 4) 

5) Mikali jo ennakolta voidaan olettaa mrty -nlaioen esiiner-. 

kiksi kolmiaukkoisen siltatyypin tulevan kysymykseen, on poikkilin-

ja -t pyrittävä sovittamaan maatukien ja virtapilareiden kohdalle, 

Sen lisäksi on maaper.tutkimuksia tielinjalla oillan takana jatket 

tava niin pitkalle kunnes maaperän kantavuus ko. pengerkorkeudelle 

un todettu riittä,väksi. (kuva 5) 

6) Pienen sille- tai rumpupaikan maaperätutkimuksiin ryhdy-ttä-
essä on plik -tauspis -teet usein edullista sovittaa joko ne1imäisen 

tai suorakaiteen muo -toisen ruudus -ton nurkkapieteisiin, (kuva 6) 
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TIi- JA VESIRANNUSHiULITUS 

iiaarakennus1ab3ratOriO 

RANNUSTONTTIEN £iAAFERTUTKI1V1USQHJEITA 

Tie- ja vesirakennushallituksen huoneraknnuskonstruktioista 

vastaava elin samoinkuin maarakermuslaboratoriokin ovat todenneet, 

että piirien tekemiin huonerakennusesityksiin liittyvät maaperä-

tutkimukset eivät läheskään täytä niitä vähimmäisvaatimuksia, jot-

ka on asetettava ajanmukaiselle, järkiperäiselle ja taloudelliselle 

huonerakennussuunnittelulle. Tämä asiain tila on aiheuttanut paljon 

valitettavia töiden viivästymiiä ja hankaluuksia urakkasopimuksien 

noudattamisessa, puhumattakaan niistä taloudellisista tappioista, 

jotka ovat aiheutuneet valtiolle siitä, että konstruktiossa ei ole 

vLtu käyttää hyväksi kaikkia luonnon suomia etuja tai että maapoh-

jan aiheuttamia vahinkoja ei aina ole voitu välttää. Sen vuocsi en 

maarakennuslaboratorio katsonut välttämättömäksi antaa seuraavassa 

yleisiä ohj eita rakennustonttien maaperätutkimukista huolehtiv.alle 

teknilliselle henkilökunnalle, Ntt ohjeita ei siis pidä käsittää 

sanatarkasti noudatettaviksi määräyksiksi vaan joustavasti tulkitta-

viksi ohjeiksi. 

Tonttialueefl valinta. 

Mikäli on suritettava valinta kanden tai useampien mandolli-

sesti saatavissa olevien tonttalueiden välillä, ei riitä, että 

tetaan huomioon vain tontin asema liikenneverkostossa, sen esteet-

tiset edut, ja sen hinta y.m.s. , vaan on ton -ttien sopivuutta ver-

-tail -bava myös seuraavien alustavien tutkimu1ien tulosten perusteella: 

1. Maaperän laatu tutkitaan muutamalla koe -tintanko "pistolla", 

jotta voidaan todeta ettei kallio ole liian lähellä pintaa 

tai ettei pintamaan alla ole heikosti kan -bavia kerroksia, joil-

le perustettaessa voisivat perustamiskustannukset nousta keh-

tuuttomiksi. 

2. Varmistaudutaan veden saannista ja mikäli mandollista tutki-

taan veden käyttökelpoisuus, lähettämällä n. 2 1:n vesinäyte 

esim. Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen elintarviketeeli. 

laboratorioOn (.5. Lönnrotinkatu 37, Helsinki) tai johonkin 
muuhun vastaavaan laboratorioOn (kuten: Helsingin kaupuhgin 

vesilaitoksen laboratorio, Keskuslaboratorio Oy  tai Oy Veston 

vesilaboratOrio). 

3. Se i -te -tään viemäröin-timandollisuudet ja ojitustarve. 
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4. Tutkitaan sehkön saanti ja puhelinyhteyksien järjestäminen. 

5. Huomioidaan tontin mandollinen tasaustarve. 

Kun tontti on valittu suoritetaan tarkemmat maaperätutkimuk-
set seuraavalla tavalla. 

Ruudutus. 

Alue "ruudutetaan" kartoitusta, vaakitusta ja tarkempia maa-
perä:tu -bkimuksia varten alueen suuruudesta riippuen 15-25 mn ruu-

tuihin. 

Kartoitus ja vaakitus. 

Ruudukkoa hyvä:ksikä:yttä:en alue kartoitetaan ja täilSin huomi- 

ani kaikki ne seikat, jotka on mainittu jälempänä kohdassa "Ase-

mapiirros". Huudustosta valitaan sopivat leikkaukset, kuten esim. 

oheisessa piirroksessa leikk. A - A, B - B, 0 - 0 jne. , jotka vaa-

kitaan vähintäin 5 m;n välein (jyrkänteet tiheämmin). Lisä:ksi vaa-

kitaan jokainen ruudukon nurkkapiste, joka ei mandollisesti satu 

leikkauslinjoille. iviyös alueella tai lähistöllä olevien vesistöjen, 

ojien ja kaivojen vesipinna -t on vaakittava ja vaakituspäivämäärä: on 

merkittävä muistiin asemapiirrosta varten. 

Alus tava maaperä -tutkimus. 

Jokaisessa leikkauslinjoille sa -t -buvassa ruudukon nurkkapis -tees-
sä: (siis 15-25 m:n välein) suoritetaan pliktaus normaalikoe -tintan-

goilla. Leikkauslinjojen joka toisessa nurkkapisteessä suoritetaan 

näytteenottokairaukse -t, joiden avulla selvitetään eri maalajien laatu 

tarvittaessa labora -toriota apuna käyttäen ja maalajikerrosten tarkat 

rajat. Näytteenottokairauspisteet on pyrittävä sijoittamaan vierei-

sillä: linjoilla siten, että: ne tulevat toistensa väliin ja tavallaan 

siis täydentävät viereisten linjojen kairauksia. Lisä:ksi on kairat-

tava riittävä määrä lisäpisteitä, ellei edellä: mainituilia kairauk-

sula saada selvyyttä maalajien vaihteluista. 

Lhjeet pliktauksen suorittamisesta ja näytteenottokairauksista 

sekä näytteiden käsittelystä ja pohjavesihavainnoista on annettu 

Laboratoriotiedoi -tus N:o 5:ssä. 

Tntävä maaperä -tutkimus. 

Alustavan tuticimuksen tulosten perusteella sijoitetaan alueelle 

tulevat rakennukset sellaisille kohdille iissä maaperä perus -tamis-
sy-1yydessä on piiktaustulosten mukaan suunnilleen yhtä kantavaa. 

Näillä: kohdilla suoritetaai täydentävä tutkimus lisäämällä. plik-

taus-. ja näytteenottopisteitä. siten,että syntyy 5-10 ui:n ruudustoja. 
Fisteei vaakitaan leikkauksittain kuten edellä. 
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Viemärinti. 
Viemä.röinnistä ja mandollisesta salaojituksesta on laadittava 

uunnite1ma, jo1a merkitään asemapiirrokseen ja esitetään tutkimus-

seistuksen yhteydessä. 

Tutkimustulosten esittäminen. 

1. Piirrosten otsikko 

Otsikkoon merkitään: 

a) tiemestaripiirin nimi, b) kunta ja kylä, c)  tutkimuksen 

nimi, d) yleiskartan mittakaava, e) asemapiirroksen eli tOnttikar-

tan mittakaava, f) leikkauksien mittakaava, g) tontin pinta-ala 

ja h) tutkimuksen ja piirustustyön suorittajan nimi ja suoritus-

pa ivainaara. 

2. Piirrokset. 

a) Yleiskartta: 
- Piirustukseen liitetään oheisen mallin mukaisesti alueen yleis-

• 	karttaluonnos, johon ko. tontti merkitääin. Luonnoksen poh.- 

jana vQidaan käyttää topografikarttaa tai sen puuttuessa 

taloudellista karttaa, pitäjänkarttaa tai tiekarttaa. 

b) semapiirros ( -ton-ttikartta) 

1eiskartan jälkeen tulee asemapiirros eli tonttikartta, 

joka piirretään mittakaavaan 1:500 - (1:2000). 

Karttaan merkitää.n: 
- tutkimuspisteet, leikkaukset, kiintopiste ja korkeuskä.yrät; 

- tonttien, tilusten, kylien, kuntien ym. rajat; 

- tilojen nimet, maarekisterinumerOt ja omistajien nimet; 

- järvien, jokien ja purojen rajaviivat ja nimet, laskuojat, 

veden juoksusuunta ym. vesistöjä koskevat merkinnät; 

- kaivot, kaivannot jne.; 

- maastokuviot, kuten pellot, niityt, metsät, suot, kalliot 

jne. 

maantiet, kunnan-, kylä-, tilus- ym. tiet ja polut, sekä 

näiden alku ja päätekohtien nimet; 

- entiset sekä tulevat asuin-, au±otal1i- varasto-, ym. ra-

kennukset; 
- tulevan tonttialueen rajat, ku1mapyykit pyykkien numerot 

sekä rajojen ptuudet; 

- sähkö-, lennä -tin-, puhelin-, ym. linjat; 

- pohjoissuunta; 
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- viemärintisuu.nnite1nia, johon merld -bään (katso piirros) ha-
j oituskaivo(-t) kannen korkeuksineen, viemärin kaltevuus, 
putken halkaisija, putkiaine, saumauaaine, tarkastuskai-
vo(-t), tarkastuskaivojen etäisyydet ja laskuaukko. 

c) Leikkaukset 
Teikkaukset piirretään mittakaavaan 1:200. Leikkauspiirroksiin 

inerkitään: 
- perusviiva; 
- paalunumerointi perusviivan alapuolelle; 
- maanpinnan korkeudet perusviivan yläpuolelle 5 m:n välein; 
- ruudusto siten, että vaakasuorat viivat sattuvat jollekin 

täydelle metriluvulle (huom! piirros) ja pystyviivat vede-
tään perusviivalta maan- tai vedenpintaan saakka (5)-JO m:n 
etäisyydellä tr5isistaan; 

- maanpintaviiva vedetään vapaalla kädellä korkeusmerkintbjen 
mukaan; 

- pliktausdiagrammit piirretään tvh:n Laboratoriotiedoitus 
N:o 5:n mukaan; 

- näyttenottokohdat merki -tään ko. kohdalle vaa.kaviivalla, jonka 
päässä on rengas (tai kaksi rengasta, jos näyte on tutkit-
tu laboratoriossa), johon merkitään näytteen numero esim. 
2/1, jolla tarkoitetaan näytettä n:o 2 tutkimuspisteestä 
n:L) 1; 

- kairausreijistä tai kaivois -ta havaitut pohjavesipinnan kor-
keude -b; 

- meren, järvien, joiden jne. vesipintahavainno-t tutkimuspäivä-
nä ja mikäli mandollista myös tulva- ja matalavesipinnat; 

näytteenottokairauksien yhteydessä havaittujen maalajikerrok-
sien rajat sekä maalajimerkimiät (merkintä ohjeet löytyvät 
Laboratoriotiedojtus N:o 5:ssä); 

- pihamaan tasauskorkeudet; 
- merkkien selitys; 

3. Tutkimusse1'stus. 
Ttkimusse1ostuksessa on mainittava kaikki ne seikcat, jotka 

eivät ilmene piirustuksesta kuten veden saanti ja laatu laboratorio- 
tutkimustulosten mukaan, sähkön saanti yms. seikat, jitka vaativat 
lisäselvityksiä sekä asiat, joista näissä ohjeissa ei ole mainittu, 
mutta jotka liittyvät tont:tialueen  rakennussuunnitelmaan. 
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TIE- JA VESIRAKENNTJSHALLITUS 
aaraksnnuslaoratorio 

TIESUIJNNITELMIEN PITUIJSLEI KKA.UKSIIN TEHTÄVÄT TÄYDENTÄVÄT 

MERKINNÄT. 

Tie- ja vesirakennushallituksen maarakennuslaboratorio ,n 

järjestänyt piirien tutkimusmestareille maaperätutkimuskursseja, 

joita on lisäksi seurannut joka piiristä vähintäin 1 tutkimustehtä-

viin määrätty insinööri, Kursseilla on käsitelty paitsi maaperä- 

tutkimusten suunnittelua ja tekuillistä suorittamista myös tutki-

mustulosten esittämistä, piirustusten laatimista ja maaperää ja 

sen kantavuutta koskevien merkintöjen tekemistä tiesuunntelmiin. 

Koska edellytykset tiesuunnitelmien maaperätutkimusten täydentämi-

seksi täten n luotu, on tie- ja vesirakennusha11itu. kirjeellään 

N: T-2943/374/40 - 53 tiedoittanut piireille seuraavaa: 
1) "Tientekoaineiden ttopaikkojen osto-, vuokraus- ja lunastus- 

esityksissä on saatavien maalajien laatuun ja märän pyrit- 

tävä kiinnittämään entistä enemmän huomiota. 

) Tiesuunnitelmien pituusleikkauksiin olisi pyrittävä tekemään 

maaperän laadun ja kantavuuden tutkimista selvittäviä. lisä- 

merkintöjä siten, että laboratoriossa tutkittujen näytteitten 

nttupaikat, koekuopat, pliktaukset ja kairaukset ynnä muut 

kantavuuden arvioimiseen vaikuttavat seikat kävisiv!t ilmi 

piirustuksesta ksxsseilla selitetyllä tavalla (vrt, liitteenä 

oleva piirros). Tarvittaessa voidaan alustavat pehmeikkötut-

kimukset esittää suunnitelmaan liitettävässä erillisessä pii-

rustuksessa Lab,ratejriotiedoituksessa N:o 5 selitetylliä tavalla. 

3) 2iirin maaperätutkimusvälineet olisi täydennettävä niin, että 

tehostettu pohjatutkimu.s käy mandolliseksi. Tvh:n maarakennus- 

laboratorio avustaa tarvittaessa tutkimusvälineitten hankin-

nassa." 

Seuraavassa esitetään malliksi ja ohjeeksi ote pituusleikkauk-

esta, johon on tehty täydentäviä merkintöjä maaperän laadun ja kan-

tavuuderi selvittämiseksi. 
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TIE- JA VESIEKENNUSIAIITUS 
IIa ar a kennus 1 a1 ra t rio 

IEST0FÄÄLLYSTETTVIII RAKENNETTAVIEN TEIDEN FÄJLLYSRAKENNE- 
ViÄTERIAALIN LA& TUVAATIMUKSIS TA JA PÄLLYSRAKENTEENRAKENTA-
MISESSA HUOMIOITAVISTA SEIKOISTA. 

Tie- ja vesirakennuehallituksen maarakennuslabcra±oriossa n 
laadittu uusitut kelpoisuusvaatimukset kestopäällystettäviksi ra-
kennettavien teiden päällysrakenteessa käytetyille maalajeille. 
Samalla on yhteistoiminnassa tvh:n suunnittelutoimiston ja raken-
iiustoimiston kanssa annettu eräitä päällysrakenteen rakennusohjei-
ta kestopäällystettävien teiden rakennustyömaitten käyttöön. Uudet 
1 aa±uvaatimukset ja rakennusohjeet 'vat seuraavat (Tvh:n kirje 
I: T-1144/Ta.374/40 - 53, 5.3.56): 

i) Eristyshiekan rakeisuuskäyrin n u1jettava liitteeseen 
merkittyjen pisteiden välistä. 

2) Jakavaan kerrokseen kelpaa sora ja sorainen hiekka, jossa 
on soralajitetta vähintäin 25 %. Jakavassa kerroksessa ei saa 
olla kiviä. joiden läpimitta on yli 150 mm tai yli puolet tiivis-
tettävän kerroksen paksuudesta 

3) Kantava kerros on rakennettava sellaisesta murskeesta, 
murskesorasta tai sorasta, jonka suurin raekoko on 35 mm ja jonka 
rakeisuuskäyrä kulkee liitteeseen merkityllä alueella ja noudattaa 
esitetyn mallikäyrän muotua. Kantava kerros rakennetaan sanotusta 
materiaalista 15 cm paksuksi ja vahvistetaan täyteen paksuuteensa 
sepelillä vasta kestkpää1lystmisen yhteydessä. Liikenteen annetaa.a 
kulkea kantavan kerrksen päällä ja pintaa Iwnnnssapidetän pakotta-
vissa tapauksissa varovasti pölynsidonta-aineita käyttäen siihen 
saakka, kunnes pohja un tiivistynyt ja kestopäällystniseen voidaan 
ryhtyä. Savisorakulutuskerros saadaan rakentaa vain tie- ja vesira-
kennushallituksen luvalla siinä tapauksessa, että kestopääl1ystrni-
nsn ostain syystä lykkäytyy ja pa.l1ysteettömän tien kunnossapito 
kMy kohtuuttoman kalliiksi. Jo rakennusaikana 'in otettava hi3mioon 
kantavan kerroksen korottamiseen käytettivän sepelin ja kestopääl-
lysteos ?ell tarvittavan murskeen tarve ja varatteva tarkoitukseen 



kiilakiviä -tai muuta supivaa kiviainesta. Kivilajin Lelpaavaisuus 
päällysteeseen on ajissa selvitettävä lähett&aällä n. 15 ltr:n edus-
tava näyte Valtion telmilliseen tutkimus1aitksocn, Lönnrotinkatu 37, 
Helsinki, liuskeisuus- ja haurausluvun määritystä varten. Tutki-
mustulokset liitetään siihen esitykseen, junka piiri tekee tie- ja 
vesirakennushallitukselle päällysteen laadusta. Mikäli kantker-
roksen rakentaminen kokonaan sepelistä on taloudellisesti edulli-
sempaa kuin yllämainittu rakennus-tapa fl kantavan kerroksen raken-
teen yksityiskohdista sovittava erikseen tie ja veoirakennushai-
lituksen kanssa. 

Kestopäällyotettäväksi rakennettavan tien pilysrakenne n 
kunnollisesti tiivistettävä jyrää.mällä ja vettä apuna käyttäen. 
Mikäli ei jyräystä vrida talvisissa ulosuhteissa suorittaa, on pi-
dettävä huoli siitä, että päällysrakenne ja etenkin kantava kerros 
tulee tiivistettyä tehokkailla välineillö. ennenkuin varsinainen 
liikenne ohjataan kantavalle kerrokselle. Ohjeona mainittakoon seu-
raavat tiivistämiselle edullisimmat kosteuspitoisuudet posontteina 
kuivapainusta: eora 5-8 %, hiekka 10-15 % ja nuroko 4-5 . Liialli-
nen veden käyttö tiivistystyön yhteydessä käy oelville siitä, että 
jyräyksen jälkeen jää pinnalle vettä., 

Kantavan kerroksen rakentamisessa on huomioitava. että ker-
ros on saatava tasapaksuksi ja kaltevuussuhteiltaan oikeaksi. Levi- 
tyksen yhteydessä r)fl  varottava aineksen lajittumista niin, että ker-
rus saadaan rakenteeltaan tasalaatuiseksi. Liikenteen alla olevaa 
kantavaa kerrosta on jatkuvasti korjattava ja kunnustettava siten, 
että -tien muotu ja kantavan kerroksen paksuus kuko ajan pysyvät oi-
kearia ja pinta tasaisena, Tällöin on huclehdittava siitä, että kor-
jausmateriaali on samaa kuin kantukerruksen rakentamisessa käytetty 
aines. Edelleen on korjaus suuritettava siten, että korjattavan koh-
dan pintaa revitään ennen korjausmateriaalin levitystä, jotta ker-
roksen rakenteellinen tasalaatuisuus säilyisi. 

Samalla poistetaan käytännöstä ne määräykset, mitä Laboratorio-
tieduitus N:o 3:ssa ja Tierakennuksen maelajitutkimus N:o l:ssä 
sekä Tvh:n kirjeessä N:u T-l656/Ta.353/38, 1950 on annettu kesto-
päällystettäväksi suunn.iteltujen teiden kantcker.roksen rakentami-
seen kelpaavista maalajeista ja murakaustuotteista. 
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