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1 	JOHDANTO 

1.1 Ohjeiden tarkoitus 

Nämä ohjeet on tarkoitettu alusrakenteen ja tien sitomattomien 

päällysrakennekerrosten tekniseen laadunvalvontaan. Ohjeet so-

veltuvat sekä uudisrakentamiseen että parannustöihin. 

Ohjeissa on esitetty mm. seuraavat valvontatoimenpiteet: 

- suunnitelma-asiakirjatietoj en tarkistus 

• alusrakenteen kantavuusluokka 

• materiaalit 

• rakennemitoitus 

- käytettävien raaka-aineiden tutkininen 

- rakentaxnistyön tarkkailu 

- vain nrakontoon sittaukset ja tutk i nukset 

ah joissa käs±teilädn mybs oril:oissator isal jon kuten 	c:rts_ 

teiden ja suodatinkankaiden yms. laadunvalvontaa, 

Jos työselityksissä on tästä ohjeesta poikkeavia vaatimuksia tH 

määräyksiä, noudatetaan työselitystä (esim. talvirakentarss 

Ohjeet eivät koske murskaustöitä, vahvistustöitä eivätkä 

tujen kerrosten töitä. Niitä käsittellään mm. seuraavissa 

- Päällystystöiden valvontaohjeet (TIEH 7 

- Maabetonitöiden työselitys (TIEH 73146 

- Stabilointiohje (TIEH 732614) 

- Pohjanvahvistustöi a 	a 
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1.2 Laadunvalvonta 

Työn onnistuminen edellyttää mm. oikeaa rakennemitoitusta, kel-

vollisia materiaaleja, ammattitaitoista työsuoritusta ja huolel-

lista laadunvalvontaa. Laadunvalvonta kohdistuu yleensä: 

- rakenteen sijaintiin, mittoihin, poikkileikkauksen 

muotoon ja ulkonäköön 

- rakenteen materiaaleihin 

- rakenteen kantavuuteen ja tiiviyteen 

- r:entecn timjujteen (kuivtus) 

Käytannön rakennustyön tarkkailuun kuuluvat tyokoneiden a tyo-

menetelmien sekä ainesmenekkien valvonta. Valmiista rakenteesta 

tehdään kantavuus- ja tiiviysnittaukset. Lisäksi todetaan, tayt-

tääkö rakenne kokonais- ja kerrospaksuutta, korkeussuhteita seka 

tasaisuutta, poikkileikkausnuotoa ja pinnan laatua koskevat vaa-

timukset. 

Laadunvalvonnan onnistumiseksi on laadittava laadunvalvontasuun-

nitelina, jossa esitetään mm.: 

- littera, johon tehtävä kuuluu 

- määrät ja yksiköt 

- laadunvalvonnan kohde 

- laadunvalvontatoimenpiteet, niiden määrä sekä tutki-

musväl ineet 

- asiakirjat, joihin toimenpiteet perustuvat 

- laadunvalvontalomakkeet 

- raportointi 

- 1adunvaivonnan suorittajat ja vastuuhenkilöt. 
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2 	ALUSRAKENNE 

Alusrakenteen laadunvalvontaan kuuluvat pohjamaan ja penkereen: 

- työ- ja materiaalitarkkailu 
- tiiviyden ja tasalaatuisuuden valvonta 
- pinnan korkeuden ja poikkileikkausmuodon tarkkailu. 

Alusrakenteen laadun tarkkailu ja arvostelu tehdään yleensä sil-
mämääräisesti (raivaus yms.). Jos rakenteelle on annettu jokin 
numerollinen mnitattava arvo, tulee sitä noudattaa (korkeus, pak-
suus, leveys, kantavuus, tiiviys yms.). 

Pohjanvahvistustöiden laadunvalvontaa on käsitelty julkaisussa 

Pohjanvahvistustöiden laadunvalvontaohjeet (TIEH 732177). Täl-
laisilla kohdilla pidetään välitarkastus, jossa päätetään, voi-
daanko työtä jatkaa tämän ohjeen hengen mukaisesti. 

2.1 Pintamaan raivaus 

Matalien penkereiden ( < 1,5 m) kohdilta on aina poistettava ki-
vet ( > 0,5 m) sekä lohkareet siirtymäkiilasyvyyteen saakka 
(ks. kuva 6.). Pohjanmaa on tämän jälkeen mnuotoiltava ja tiivis-
tettävä hyvin. 

Kaikkien penkereiden alta on kannot, mättäät ja aluskasvillisuus 
poistettava taulukon 1. arvojen mukaisesti. Myös näkyvät pinta- 

kivet ja lohkareet on rikottava tai poistettava, jos niiden 

etäisyys ajoradan pinnasta on pienempi kuin taulukon 1. mukainen 
arvo. Pintamaa poistetaan tarvittaessa. 
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Taulukko 1. Raivaussyvyydet ajoradan pinnasta. 

Pääl lysrakenne 
nro 

Raivaussyvyys 

Kannot Pintakivet 
(< 	0,25 m), (> 0,5 m ja 
mättäät ja lohkareet sekä 
aluskasvilli- isot karinot 
suus (> 	0,25 m) 

1,2,3 1,7 	ju 2,1 s 
4 1,5a 1,9m 
5 1,3m 1,7m 
6 1,2s 1,6s 

Taulukkoarvoa syveminaltä poistetaan maanpinnalla olevat suuret 
lohkareet, jos niistä on haittaa penkereen laadulle tai työn to-
teutukselle. Näitä ovat: 

- kerroksittain rakennettavalla osuudella p >1,0 m 
lohkareet 

- päätypengerryksen osalla q >2,0 m lohkareet. 

Jos lohkareet kuitenkin ovat pääosiltaan niaan peitossa ja niistä 
ei ole haittaa routainitoitukseri eikä pinnan tasaisuuden kannal-
ta, voidaan ne harkita jätettäväksi paikalleen, kuva 1. 

Jos tie perustetaan heikosti kantavan pohjamaan (pehmeikön) va-
raan, ei aluskasvillisuutta ja sitovaa pintakerrosta saa poistaa 
ellei työkohtainen työselitys sitä edellytä. 
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TI tNP$NT 

•AflLL,SR*ttNTIfT 1 2 

Kuva 1. Pintamaan raivaus penkereen kohdalla (Esimerkkikuva 

päallysrakenteista 1...3). 

Penkereen alle jäavilla kohdilla raivaus tulee tehda vahintaan 

päällysrakennekerrosten leveydeltä (Li). Mikäli pientareen reu-

nasta naapenkereellä kaltevuudessa 1:1,5 ja louhepenkereilla 1:1 

oleva teoreettinen luiska muodostuu tätä leveämmaksi, ulotetaan 

raivaus aina tähän rajaan saakka (L2), kuva 2. 

Kivet, lohkareet, kannot ja mättäät eivät saa kuitenkaan ulottua 

0,1 m lähemmäksi valmista luiskapintaa. Raivausleveydessa tulee 

myös ottaa huomioon lähivuosina odotettavissa oleva tien leven-

nys. 

Veden pois pääsy raivatulta keskialueelta, on varmistettava. Ve-

den poisjohtamisessa on noudatettava Teiden suunnittelu -ohjei-

den kansion B kohdassa 6.2 poikkileikkaustyypit esitettyja pe-

riaatteita ja ohjekuvissa esitettyjä tapoja. 
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PÄÄ L LYSRA KEN NE 

LUISK 

•1 
L2 	 TIEALUEEN 

RAJA RAIVAUSLEVEYDEKSI VALITAAN 

LEVEYKSISTÄ (Li, L2) SUUREMPI 

Kuva 2. Pintamaan raivaus tien leveyssuunnassa. 

Raivausjatteet voidaan, jos niistä ei ole haittaa valmiille ra-

kenteelle, hävittää hautaamalla. Pintamaan raivauksessa kertyvä 

raivausjäte seka pienpuusto haudataan tien sivulle tehtyyn kai-

vantoon, kuva 3. Raivausjäte tiivistetään esim. puskutraktorilla 

ja päalle levitetään vähintään 0,20 m kerros maata. Kaivannosta 

saatava maa käytetaan hyväksi esim. penkereessä, jolloin vaiku-

tukset massamääriin ja tasausviivan asemaan on huomioitava. Hau-

tauksen vaikutus rakenteen vakavuuteen, kantavuuteen ja tien 

muotoon on aina selvitettävä ennenkuin menetelmää käytetään. 

Kuva 3. Raivausjättejden hautaaminen tien sivuille. 
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Raivaustöiden jälkeen on tarkistettava, että tehty työ vastaa 
TYT:n vaatimuksia ja, että tarvittavat tasaus- ja tiivistystyöt 
on tehty, ennen kuin töitä jatketaan. Tasaisuus- ja tiiviysvaa-

tiukset on esitetty liitteessä 1. 

22 Penkereen rakentaminen 

Materiaalit. Pengermassoiksi kelpaavat kaikki tiivistettäviSsä 

olevat kivennäismaalajit (ks. TYT 1500 luku Pengermassat). Saven 
ja siltin kelpoisuus pengermateriaaliksi on kuitenkin aina erik-
seen harkittava. Huomioon on otettava niiden vesipitoisuus ja 
myös olosuhteet, joissa penger joudutaan tekemään. 

KuivakuorisaVea (vesipitoisuUs alle 30 %) voidaan käyttää penke-

reisiin erikoismenetelmifl ja sitä koskevaa erityisohjetta Kuiva-

kuorisavien ja silttien käyttö tiepenkereissä (TIEH 723855, 

1986) noudattaen. 

Yleensä savea voidaan sen korkeasta vesipitoisuudesta johtuen 
käyttää vain sanianlaatuisen pohjainaan tasaukseen ja vastapenke-

reisiin. 

Eloperäisiä niaalajeja käytetään yleensä ainoastaan vastaavanlai-

sen pohjamaan tasaukseen. 

Jos leikkaus- tai kaivumassoja käytetään penkereeseen tai pääl-

lysrakenteeseen, on kivennäismateriaaleja peittävä humusniaa ja 
aluskasvillisuus poistettava ennen varsinaisten leikkaustöiden 

aloittamista. 

Rakentaminen. Jos leikkausmassoja käytetään päätypengerrykseen, 

voidaan aluskasvillisuuden ja pintamaan poisto tehdä karkeammin. 

Tällöin epäpuhtaat leikkausinassat sijoitetaan yli 5 metriä kor-
keiden penkereiden alaosiin ja luiskatäyttöihin. 
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Kallioleikkauksissa, joissa kallion päällä on ainoastaan alus- 
kasvillisuutta, harkitaan aluskasvillisuuden poiston tarpeelli-
suus rintauksen korkeuden ja niateriaal.in kdyttötarkoi tuksen mu-
kaan. 

Leikkaus- ja pengerrystoissa on painuvat kohdat pengerrettava 
mandollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin painumat ehtivät 
tapahtua päaosin jo tien rakennusaikana ja jälkipainumat tien 
valmistuttua jäavät vähäjsiksj tai niitä ei tule lainkaan. 

Jos kivia ja lohkareita käytetään maapenkereisiin, ei niiden ko-
ko saa olla suurempi kuin 2/3 kerrallaan tiivistettävän kerrok-
sen paksuudesta. 

Maalaatikkoon, siirtymäkiilaan tai matalaan penkereeseen tehtä-
vän louhetäytteen alle ja tarvittaessa myös reunoille on laitet-
tava IV luokan suodatinkangas. Se laitetaan siten, ettei sivulta 
esim. roudan sulaessa valuvat massat pääse tunkeutumaan karkeaan 
taytteeseen, liite 5. 

Routasuojauksen kannalta on muistettava, että louhetäytteen pak-
suuden on oltava mm. siirtymäkiilojen kohdilla 0,5 m tavanomais-
ta hiekkatäyttöä paksumpi. 

Louhepenger rakennetaan siten, että karkea louhe (p  >600 nus) 
pengerretaan alimmaksi. Yläosa (TSV-1,5 m) tehdään yhtenä tai 
mieluiten useampana kerroksena hienosta ( <600 mm) louheesta, 
kuva 4. Louhepenkereessä yli 600 niin lohkareita ei saa sijoittaa 
1,5 m lahemmaksi tasausvjjvaa. Myöskään hauraita kivilajeja (ra-
pakjvi, runsaasti kiillettä sisältävät kivilajit ja kalkkikivi) 
ei tulisi kayttaä penkereen yläosassa, mikäli lujeinpia kivilaje-
ja on tarjolla. Suurin lohkarekoko, yläosaa kerroksittain pen- 
gerre-.-n. 	-17 

mm 
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5,0m 

m 

TraktorUSk 7 	OV' 

* Kerrospaksuus vähintään 0,S m ja enintään 1,5 m. 
Lohkarekoko 2/3 kerrospaksUUdesta ja enintäan 0 600 mm. 

Kuva 4. Louhepenkereen rakentaminen - 

Kallioleikkauksen irtilouhinnan ja louhepenkereen yläpinta kl1-

lataan ja tasataan karkeasti kantavan kerroksen alapintaan asti. 

Kiilaus tehdään pienikokoisella louheella tai karkealla sepelil-

lä sekä lopuksi jakavan kerroksen murskeella tai soralla. Kii-

laus on tehtävä huolellisesti, jotta tasauskerros ja kantavan 

kerroksen kiviaines eivät kuivuttuaan pääse liikenteen tärinän 

vaikutuksesta valumaan kivien lomaan ja aiheuta painumia. Lou-

heella ja sepelillä tehtävä kiilaus ja karkea tasaus on tehtävä 

siten, ettei tasauskiviainesta (jakavan murske tai sora) tarvita 

yleensä yli 0,1 metriä paksummalti. Tarvittaessa on varisemisen 

estämiseksi käytettävä suodatinkangasta (4. lk) tai karkea pinta 

on imeytettävä esim. bitumisella sideaineella. 

Pohjanvahvistus- ja lujitustoimenpiteiden tarkkailussa noudate-

taan niitä koskevissa työselityksissä (TYT 1200 ja työkohtainen 

työselitys) ja erillisessä ohjeessa (TIEH 732177, Pohjanvahvis-

tustöiden laadunvalvontaohje) annettuja ohjeita ja määräyksiä. 

Alusrakenteen tasaus on tehtävä mikäli mandollista sanalla alus- 

rakenteessa jo olevalla materiaalilla. 
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Pengerrystyön aikana on valvottava, että erilaatuisteri materiaa-
lien käyttö, levityspaksuudet s 
selityksessä annettuja ohjeita. 

Kallioleikkauksissa on todettava koekuoppien avulla (TYT l4L 

kallionleikkaus- ja pengerrystyöt) ja korkeusmittauksin, etta 
leikkauspohja tayttää sille asetetut vaatimukset (liite 1.). 

Valmiin alusrakenteen on oltava materiaalinsa puolesta silmämää-
räisesti tarkasteltuna tasalaatuista sekä tulee täyttää sille 
asetetut korkeustaso- ja tiiviysvaatimukset. Myös siirtymäkii1in 
kohdalla alusrakenne on muotoiltava oikeaan muotoon ja korkeu-
teen. 

Alusrakenteen tiiviys- ja korkeustasovaatimukset on esitetty 
liitteessä 1. 

2.3 Tiiviysmääritykset 

Tiiviysasteella (D) tarkoitetaan kuivairtotiheyclen 6k ja ivak-
simikuivairtotiheyden 6k maks. välistä prosenttisuhdetta. Kui-
vairtotiheys niaaritetään tarkkailukohdasta kentällä volymetrillä 
tai säteilystittauslaitteella. Maksimikuivairtotiheys määritetään 
samasta aineesta koejyräyksin tai laboratoriossa parannetulla 
Proctor-menetelrnllä ja korjataan kivisyydellä. 

D= 	 xl00 

maks. 

Tiiviysasteiden keskiarvon vähiminäisvaati 
alusrakenteen ylapinnalle on esitetty liitteessa 1. Vaatirnu: 
jat koskevat jokaista erillistä pengertäytekerrosta tai leik-
kauspohjaa. Yksittainen tulos saa aUttaa vaatimusrajan enintaan 
5 %-yksikällä. 
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Esitetyt vaatimusrajat saavutetaan yleensa noudattamalla jyrays-
ohjeita, jotka on esitetty liitteessä 7. Tiiviys on tarkistetta-

va kokeellisesti. 

Irtotiheysmääritykset Proctor-menetelmalla seka kentalla tehta-
vät irtotiheysinääritykset ja vesipitoisuusmaaritykset on esitet-

ty liitteessä 10. kohdissa 1-5. 

Liitteessä 4. on esitetty maksinlikuivairtOtiheydefl aarittarfliflefl 

raekokosuhteen (d60/d10 ) funktiona. 

Kunkin erillisen pengertäytekerroksen ja leikkauspohjan tiiviys 

on tarkistettava: 

Päällysrakenneluokissa 1.. .4. 

- keskimäärin 100 m:n välein kultakin ajokaistalta se-

kä 
- keskimäärin 200 m:n välein yli 1,5 111:n pientareilta 

Päällysrakenneluokissa 5.. .6 

- keskimäärin 150 m:n välein kultakin ajokaistalta se-

kä 
- keskimäärin 300 m:n välein yli 1,5 m:n pientareilta 

Kokeita tehdään kohdekohtaisesti kuitenkin vähintaan 3. Raken-

nuttajan edustaja määrää tarkkailukohdat. 

Työn alkuvaiheessa sekä materiaalin, pohjamaan tai olosuhteiden 
muuttuessa on aina tehtävä useampia tiiviysmäärityksia. Niiden 

avulla voidaan tapaus tapaukselta selvittää halutun tiiviysaS-
teen saavuttamiseksi tarvittavat jyrayskerrat. Liitteessa 7. on 

esitetty ohjeita koejyraysten yksityiskohdista. 
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Erilaisten tiiviyden tarkkailumenetelmien soveltuvuus eri maksi-

miraekokoisten kerrosten tutkimiseen on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Tiiviyden tarkJc:ailuinenetelmjen soveltuvuus 

Soveltuvuus Tiheyden 

mittaus 

Levy- 

kuormitus 

Vaaitus 

Raekoko Vesi- Hiekka- Sätei- Tiiviys- 
mm voly- voly- lymit- suhde 

metri metrj taus E2/El 

< 	20 x x x x 
< 	55 x x x 
<150 x 
>150 x 

Sateilymittaus- (esim.Troxler) ja Proctor-menetelmät eivät so-

vellu kaytettävaksj liian suurikivisen tai lohkareisen penger-

taytteen tiiviyden selvittämiseen. Lohkareisen ja louhepenkereen 

tiivistymistä Voidaan tarkkailla vaaitsemalla. Tällöin valitaan 

vahintaan 2.. .3 poikkileikkausta, joihin merkitään esim, maali- 

merkki 10.. .20 kohtaan. Pisteet vaaitaan 0, 2, 4, 6, 8 jne. 

yliajon jalkeen, kunnes alusta ei enää painu merkittäväksi. 

Riittava tiiviys on saavutettu silloin, kun kandella viimeisellä 

ylityskerralla aikaansaatu painuma on alle 10 mm. 

Talvella tehtavän alusrakenteen pintaosan tiiviyttä valvotaan 

lahinnä tyomenetelmän tarkkailuna, jos kokeellinen tarkkailu ei 

ole mandollista. Varsinaiset tiiviysmittaukset sekä tarvittaessa 

pinnan viimeistely ja jälkitiivistäminen tehdään penkereen su-

lettua. Vasta täman jälkeen voidaan aloittaa päällysrakenneker-

rosten tekeminen, mikali tehty rakenne täyttää asetetut laat 

vaatimukset. Siirtymakiilojen eluntan vaatirnuPiset ovat sana: 
kuin muunkin a1usrakenteej, 
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2.4 Kantavuusluokka ja routivuus 

Alusrakenteen rakennustyon aikana on tehtava havaintoja alusra-

kenteessa olevan tai siihen käytettävän materiaalin kantavuus- 

luokasta. Alusrakenteen kantavuusluokitus on esitetty liitteessä 

2. 

Alusrakenteen kantavuus arvioidaan normaalisti pohjamaari maala-

jin ja kosteusolosuhteiden perusteella. Jos pengertäytteen pak-

suus on vähintään 1 m, käytetään pengertäytteen kantavuusluok-

kaa, ottaen kuitenkin huomioon routamitoitukseen liittyvät oh-

jeet ja rajoitukset. 

Kantavuusluokan selvittämiseksi tutkitaan maalajin rakeisuus, 

routivuus, saven leikkauslujuus sekä pohjamaan kosteus. Jos 

alusrakenteen kantavuusluokka poikkeaa suunnitelmaan merkitystä 

luokasta, on päällysrakennepaksuutta muutettava vastaavasti. 

Tarkistuskokejta alusrakenteen kantavuusluokan selvittämiseksi 

tehdään: 

- kunkin suunnitelmaan merkityn rakenteen (tai kanta-

vuusluokan) alueelta vähintään 200 m välein. 

Kokeita on tehtävä kuitenkin vähintään yksi kutakin alusraken-

teen 2000 m2  kohden tai tätä tiheämmin aina kun todetaan maala-

jien vaihtuvan. Käytännössä voivat maalajit tai kosteusolosuh-

teet muuttua hyvinkin jyrkkärajaisesti lyhyellä matkalla. Tämän 

vuoksi on alusrakenteen tarkastus tehtävä erittäin huolellisesti 

seka kantavuusluokan että tiivistyksen riittävyyden osalta. 

Maalajin routivuuden arviointi rakeisuuskäyrän ja kapillaarisuu-

den perusteella on esitetty liitteessä 2. Routivuuden arvoste-

lussa on otettava huomioon myös routaolosuhteet Teiden suunnit-

telu -ohjeiden kansion B kohdan 3.2 Routimisen rajoittaminen mu-

kaisesti. 
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2.5 Yläpinnan korkeusmittaukset 

Alusrakenteen yläpinnan korkeuden suurin sallittu keskimääräinen 
alitus oikeasta tasosta on 50 mm. Suurin sallittu yksittäinen 
alitus oikeasta tasosta on 100 min, liite 1. 

Matalan louhepenkereen alle tehtävän maapenkereen pinnan suurin 
sallittu keskimääräinen poikkeama suunnitelman mukaisesta tasos-
ta on -200 min. Oikean korkeustason ylityksiä ei sallita lain-
kaan. 

Irtilouhinnan ja louhepenkereen tasatun ja tiivistetyn pinnan 
korkeusaseman suurin sallittu yksittäinen poikkeama kantavan 
kerroksen alapinnan korkeustasossa on -40 min, +20 mm, liite 1. 

Valmiin alusrakenteen korkeussuhteet on tarkistettava: 

- 20 ni:n välein korkeusmerkkien kohdalta. 

Keskimääräinen korkeusero lasketaan tähtäysmerkkien ja mittake-
pin avulla tien sivusuunnassa 1 xn:n välein tehtyjen mittausten 
tuloksista. Yksittäisestä poikkeaniasta annettu erijmniäismitta 
koskee mainittuja 1 m:n välein tehtyjen inittausten tuloksia. 
Korkeusmerkit on tarkistettava aina kiinteästä kiintopisteestä 
ennen alusrakenteen korkeusaseman mittausta, koska routiva poh-
janiaa saattaa talvikautena nousta ja keväällä laskea jopa useita 
kymmeniä senttinietrej ä. 

2.6 Tarkastus 

Ennen päällysrakennetyön aloittamista on pidettävä tarkastus, 
jossa todetaan, täyttääkö tarkastettavan tieosuuden alusrakenne 
sille asetetut vaatimukset. 
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Tarkastukseen otettava osuus määrätään työn edistymisen mukaan. 

Tarkastuksesta on tehtävä pöytäkirja johon on merkittävä niin. 

tarkastettava osuus (plv), laadunvalvontatulokset (suunnitellut 

ja toteutuneet yläpinnan korkeudet ja kantavuudet sekä tiiviys-

asteet ja kosteusprosentit), maastossa tehdyt havainnot, vir-

heet, tarvittavat korjaus- ym. toimenpiteet sekä töiden jatka-

mista koskevat päätökset. Suunnittelijaan otetaan yhteys, jos 

siihen on suunnitelman rnuutostöiden tai tarkistusten vuoksi tar-

vetta 

3 PÄLLYSRAXENNETYÖN VALVONTA 

3.1 Yleistä 

Päällysrakenteeseen kuuluvat sidotut ja sitomattomat kerrokset 

sekä siirtymäkiilat ja maalaatikko. 

Tien tavanomaisen päällysrakenteen (kuva 5.) yläosa muodostuu 

päällysteestä ja kantavasta kerroksesta sekä alaosa jakavasta 

kerroksesta, suodatinkerroksesta sekä tarvittaessa siirtymäkii-

lasta tai maalaatikosta. 

Päällysrakenteen yläosa on tietyllä osuudella paksuudeltaan ja 

rakenteeltaan yleensä sama. Päällysrakenteen alaosalla tasataan 

alusrakenteen kantavuusvaihtelut ja pienennetään liikenteestä 

alusrakenteeile aiheutuvia rasituksia. Tämän vuoksi sen laatu ja 

paksuus voi tiesuunnitelman mukaan vaihdella huomattavasti tieo-

suuden eri kohdilla. 

Siirtymäkiiloilla tasataan ertlaatuisten alusrakenteiden raja- 

kohtien kantavuus-, routivuus- ja muut erot tien pituus- ja si- 

vusuunnassa. 
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Kuva 5. Tien tavanomainen päällysrakenne. 

Jäljempänä esitetyt ohjeet koskevat päällysrakenteen sitomatto-

inien kerrosten sekä sii.rtymäkiilan tekemistä ja laadunvalvontaa. 

Niihin sisältyvät: 

- kantavuusmitoituksen tarkistus 

- ennakkotutkimukset kiviainesten ottopaikoissa 

- kiviaineksen laatuvaatimukset 

- päällysrakenteeseen käytettävien erikoisaineiden 

(lämpäeristeiden ja kuitukankaiden yms.) laadunval-

vonta 

- ohjeet työn aikana otettavista näytteistä, tehtävis-

tä tutkimuksista ja mittauksista 

- valmista rakennetta koskevat vaatimukset. 

3.2 Kantavuusmitoituksen tarkistus 

Tiesuunnitelman pituusleikkaukseen on merkitty päällysrakenne 

sekä pohjamaan tai penkereen kantavuusluokka. Puutteellisten 

inaaperätutkimusten tai työn toteutuksessa tapahtuvien muutosten 
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vuoksi alusrakenteen kantavuusluokka voi poiketa suunnitelmassa 

esitetystä. Myos rakenteeseen käytettävien kiviainesten todelli-
set E-moduulit voivat poiketa suunnitelmissa esitetyistä. 

Päallysrakenteen mitoitus on aina tämän vuoksi tarkistettava ja 
varauduttava myös rakentamaan uusia siirtymäkiiloja. Työmaan 
johto päättää j atkotoimenpiteista. 

Kantavuusinitoitus on esitetty Teiden suunnitteluohjeissa kansion 
8 kohdassa IV Tien rakenne luvussa 5.2. Valmiiksi xnitoitetut 

paallysrakenteet on koottu rakennetaulukoihin, jotka on esitetty 
teiden suunnitteluohjeissa luvussa 5.3. 

Siirtymakiiloja kaytetään paikoissa, joissa alusrakenne vaihtuu 
toiseksi lyhyella matkalla. Alusrakenteen kantavuusluokan vaih-
tuminen vaikuttaa myos jakavan ja suodatinkerroksen paksuuteen 
tai pelkastaan suodatinkerroksen paksuuteen. 

Routamitoitus tehdaan käyttämällä normaalia paksumpaa päällysra-

kennetta, lampoeristejtä, tekemällä maapohja tasalaatuiseksi, 
maapohjan tai alusrakenteen materiaalia vaihtanialla (maalaatik-
ko) ja kuivatusta tehostamalla. Päällysrakenteen paksuntaminen 
tehdaan yleensa suodatjnkerrogta paksuntainalla. 

3.3 Ennakkotutkimukset kiviaineksen ottopaikoissa 

Suunnitelma-asiakirjoihin sisältyy selvityksiä kiviainesten tar-

peesta ja niiden hankinnasta. Tielinjalla ei yleensä esiinny 
riittävasti eri laatuvaatuvaatiniukset täyttäviä aineksia. Tämän 

vuoksi suunnitelmissa on usein varattu varamaan- tai kallionot-
topaikkoj a. 

Ottopaikkoja ei ole aina tutkittu ennakolta riittävän tarkasti. 

Tälloin on kivjainesten kelpoisuusarvostelu tehtävä työn alkaes-
sa ja sen aikana, kun raaka-aineet ovat helposti saatavissa näy-

tetutkimuksia varten. Varainaanottopaikkojen tutkiinusohjeet on 



18 

esitetty julkaisussa Maarakennusalan tutkimus- ja suunnitteluoh-

jeita (TIEH 732660) osa 111/1.24. Kallioesiintymien tutkinusko-

kemuksia ja ehdotus kallion laatututkimusohjeiksi on esitetty 

julkaisussa Kallion laatutkiitiukset tiensuunnittelutöissä (TIEH 

733335) 

Alustavien tutkimusten jälkeen, on tehtävä myös vertailu mandol-

listen ottopaikkojen keskinäisestä edullisuudesta. Tässä on 

otettava huomioon kuljetusxaatka, kuljetukseen käytettävän ties-

tön parantamistarve ja kustannukset, esiintymän laajuus ja käyt-

tökelpoisuus sekä muut asiaan vaikuttavat seikat. Vertailun poh-

jalta valitaan kohteet tarkempiin tutkimuksiin. 

Koekuopista kaivettaessa otetaan näytteitä eri rakeisuutta edus-

tavista kerroksista sekä merkitään ylös eri kerrosten välisten 

rajojen korkeus sekä mandollisen pohjaveden pinnan asema. Kunkin 

näytteen on oltava painoltaan 5. . .30 kg suurimmasta raekoosta 

riippuen. 

Hiekkaesiintymistä voidaan ottaa näytteitä myös kierre- ja la-

piokairalla tai esim. autokairalla. Koekuoppatutkimusta voidaan 

täydentää paino-, heijari- tai muulla tulostavalla kairauksella, 

seismisellä luotauksella, maatutkalla, tms. Tutkimukset on teh-

tävä käyttökelpoisessa materiaalissa mandollisimman syvälle. 

Eri kerroksista otetuista näytteistä tutkitaan: 

- rakeisuus (0. . .64 mm) pesuseulontaa, tarvittaessa 

areometrianalyysiä tai vastaavaa käyttäen 

- kivisyys (kivien 64.. .600 mm inassaprosentit) mandol-

lisimxnan suuresta näytteestä (n. 1 m 3 -itd). 

Rakeisuuden määritysohjeet ovat liitteessä 10 kohdassa 6. Kivi- 

syyden määrittämiseeen on useasti käytettävä myös koekuoppien 

kaivun yhteydessä tehtyjä havaintoja. 

Selvitettäessä kiviaineksen soveltuvuutta päällysteeseen tai 

kantavaan kerrokseen on lisäksi noudatettava murskaustyön vai- 
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vontaohjeissa (TIEH 732810) ja em. ohjeessa (TIEH 733335) sekä 

jäljempänä kantavasta kerroksesta annettuja ohjeita. Selvityk-

seen on myös merkittävä tierakenteeseen kelpaamattoman aineksen 

määrä ja asema. 

Jos hankitaan valmiiksi seulottua tai murskattua ainesta osta-

malla, myyjää on pyydettävä esittämään luotettavat aineksen laa-

tututkimustulokset. Ellei niitä ole, on tehtävä erilliset tutki-

mukset. 

Jos suunnitelmaan merkitystä päällysrakenteeseen käytettäväksi 

ajatellusta materiaalista ei ole tehty täysin luotettavia tutki-

inuksia ja jos tästä voi aiheutua muutoksia työn toteutuksessa, 

on täydentävät tutkimukset tehtävä edellä mainittuja tutkiiausoh-

jeita soveltaen. 

3.4 Siirtymäkiila 

Siirtymäkiiloja on käytettävä paikoissa, joissa alusrakenne 

vaihtuu toiseksi lyhyellä matkalla. Siirtymäkiiloilla loivenne-

taan routanousun vaihteluita sekä kantavuuseroja. 

Siirtymäkiilojen suunnittelua on käsitelty Teiden suunnitteluoh-

jeissa kansion 8 IV luvussa 3.23 Siirtyxnäkiilat. 

Siirtymäkiilojen täyttömateriaaliksi sopii parhaiten kosteutta 

pidättävä routimaton hiekka. 

Siirtyniäkiilan syvyys riippuu lähinnä roudan syvyydestä ja kii-

lan täyttömateriaalista. Suositeltavat syvyydet maan eri osissa 

on esitetty kuvan 6. kartassa. Täyttömateriaalin edellytetaän 

tällöin olevan kosteutta pidättävää routimatonta hiekkaa. 

Jos täyttöön käytetään karkeata ainesta (soraa tai mursketta) 

on kiilan syvyyttä lisättävä kartan kussakin vyöhykkeessä 0,2: 
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syvyyksiin on kallion ja routimattoivan maaperän rajakohtaan teh-

tävä kantavuuseroja tasoittava kiila, jonka syvyys on 1,0 ui. Sa-

moin routivan leikkauksen ja routivan penkereen rajakohtaan on 

tehtävä kiila, jonka syvyys on 1,25 ui. 

Siirtymäkiilan pituus määräytyy tien luokan ja odotettavissa 

olevien routanousujen erojen suuruuden perusteella. Kiilan pi-

tuus esitetään yleensä suunnitelmassa. Ellei näin ole tehty maa-

ritetään siirtymäkiilan pituus taulukoiden 3a. ja 3b. avulla. 

5o 

5s000 

50000 

55000 

2. .2,2m 
45000 

- srlyäktiI0- 50000 

syoyydeo raja 

pakkosrräorön c 
raja 

- ,Oi, 

s000 

1,8...1,9m 

1 	 40000 

1,6 
35000 

Kuva 6. Siirtymäkiilasyvyys ja kerran 10 vuodessa toistuva pak-

kasmäärä. Sorasta tai murskeesta tehdyn kiilan s yv yys 

on 0,2 m suurompi,iouheesta 0,5 ui suurempi. 
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Taulukko 3a. 	Siirtymäkiilan kaltevuus. 

Tien luokka Kaltevuus 

l/k 

Moottoriväylät 1:40 

Valta- ja kantatiet 1:30 

Seudulliset tiet 1:30 	1 : 20 i 

Kokoojatiet 1:20 

Yhdystiet 1:20 	1 : 15 2 

1) KVL <500 ajon./d 

2) ei kestopaallys-

teiset tiet 

Taulukko 3b. 	Siirtymäkiilan kaltevuus taajamissa 

Tien luokka, nopeus Kaltevuus 

1/k 

Pääväylät v = 70.. .80 kiu/h 1:30 

Pääväylät v = 50. . .60 km/h 1:20 

Muut KVL >1000 ajon/d 1:20 

Muut KVL <1000 ajon/d 1:15 

Taulukoissa 3a ja 3b olevien jyrkkien kaltevuuksien käyttaninen 

edellyttää normaalia paksumpaa päällysrakennetta. 

Siirtymäkiilaa ei yleensä tarvita, jos alusrakenteen muutoskohta 

on kokonaan siirtymäkiilasyvyyden alapuolella. Kiilan kaltevuu-

della tarkoitetaan katevuutta tasausviivaan nähden. 

kantavuuserojen tasoittarniseksi kallion ja louheen, louheen ja 

.............................................. 
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rajapinnan välinen kaltevuus olla enintään 1:4. Sama koskee rou-

tivan ja routimattoman maalajin rajapintaa siirtymäkiilasyvyyden 

alapuolella. Hiekka ei saa valua rakentamisen jälkeen louhee-

seen. Sen estämiseksi joudutaan usein hiekan ja louheen väliin 

levittämään suodatinkangas (4 lk), liite 5. 

Sellaisissa alusrakenteen vaihtumakohdissa, jossa siirtymäkiilaa 

ei tarvita, päällysrakenteen paksuus muutetaan loivasti 5 m:n 

matkalla kantavamxnan materiaalin puolella. 

Tiivistäminen on tehtävä siten, että siirtymäkiila täyttää ma 

penkereen yläosalle asetetut tiiviysvaatimukset, liite 1. sek 

luvun 3.11 jyräysohjeet. 

Usein, kun routavaurioita koskevia riskejä ei haluta ottaa, on 

tarkoituksenmukaista korvata siirtymäkiilat maalaatikolla tai 

lämpäeristeellä, ks. liite 5. 

3.5 	Kuitukankaat 

Kuitukangas on varastoitava kuivalle alustalle auringon valolta 

ja sateelta suojattuna. Kangasta ei saa jättää levitettynä au-

ringon valolle alttiiksi viikkoa pidemmäksi ajaksi. 

Kangasta työmaalla vastaanotettaessa (ks. liite 6.) ja ennen 

käyttöönottoa tarkistetaan, että kuitukangas on: 

- hyväksyttyä tyyppiä (Vrt, taulukko 4.) 

- käyttöluokaltaan suunnitelman mukaista 

- rakenteeltaan ehjää ja tasalaatuista. 

Taulukossa 4. on esitetty kuitukankaiden käyttöluokitus 

(VTT/Geo) käyttökohteen mukaisesti. Käyttoon hyväksvtyistä k 

kaista annetaan erillisohjeet vuosittair 

Kuitukangasta (4. lk) voidaan käyttää m: 	i 

suodattimena. Kangasta vasten tulevan materiaalin maksimikoko ei 
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saa tällöin ylittää 0,6 m:iä. 

Levityksen aikana on valvottava, ettei kankaan päalla luku sita 

rikkovia työkoneita tai kuorma-autoja ennenkuin kiviaineksesta 

tehty suojakerros on levitetty. Yleensä riittää 0,2.. .0,3 si pak-

su tiivistetty sora- tai murskesorakerros, jos liikennoiminen on 

vähäistä. 

Taulukko 4. Kuitukankaiden käyttäluokitus 

KÄYrröLUOIcKA ja KÄYÖKOHDE 

(sovelletaan tierakennuskohteisiin) 

TARPEELLINEN 

PISTEMÄRÄ 

1. toissijaisissa käyttökohteissa, ^ 99.9 

esiin. nurmetusalustana 

2. erottamaan luonnon maalajeja 100.0-140.0 

toisistaan 

3. erottamaan inurskesora tai sepeli 140.1-220.0 

maalaj eista 

4. erottamaan lajittelematon louhe ^ 220.1 

inaalaj eista 

Lisäksi on tarkastettava, että kankaan saumaus on asianmukainen. 

Kankaan repeämisen välttämiseksi ei suodatinkangasta saa asen-

nuksen yhteydessä siirtää vetämällä. Varsinkin 2. luokan kangas 

on herkkä repeämään. Mikäli kankaan suuntaus on väärä, on kangas 

rullattava takaisin ja ruuan uudelleen suuntauksen jälkeen le-

vitettävä paikoilleen. 
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3.6 Lämpöeristeet 

Tierakenteiden lämpöeristeenä käytetään suulakepuristettua solu- 

muovia tai kevytsoraa. Poikkeuksellisesti ja lähinnä toisarvoi-

sissa kohteissa voidaan käyttää myös puunkuorta, sahanpurua tai 

turvetta. 

Paisutettua solumuovia tai polyuretaania ei saa käyttää, koska 

ne imevät liikaa vettä. Vettymisen kannalta yksi paksu eristys-

levy on parempi kuin kaksi ohutta. 

Tierakenteen routaeristeeksi soveltuu suulakepuristettu solwnuo-

vi, jonka yksittäisten levyjen tilavuuspaino on yli 38 kg/m 3  ja 

pitkäaikainen puristuslujuus vähintään 0,13 MN/m 2  (=N/mm2 ) 2%:n 

kokoonpuristumalla. Kohteissa, joissa tarvitaan suurempaa puris-

tuslujuutta, on eristyslevyn soveltuvuus harkittava tapauskoh-

taisesti. Tällöin suositeltavat rajat ovat vastaavasti 45 kg/m 3 

 ja 0,23 MN/m2 . 

Solumuovin alle tehdään hiekasta tai hienosta sorasta suodatin-

kerros. Eriste peitetään vähintään 0,15 min paksuisella muovikal-

volla. Solumuovin päälle tuleva päällysrakenne mitoitetaan ta-

vallisesti lähtökantavuuden E = 30 MN/m 2  mukaan, vaikka solumuo-

ym materiaalimoduuli on alle 8 MN/m 2 . Tilapäistä työmaaliiken-

nettä eriste kestää, kun päällä on 0,1 m hiekkaa ja vähintään 

0,2 m soraa tai mursketta. Länipöeristeen päällä tulee olla vä-

hintään 70 cm:n paksuinen routimaton rakenne. Vaiheittain raken-

nettaessa tulee mitoitus tarkistaa eristevaurioiden välttämisek-

si sekä kantavuuden varmistainiseksi. Siirtyinäkiilan mitoitus 

tehdään taulukkojen 3 ja liitteen 5 avulla. Solumuovin laadun-

valvontaohje on esitetty liitteessä 6. 

Revytsoran käyttö tulee yleensä kysymykseen vain kevyissä tie-

penkereissä, jolloin kevennyksen lisäksi saadaan aikaan tehokas 

lämmöneristys. (Tarkemmat ohjeet Pohjanvahvistustöiden laadun-

valvontaohjeissa, TIEH 732177). 

Kuiva kevytsora eristää särkKä paremmin, Kevytsoran alle tarvi-- 
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taan tavallisesti suodatinkerros tai suodatinkangas. Kantavuu-

deltaan kevytsora vastaa hiekkaa, jonka E-moduuli on 30 MN/m 2 . 

Kevytsoran päälle tulee samanlainen päällysrakenne kuin solunuo-

villa. Kevytsoran kantavuus tulee tarkistaa, jotta tie kestaisi 

sille tulevat rasitukset. 

3.7 Suodatinkerros 

Suodatinkerroksen kiviaineksena kaytetaän hiekkaa, jonka rakei-

suusvaatiiuus on esitetty liitteessä 1. Suodatinkerroksessa ei 

sallita: 

- kiviä, jotka jäävät 50 mm seulalle (tarvittaessa on 

kiviaines välpättävä tai seulottava) 

- savea eikä haitallisia epäpuhtauksia kuten humusinaa-

ta 

- kapillaarisuutta, joka ylittaä 0,90 0. 

Suodatinkerroksen rakeisuuden on täytettävä pohjamaahan seuraava 

ehto (d 20  = läpäisyprosenttia 20 vastaava raekoko, me) 

d 20  suodatin 

= 	8. ..40 

d20  pohjamaa 

Jakavan kerroksen ehto: 

d20  jakava 

= 	8.. .40 

d20  suodatin 

Jos päällysrakenteessa käytetäan moreenia, on sen alle levitet-

tävä veden kapillaarisen nousun katkaiseva hiekasta tehty eris-

tyskerros. Eristyskerroksen paksuuden on oltava vähintään 1,25 

kertaa käytettävän eristyshiekan kapillaarisuus. Eristykseen 

voidaan käyttää myös kapillaarisuuden katkaisevaa hiekkaa kar-

keampaa kiviaineskerrosta. Se pitää erottaa alustastaan ja mah-

dollisesti päälle tulevasta moreenista suodatinkankaalla. 
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Suodatinkerroksen rakejsuus on aina varmistettava rakenteesta 

otetuilla näytteillä. 

Suodatinkerroksen korkeustaso- ja tasaisuusvaatimukset on esi-

tetty liitteesä 1. Liitteen 1. tiiviysvaatimus saavutetaan 

yleensä noudattamalla luvun 3.11 jyräysohjeita, taulukko 5. 

Tiivistystyö ei saa häiritä pohjamaata tai pienentää sen kanta-

vuutta eikä vaurioittaa ojarumpuja, kaapeleita, johtoja tms. 

3.8 Jakava kerros 

Jakava kerros voidaan rakentaa luonnonkiviaineksesta tai murska-

tusta kiviaineksesta. Rakenteeseen tiivistetyn kiviaineksen ra-

keisuusvaatimukset on esitetty liitteessä 1. (luonnonkiviainek-

sen alue 1 ja murskatun aineksen alue 2). 

Rakenteesta otetut näytteet eivät saa olla routivia. Alle 0,002 

sun ainesta (savea) saa olla enintään 1 %. Alle 0,02 mm ainesta 

saa olla enintään 3 %. 

Lahtäkohtana tulisi aina olla, että jakavan kerroksen materiaali 

on avoimempaa, vettä läpäisevämpää ja yleensä karkeanipaa kuin 

kantavan kerroksen kiviaines. Tällöin keväällä roudan sulaessa 

ylhäältäpäin pääsisi sinne kertyvä vesi suotautuniaan alaspäin, 

eika jäisi heikentämään kantavan kerroksen kantavuutta. 

Kiviaineksen kantavuus riippuu varsin paljon min. rakeisuuskäyrän 

muodosta ja asemasta. Materiaalin kantavuusarvo (E) voidaan ar-

vioida likimääräisesti liitteen 3. avulla. 

Kivien suurin läpimitta ei saa olla yli 150 mm. Jos kerrospak-

suus on alle 300 mm saa kivien maksimiraekoko olla korkeintaa 

puolet kerrospaksuudesta. Jakavan kerroksen sora on välpättäva, 

jos ylisuurien kivien määrä on yli 5 %. Hienorakeisin sora tui 

sijoittaa jakavan kerroksen alaosaan. 
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Murskatun kiviaineksen maksimiraekoko valitaan ottaen huomioon 
liitteessä 1 esitetty ohjealue, kerrospaksuus ja murskattavan 
raaka-aineen laatu. Suositeltavat maksimiraekoot ovat 50.. .80 

mm. Maksimiraekoko määritetään läpäisyprosentin 95 (d 95 ) kohdal-

ta. 

Jakavan kerroksen korkeustaso- ja tasaisuusvaatimukset on esi-
tetty liitteesä 1. Kantavuusvaatimukset on esitetty myös liit-
teessä 1. Tiiviysvaatimus (liite 1) saavutetaan yleensä noudat-
tamalla luvun 3.11 jyräysohjeita. 

Materiaalien rakeisuus, tiiviys ja kantavuus tulee tarkistaa ko-
keellisesti ja ryhtyä välittömästi korjaustoimenpiteisiin ellei 

vaatimusarvoja ole saavutettu. 

3.9 Kantava kerros (sitomaton) 

Materiaalivaatimukset. Päällysrakenneluokissa 1... 4 AB kiviai-
neksen on oltava murskattua. Muiden rakennetyyppien kantava ker-

ros voidaan rakentaa sorasta tai niurskatusta kiviaineksesta. 

Maksimiraekoko ei saa olla yli puolta kerrospaksuudesta. Raken-
teeseen tiivistetyn kiviaineksen on oltava liitteessä 1. esite-
tyllä ohjealueella ja mandollisimman hyvin rajakäyrien suuntai-
nen. Rakeisuus määritetään pesuseulonnalla ja lisäksi areomet-
rianalyysillä, jos 0,074 min:n läpäisyprosentti on yli 3. Läpäi-

sy-%:a 95 vastaavien raekokojen yksittäisarvojen tulee olla vä-

lillä 32... 65 mm ja niiden keskiarvon välillä 45.. .55. Murskatun 

kiviaineksen suositeltavin maksirniraekoko on 50 mm, (d95 ). 

Alle 0,002 mm ainesta (savea) saa rakenteessa olla enintään 1 %. 

Alle 0,02 mm ainesta saa olla enintään 3 % ja mieluiten alle 2 
%. Materiaalin hienoainesmäärä (<0,074 mm) tulisi olla mieluiten 

alle 5 %. Kantavan kerroksen aineksen tulee olla routimatonta ja 

sen tulee kaikissa normaaleissa tieolosuhteissa säilyttää vähin-
tään sen rakeisuutta vastaava mitoituskantavuus (liite 3.). 
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Kiviaines ei saa olla rapautunutta. Kiviaineksen on täytettävä: 

- päällysrakenneluokissa 1. . .2 vähintään II laatuluok-

ka 

- päällysrakenneluokassa 3.. .6 vähintään III laatu- 

luokka 

Kiviaineksen laatuluokka määrätään Los Angeles-luvun ja paranne-

tun haurausarvon perusteella. Huonompi niistä määrää kiviaines-

luokan. Kiviaineksen lujuus- ja muotoarvovaatimukset on esitetty 

liitteessä 1. 

Sitomattomaan kantavaan kerrokseen käytettävässä murskesorassa 

tulee täysin murskautuneiden rakeiden määrän olla vähintään 20 % 

laskettuna 6 mm suuremmista rakeista. 

Murskattaessa kiviainesta kantavaan kerrokseen on ennakoitava 

sen mandollinen työn aikainen hienontuminen. Ellei tarkempaa oh-

jetta ole puolitetaan ohjealue (liite 1) ja ohjeena käytetään 

alempaa (karkeampaa) ohjealueen osaa. Likimääräisen ja suuntaa 

antavan kuvan murskaustuotteen hienontumisesta työvaiheen aikana 

saa tekemällä siitä parannetun Proctor-kokeeri ja vertaamalla en-

nen - jälkeen koetta saatuja rakeisuuskäyriä keskenään, kuva 7. 

Sallitut rakeisuuden poikkeamat ohjealueelta on esitetty liit-

teesä 1. 

Mikali inurskattavan kiviaineksen rakeisuuskäyrä on "roikkuva' 

tulee xnurskausvaiheen aikana lisätä, tavallisesti sivulta syöt-

täen, sellaista soraa, inursketta tai soraista hiekkaa, jolla 

roikkuva käyrä saadaan korjatuksi ohjealueelle ennakolta tehdyn 

suhteituksen mukaisesti. Tällöin ei lisättävässä kiviaineksessa 

saa olla hienoainesta, joka huonontaisi materiaalin rakeisuutta 

sen hienossa päässä. Tällaisen lisämateriaalin hankintaan tai 

valmistamiseen ennakolta tulee varautua hyvissä ajoin varsinkin 

silloin, kun murskaustuote tehdään kalliosta, josta yleensä syn-

tyy "roikkuvia" rakeisuuskäyriä. 
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a = su1lomton 

1 

- j 

Kuva 7. Esimerkki Proctor-sullonnan vaikutuksesta kiviaineksen 

rakeisuuteen. Muutos ennakoi tiivistyksen, työmaalii-

kenteen ja eri työvaiheiden aikana tapahtuvaa kiviai-

neksen hienontumista. 

Mikäli hienoainesta on liikaa, se on poistettava esiin. seulornal-

la, tankoerottelijan tai pölynpoistolaitteen avulla murskauksen 

yhteydessä. 

Työsuoritus. Sitomatonta kantavaa kerrosta ei saa tehdä talvel-

la, ellei työkohtainen työselitys sitä salli. Tällöin kantava 

kerros voidaan suojata väliaikaisella sidotulla päällysteellä 

tai erillisellä ja myöhemmin poistettavalla sitomattomalla kulu-

tuskerroksella. Suojaus ja sen kestoaika harkitaan työmailla ta-

pauskohtaisesti ohjeen Tietyömaiden liikennekelpoisuuden paran-

tammen, (TIEH 731626 (1986)), mukaisesti, kuva 8. 
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Kuva 8. Yleisen liikenteen alaisten tietyömaiden ajopintojen 

päällystevaihtoehdot sulan maan aikana. 

Tiivistyksessä noudatetaan luvun 3.11 jyräysohjeita. Liiallista 

jyräystä on vältettävä kiviaineksen rikkoutumisen estämiseksi, 

kuva 9. Jos tiivistettävän kerroksen paksuus on alle 150 mm, on 

erityisen tarkasti noudatettava ohjejyräyskertamääriä varsinkin 

täryjyrää käytettäessä. Levitys ja tiivistys on tehtävä siten, 

että kerroksesta tulee tasalaatuinen ja että se täyttää valmiil-

le kerrokselle asetetut vaatimukset. 

Sidotun kerroksen alustaksi tulevan kantavan kerroksen pinta on 

viimeisteltävä yleensä välittömästi ennen sidotun kerroksen te-

kemistä. Viimeistelytyö on tehtävä siten, että kerroksesta tulee 

tasainen ja paksuudeltaan sekä korkeussuhteeltaan oikea. 
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Kuva 9. Havaintoja kiviaineksen murskautumisest 

	

sen 1isääntymiset - .: 	i vi ; -iykoen 

rospaksuiiksi la 

karkeahko. Viimeistelytyossa on erityisesti varottava liiai 

veden käyttää, josta voi olla seurauksena kerroksessa o1ev 

hienorakeisen aineksen kulkeutuniinen 

Sileälle pinnalle levitetty päällyste 

västi alustaan. Tästä on useasti seurauksena jo jyraykseri a1 

muodostuvat päällystehalkeamat. Tämän vuoksi on ehdottomasti 

vammistettava kantavan kerroksen pinnan riittävästä karkeudesta 

niin että päällyste tarttuu hyvin alustaansa ja toimii raken-

teessa yhdessä kantavan kerroksen kanssa. 
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Muita karitavuuteen, sitomattomattoman kantavan kerroksen mate-

riaaliin, vesipitoisuuteen ja tekemiseen liittyviä suosituksia 

on esitetty liitteessä 8. 

Kantavan kerroksen korkeustaso- ja tasaisuusvaatimukset on es 

tetty liitteessä 1. kuten myös kantavuus- ja tiiviysvaatimuksc 

Valmiin kerroksen on oltava oikeassa kaltevuudessa. 

Jakavaan ja kantavaan kerrokseen käytettävien kiviainesten ra-

kejsuutta arvosteltaessa voidaan käyttää apuna seuraavia ehtoja: 

(d30) 2 

k = 

d60  .d 10  

2 
5O 

k, = 	= 4.. .15 

d90  . 

joissa d 10 , d 3 , d50 , d60  ja d90  ovat raekokoja (mm), joiden nu-

meroarvot luetaan rakeisuuskäyrän em. alaindeksien osoittamien 

3.10 Soratien kulutuskerros 

Sitomaton kulutuskerros voidaan tehdä moreenista, sorasta tai 

murskatusta kiviaineksesta. Käytettävän moreenin, soran tai ni 

den ja saven muodostaman seoksen rakeisuusohjealue on esitett1 

liitteessä 1. SuurimTnan raekoon (d 95 ) tulee olla 12.. .16 (18) 

me. 
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Sitomattoman kulutuskerroksen levitys- ja tiivistystyössä nouda-

tetaan soveltuvin osin kantavan kerroksen rakentamista koskevia 

ohjeita. 

Kulutuskerrokseen kaytettävan saven sitomiskyky riippuu sen si-

sältämän savilajitteen määrästä. Savilajitetta tulee olla vähin-

tään 25 paino-%, mutta mieluummin yli 50 paino-'%. Kulutuskerros 

tehdään yleensä 50 mm paksuksi. Kiviaines levitetään yhtenä ker-

roksena. 

Levityksen, suolauksen ja sekoituksen jälkeen kulutuskerrosaines 

tasataan ja tiivistetään. Valmiin kulutuskerroksen on oltava 

vaaditun paksuinen sekä oikeassa kaltevuudessa. Suurin sallittu 

epätasaisuus 5 m:n matkalla on 15 mm. Kulutuskerroksessa ei saa 

olla liikenteelle haitallisia pitkiä aaltoja. 

3. 11 Tiivistäminen 

Alusrakenteena olevan leikkauspohjan ja esim, kivien poiston yh-

teydessa loyhtyneen alustan tiivistäminen tehdään alusrakenteen 

pinnalta. Ellei tämä ole huonojen olosuhteiden vuoksi mandollis-

ta tiivistäminen voidaan usein aloittaa vasta suodatinkerroksen 

ja sen paälle ajetun ohuen (n. 10 cm) paksun (murske)kerroksen 

päältä. 

Pengertaytteen, maalaatikon täytteen, siirtymäkiilojen täytteen, 

suodatinkerroksen ja jakavan kerroksen tiivistykset tehdään ma-

teriaalista ja tiivistämiskalustosta riippuen yhtenä tai useam-

pana kerroksena. Tiivistystyössä on noudatettava eri jyrätyyp-

pien osalta tyäselityksessä ja tässä ohjeessa annettuja jyräys-

kertamäaria ja tiivistettävän kerrosten paksuuksia, ellei liit-

teessa 7. esitetty koejyräys johda niistä poikkeaviin tuloksiin. 
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Liiallinen tiivistäminen rikkoo kiviainesrakeita ja tämän seu-

rauksena materiaalin rakeisuus ja kantavuusarvo muuttuvat, usein 

alkuperäistä huonommaksi. 

Jyrän paino, valssin leveys yms. vaikuttavat jyrän työkapasi-

teettiin ja sitä kautta myös tiivistystyön lopputulokseen. Ker-

rospaksuuden merkitys on suuri ja ohuilla kerroksilla saavute-

taan kriittinen kiviä rikkova työmäärä varsin vähäisillä tiivis-

tyskertamääril lä. 

Viivapaine saadaan jakamalla jyrän valssille tuleva paino vals-

sin leveydellä (kN/m kg/cm). Minimiviivapaineen tulee olla ja-

kavan ja kantavan kerroksen jyräyksessä vähintään 15 kN/m. Lou-

hepenkereen pinnan tiivistyksessä viivapaineen tulee olla 25 

kN/m ja ylityskertojen vähintään 8. 
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Taulukko 5. Jyräysohjeet. 



Taulukko 6. Kuivatiheyden ja vesipitoisuuden välinen yhteys eri 
maalajeilla. 
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Normaalin ja parannetun Proctor-kokeen tulokset osoittavat sel-
västi, että kiviaineksen raekokosuhteen (d 60/d10 ) ollessa keski-
määrin välillä 4.. .24 tapahtuu aina kiviaineksen rikkoutumista, 
jos työmäärä ylittää normaalin Proctor-kokeen työmäärän n. 0,16 
kwh/m 3 . Rikkoutuminen on sitä yleisempää, mitä ohuempi tiivis-
tettävä kerros on ja todennäkäisemmin erittäin runsasta, jos 
kerrospaksuus auttaa 150 mm ja lisäksi kiviaineksen lujuus on 
huono. 

Sulan maan aikana tiivistettävä kerros on tarvittaessa kasteic 
maila pyrittävä saamaan lähelle optimivesipitoisuutta tai mie-
luiten hieman sen alapuolelle vaaditun tiiviyden saavuttamiseksi 
(taulukko 6.). Optimivesipitoisuudesta ei saa poiketa 2 painop-
rosenttiyksikkää enempää. 

Liitteessä 10. kohdassa 1. annetaan ohjeet kiviaineksen optinhi-
vesipitoisuuden snäärittämisestä parannetulla Proctor-menetelm' 
lä. Suuntaa antavat arvot eri inaalajien optimivesipitoisuudelJ 
ja inaksimikuivairtotiheydelle on esitetty liitteen 10. luvun 1. 
taulukossa 1. Maksimikuivairtotiheys voidaan määrittäs myös ros-
kokosuhteen d 60/d 10  perusteella liitteen 4. käyrästä. 
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Suodatinkerroksen ainesten optimivesipitOiSUuS on 9. . .15 % ja 

jakavan sekä kantavan kerroksen 5. • .9 %. Talvikautena kastelu on 

kiellettyä. Kastelu on yleensä tehtävä ainesten levitysten ja 

tasauksen yhteydessä ennen jyräystä. Jyräyksen aikana tehtavästä 

kastelusta on useasti haittavaikutuksia. Yleensa seurauksena on 

tiivistettävän kerroksen yläosan läyhtyminen ja hienorakeisen 

kiviaineksen siirtyminen kerroksen pintaan. 

Liikajyräystä tulee välttää, koska siitä usein on seurauksena 

rakennekerrosten läyhtyminen uudelleen. Erityistä huomiota on 

kiinnitettävä kerroksen reunaosien tiivistamiseen. 

Kerrosten tiiviystarkkailuun käytettävät menetelmat (kokeiden 

suoritusohjeet liitteessä 10): 

- E2/E 1-suhteen määritys levykuorinituskokeella. Mittaa 

koko rakenteen tiiviyttä (painumaa). 

Tiiviysaste kuivatiheyden, mitattuna säteilymittauS-

laitteella tai volymetrillä, ja maksiisikuivatihey 

den, Proctor-menetelmällä, välisena prosenttisuhtee 

na. Mittaa kerroksen tiiviytta. 

Talvitiivistäminen 

Talvikautena materiaalin ajo sekä levitys- ja tiivistystyot tu-

lee toteuttaa niin, että maa-ainekset eivät ehtisi merkittavästi 

jaätyä. 

Kantavaa kerrosta ei saa rakentaa talvella. Mikali penger on ra- 

kennettu siten, ettei se ole päässyt pengertämisvaiheeSSa jäaty- 

mään, voidaan sen päälle jo talvikautena rakentaa jakava kerros. 

Kantava kerros ja päällyste saadaan rakentaa vasta roudan sula-

misen jälkeen kesällä. Jos penger tai jakava kerros on tehty 

talvella, on pinta tasoitettava ja jälkitiivistettavä kesallä 
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ennen kantavan kerroksen tekemistä. Tijvjstamjseen on tällöin 

kaytettavä syvavaikutteista jyrää, jonka täryvalssin staattn.on 

paino on vähintaän 10 tonnia. Sopiva jyräyskertojen rrööro on 

tälloin tavallista suurempi eli 8.. .10 ylityskertan. 

Vesi toimii sulana aikana rakejden välisenä vojteluainenn. 

auttaa materiaalin tiivistymistä. Kun vesi jäätyy, se muutt 

voiteluaineesta tiivistymistä haittaavaksi tekijäksi. Muodc 

nut jaakerros vie laajetessaan osan rakeiden välisestä tyhjati 

lasta ja näin estää tehokkaan tiivistymisen. 

Kuvasta 10. nandään materiaalin lämpötilan ja vesipitoisuuden 

vaikutus tiivistämistyön tulokseen. Mikäli ainekset ovat inandol-
lisimman kuivia eli vesipitoisuus on alle 2 %, voidaan suhteel-

lisen hyviin tuloksiin päästä talvityössäkin. Materiaalit ovat 

kuitenkin harvoin luonnontilajsina näin kuivia. Niiden kuivatta-

minen ei ole yleensa, etenkään suurissa maarakennuskohteissa ta-

loudellisesti kannattavaa. Mainittakoon, että hiekalla ja soral-

la ei optimikosteudessa voida saavuttaa pakkassäällä vaatimuksen 
mukaisia tuloksia. 

Kuvasta 11. nandaan roudan syvyyden riippuvuus odotusajasta eri-
laisilla vuorokauden keskilämpötiloilla. 
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Kuva 11. Roudan sy-vyys odotusajan funktiona eri ilman lämpöti-

loilla. 

Tiivistymisen onnistuminen riippuu varsin merkittavasti ilman ja 

materiaalin lämpötilasta ja ajasta, jonka kuluessa tiivistystYO 

saadaan tehdyksi. Esimerkiksi -20 °C pakkasessa jo puolen vuoro-

kauden odotusaika vie mandollisuudet kumipyoräjyraYkSefl onnistu-

miselta, sillä tällöin koko kerros on jo ehtinyt jaatya koko 

paksuudeltaan. 

TalvityäsSä kerrospaksuuksia tulee lisata ja samalla kayttaa 

raskasta ja riittävän syvävaikutteista tiivistyskalustoa. Näin 

menetellen saavutetaan lisätyöaikaa, kun paksu kerros omaa 1555-

sassaan suuremman lämpömäärän kuin ohut eikä jaady niin nopeasti 

kuin ohut kerros. 

Ohuita kerroksia käytettäessä lumiriskit, jokaisen ohuen kerrok-

sen päällä lisääntyvät. Jos kerros (materiaali) paasee jaätymaän 

ennen tiivistämistä, on lähes mandotonta saada tyomääraä lisäa-

inälläkään tyydyttävää lopputulosta. 

Yleiset tiivistämisohjeet edellyttävät myos, ettei täytekerrok-

sia saisi rakentaa jäätyneen maan paalle. Mikali pohjamaa on 
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hienorakeista ja inärkää, ei ohuita kerroksia voida tiivista 

tyydyttavaän tiiviyteen lysällä pohjalla. Pehmeä pohjamaa toi-

mii kuin iskunvaimentaja ja vie tärkeän osan tiivistystehosto 

pois. Tallaisessa kohteessa päästään talvella tyydyttävään tu-

lokseen, jos pohjamaan onnt- aon 'rnen rtnnokrroot- en on 
man (10... 15 cm) jäät, 

Talvella tiivistettäe• 

vistys tapahtuu heti levityksen jalkeen, jolloin maa ei ole vi 

lä jaätynyt. Maan jäadyttyä sitä ei tule enää tiivistää. Maa-a 

nekseri vesipitoisuuden tulisi olla riittävän alhainen, lämpäti-

lasta riippuen yleensä alle 5 %. 

Talvitiivistyksessä on edullista käyttää itse kulkevia jyriä i 

jyräys on tehtävä edestakaisena liikeratana noin 30.. .50 m 

osuuksia. Lopputulos on yleensä suhteellisesti paras, jos mate 

riaali sekä levitetään että tiivistetään samanaikaisesti. 

Mikali lampotila on alle 0 °C, ei aikaero levityksen ja tiivis-

tyksen valilla saa olla yli 2 tuntia. Koska tiivistystulos riip-

puu ratkaisevasti vesipitoisuudesta, tulisi talvella käyttää 

sellaisia materiaaleja, joiden vesipitoisuus on vähäinen (esim. 

murskatut kiviainekset ja tasarakeiset kiviainekset). 

Materiaalia pitaa tuoda levityskohteeseen suurehkolla kapasitee-
tilla (yli 200 m 3  itd/h), jottei materiaali olisi työn hitaan 

edistymisen vuoksi liian kauan alttiina kylmälle ilmalle ennen 
tiivistämistä. 
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4 	PÄÄLLYSRAKENTEEN MITrAUiSET, NÄYTTEET JA TARXSTUKSET 

4.1 Toteuttaminen 

Omana työnä tehtävissä töissä TIEL vastaa tarvittavista mittauk-
sista ja tutkimuksista. Urakalla tehtävissä toissä tutkimusten 
ja mittausten suorittaja sekä tutkimuskulujen korvaaminen inää-
räytyy urakka-asiakirjojen perusteella. 

Ellei asiakirjoissa ole muita ohjeita, rakennuttaja tekee ne 
mittaukset ja tutkimukset, joilla selvitetään täyttääko valmis 
rakenne sille asetetut laatuvaatimukset. Tällaisia mittauksia ja 
tutkimuksia ovat rakeisuusanalyysit, korkeus- ja tasaisuusmit-
taukset, paksuusmittaukset, tiiviys- ja kantavuusmääritykSet se-
ka poikkileikkauksen muotoon ja asemaan liittyvät mittaukset. 
Työn suorittaja voi tehdä näitä mittauksia ja tutkimuksia työ-
nohjausta, tarkistainista ja täydentämistä varten. 

Työn suorittaja tekee kaikki tyonaikaiset tutkimukset, joilla 
pyritään ohjaamaan työsuoritusta. Tällaisia tutkimuksia ovat 
esimerkiksi raaka-aineen ottopaikkaa koskevat tutkimukset, opti-
mivesipitoisuuden määrittäminen ja edullisimman jyräyskertamäa-
rän selvittäminen (liite 7.). 

Sellaisissa tutkimuksissa ja määrityksissä, joilla selvitetään 
valmiin rakenteen laatua, tulee molempien osapuolten olla edus-
tettuna, ellei toisin sovita. Niistä on laadittava niittauspöytä-
kirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. 

Kummankin osapuolen on saatettava viivyttelemättä tutkimustensa 
tulokset tiedoksi toiselle osapuolelle. Jos tulosten oikeelli-
suudesta syntyy epäselvyyttä, on tarkistettava, että inääritykset 
ja niihin liittyvät laskelmat on tehty oikein. Tarvittaessa on 
tehtävä uusintainäärityksiä. Tällöin voidaan myös tilata tutki-
muksia TIEH:lta tai viralliselta tutkimuslaitokselta. Rakennut-
tajan ja työn suorittajan on sovittava yhdessä näista tutkimuk-
sista. 



4.2 Kiviainesnäyttec 

Päällysrakennekerroks: 
kana otettava: 

- vähintään yksi näyte jokaista alkavaa 1000 in 3 :n iti 

tiheämmin esiin, yksi näyte jokaista alkavaa 500 In:ä itd kohti. 
Työn alkaessa on suositeltavaa tehdä tutkimukset vielä tätäkin 
tiheämniin. 

Näytteet on aina otettava työkohteeseen ajetusta materiaalista 
levityksen ja tiivistyksen jälkeen. Rakennekerroksesta otettavat 
näytteet otetaan aina reunauran kohdalta eli samoilta kohdilta 
joista tehdään kantavuuskokeet. Levitetystä kerroksesta näyte 
otetaan yhtenä näytteenä. 

Mikäli työkohteessa havaitaan, että hienoaines on erottunut ki-
viaineksesta pintaan tiivistyksen tai työmaaliikenteen seurauk-
sena, otetaan tästä erillinen näyte. 

Mikäli ilmenee aihetta tehokkaampaan laadunvalvontaan, voidaan 
tarkistusnäytteitä ottaa myös kiviaineksen kuormauspaikalta tai 
välivarastokasalta. 

Rakeisuustulokset ym. merkitään kiviainestietojen yhteenvetolo-
makkeelle (TIEH 732532) tietokonelaskentaa varten, liite 11. Ra-
keisuuden yhteenvetotiedot merkitään työmaalla päällysrakenne-
työn tarkkailulomakkeelle (TIEH 732037), liite 11. 

Mikäli kantavan kerroksen niurskaustuotteessa murskautuneiden ra-
keiden määrä näyttää vähäiseltä, on murtopintaluku määritettävä 
(liite 10.8). Mikäli kiviaines tiivistyy jyrättäessä huonosti 
on vesipitoisuuden (liite 10.5) ja rakeisuuden (liite 10.6) 
säksi määritettävä kiviaineksen muoto 	J) 
tiivistyvyyden syiden selvittämiseksi. 
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Jos käytetty kiviaines ei täytä laatuvaatimuksia on siita ilInoi-

tettava välittömästi työmaajohdolle, jonka tulee paattää pikai-

sesti jatkotoimenpiteistä. Virheellisten kiviainesten valmistus 

tai levittäminen kohteeseen on keskeytettavä heti. 

Sellaiset kuormat, joissa on puujätteitä, turvetta, lunta, jaata 

tai jäätyneitä maakappaleita, on hylattävä. 

4.3 	KantavuusmittaUkset 

Jokaisessa työkohteessa määritetään jakavan ja kantavan kerrok-

sen kantavuus. Koe tehdään levykuorluitUslaitteella tai pudotus-

painolaitteella. Poikkeustapauksissa voidaan laadunvalvOfltamit 

taukset tehdä benkelman-palkilla. Ellei tarkempaa ohjetta ole, 

muutetaan pudotuspainolaitteella ja benkelman-palkilla saadut 

taipuma-arvot levykuorluitusarvoiksi kaavalla: 

E 2  = 	160 	MN/m2  

5 

5 = taipulna mm (vastaa 5 tonnin pyoräpainoa). 

Kantavuusvaatimukset on esitetty liitteesa 1. 

Levykuormituskokeet on tehtävä: 

-jakavan kerroksen päältä (50)..200 m:n tasavälein 

-kantavan kerroksen päältä 50. . (200) m:n tasavälein 

- päällysteen päältä 50 m:n tasavälein 

reunauran kohdalta vuoroin tien kuminaltakin kaistalta. 
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Pienissä työkohteissa kokeita on tehtävä vähintään kuusi (6 
kpl). Kokeen suoritusohjeet annetaan liitteessä 10.12. 

Kantavuuden mittaus on tehtävä sitomattonian kerroksen päältä n. 
1/2 tuntia kastelun tai riittävän sateen jälkeen, jolloin tiehen 
mandollisesti käytettyjen liian hienorakeisten kiviainesten huo-
no kantavuus paljastuu kun vesi sitoutuu rakonteeseen jo työn 
aikana. 

Kokeen tekeminen alustan ollessa jäätynyt on kiellettyä. Talvi- 
työnä tehdyn päällysrakenteen kantav -uus on mitattava vasta, kus 
routa on sulanut n. 100 cm. 
set levykuormitustuloksille, 

Jos koetulokset eivät täytä V:Liniuoia, on ensiksi tarkist. 
va , että kokeet ja laskelmat on tehty virheettöniästi. Tällö 
tarvittaessa tehtävä tarkistusinäärityksiä. Jos tulokset ova 
virheettomiä, on selvitettävä mikä kohta on kantavuudeltaan 
tyydyttävä ja mistä tämä aiheutuu. 

Jos tiiviydessä on puutteita jatketaan jyräystä, mutta liiallis-
ta tiivistämistä on ehdottomasti vältettävä kiviaineksen rikkou-
tumisvaaran ja hienoaineksen pintaannousun vuoksi. Jos rakenne-
paksuuksissa tai käytettyjen materiaalien rakeisuudessa tai ki-
viaineksen laadussa havaitaan puutteita, epätyydyttävä kohta on 
revittävä auki ja rakennettava uudelleen siten, että vaatimukset 
täyttyvät. Korjaustyön jälkeen ennen seuraavaan työvaiheeseen 
siirtymistä, on uusilla mittauksilla todettava, täyttääkö raken-
ne vaatimukset. 

Vain lopulliset mittaustulokset merkitään Päällysrakenteen tut-
kimustulosten yhteenvetoloinakkeelle (TIEH 732147), liite 11. ja 
Alusrakenteen ja päällysrakenteen sitomattoinien kerrosten laa-
dunvalvontatulokset -lomakkeelle (TIEH 732138), liite 11. 
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4.4 	Tiiviysmittaukset 

Päällysrakennekerrosten tiiviys on nääritettävä: 

- vähintään kerran jokaista alkavaa 1000 m3 :n itd ai-

neserää kohti. 

Tiiviysmääritykset voidaan vain osittain korvata levykuorinitus-

kokeilla. Tiiviysasteen määritysohjeet ovat kohdissa 2.3, liit-

teissä 10.1 ja 10.2. Liitteessä 1. on esitetty tiiviysvaatimuk-

set. Rakennuttajan edustaja inäarää kohdat, joista tiiviysaste 

määritetään. 

Tiiviysastemäärityksiä on edullisinta tehdä aluksi tiheammin 

kuin on esitetty. Tulosten avulla voidaan myös päätellä tarvit-

tavien jyräyskertojen määrä. Jos tulokset osoittavat kerroksen 

tiiviyden olevan epätyydyttävä, inenetellään vastaavasti kuin le-

vykuormitustulosten osalta on määrätty. 

4.5 Korkeus- ja tasaisuusmittaukset 

Korkeusmittaukset tehdään tien pituussuunnassa: 

- 20 m:n välein korkeusmerkkien kohdalta. 

Keskimääräinen korkeus lasketaan tien sivusuuntaan 1 m:n välein 

tehtyjen mittausten tuloksista. Yksittäisestä kohdasta annetut 

toleranssit koskevat viimeksimainittuja mittaustuloksia. 

Tasaisuusmittaus tehdään tien pituussuuntaan tiehen tulevien 

ajokaistojen keskimmäiseltä kolmannekselta 5 m:n oikolaudalla. 

Se tehdään siten, että epätasaisuuden suurin arvo tulee mitatuk-

si. Korkeusasema ja tasaisuusvaatimukset on esitetty liitteessä 

1. kohdassa 4. 
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Korkeudessa ja tasaisuudessa esiintyvät virheellisyydet on 

yleensä korjattava välittömästi. Lopulliset hyväksytyt korkeus- 

mittaukset merkitään Päällysrakenteen tutkirnustulosten yhteenve-

tolomakkeelle (TIEH 732147), liite ii. 

4.6 Kerrospaksuusmittaukset 

Kantavan ja jakavan kerroksen sekä vähintään pistokokeina suoda-

tinkerroksesta toteutettavat paksuusmittaukset tehdään samoista 

kohdista kuin tiiviys- tai kantavuusmittaukset. Kantavan kerro):- 

sen mittaustulokset merkitään Päällysrakenteen tutkirnustulosten 

yhteenvetolomakkeelle (TIEH 732147), liite 11. 

Suunnitelmissa ilmoitettu kerrospaksuus tarkoittaa vähinnmäispak-

suutta. Kerrospaksuuden keskiarvo ei saa auttaa paksuusvaati-

musta yli 30 mm. Yksittäisistä 	- 	- 

4.7 Kaltevuusmittau]cset 

Rakenteen pinnan ja luiskien oikea sivukaltevuus varmiL 

alusrakenteen ja kerrosten päältä tehtävillä kaltevuudensitt: 

silla. Mitattujen arvojen keskiarvon tulee täyttää liitteesse 

asetettu vaatimus ei! 

sempää 1aatuvaatimus 

dettävä tarkastus, jossa todetaan, täyttivtko suodatin- j5 ja-

kava kerros niille asetetut vaatimukset. Tarkastukseen otettava 

osuus määrätään työn edistymisen mukaan. 
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Tarkastuksesta on tehtävä päytäkirja, johon merkitaan: 

- tarkastettava paaluväli 

- materiaalimenekit ja materiaalin laatu 

- pinnan tasalaatuisuus ja tasaisuus 

- korkeus- ja kerrospaksuudet 

- jakavan kerroksen kantavuus 

- paikalla tehdyt havainnot 

- tarvittavat korjaus- ym. toimenpiteet 

- esitys töiden jatkamisesta. 

4.9 	Kantavan kerroksen tarkastukset 

Kantavan kerroksen valmistuttua on myös pidettävä tarkastus. 

Tarkastuksessa todetaan mm. kerroksen pinnan riittävä karkeus, 

tasalaatuisuus, tasaisuus, sivukaltevuus, korkeustaso, kerros- 

paksuus, rakeisuus, kosteus, tiiviys, materiaalimoduuli ja kan-

tavuus. 

Ellei kerros täytä asetettuja vaatimuksia, on se korjattava ta-

voitteen mukaiseksi. Korjattujen kohtien laatu on osoitettava 

kokeellisesti ja työn jatkamispäätös on tehtävä em. tarkastusme-

nettelyn mukaisesti. 

Jos kantavan kerroksen päälle ei rakenneta välittömästi tarkas-

tuksen jälkeen sidottua kerrosta, eikä sitä suojata väliaikai-

sella kulutuskerroksella (päällysteellä), on tarkastus tarpeel-

lisilta osilta uusittava sidotun kerroksen rakennustyön alkaes-

sa. 

5 SELVITYKSET JA ILMOITUXSET 

Tutkimustulokset kerätään yhteen määraajoin tai tietyn työta- 

voitteen valmistuttua. Työvaiheen tai koko työn valmistuttua 
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käytetään laadittuja selvityksiä laadun arvostelun perusteina. 

Myöhemmin ilnienevien vaurioiden syitä sekä tarvittavia korjaus- 

toimenpiteitä voidaan myös selvittää näiden yhteenvetojen poh-

jalta. Työmaalla on laadittava kaavio, johon päivittäin merki-

tään tärkeimmät tutkimustulokset. Malli kaaviosta, johon on me --

kitty eräitä oleellisia edellä kuvattuja laadunvalvontatuloksi, 

on esitetty liitteessä 13. Kaavion alareunaan nierkitään paalulu 

vut, tasausviivan korkeus, poikkileikkausmuoto ja päällysraker 

netyyppi (tien pituusleikkauspiirustus). Kaavioon merkitään li-

säksi kantavuutta, tiiviyttä sekä korkeutta koskevat tutkimuat 

lokset. Esitetyt kaaviomallit ovat vain esimerkkejä. Muunlais 

kunkin työn luonnetta kuvaavat seurantakaaviot ovat suotavia 

sellaisia tulee kunkin työmaan tarp i dn naan keh tul i tyc 

seurantaa kuvaamaan ja helpottaasaa. 

Työmaan päällikkö vastaa työn laaduata ja tarnan VUÖS.L haa 

jatkuvasti seurattava ja vähintään viikon välein hyväksytt. 

alusrakenteen ja päällysrakennekerroksen rakeisuutta, kant 

ta, tiiviyttä, kerrospaksuuksia sekä keskimääräistä korkeutta 

koskevat tutkimustulokset. Työmaapäällikkö antaa tällöin myös 

huomautukset tutkimustuloksen edellyttämän materiaalin tai työn 

laadusta ja ohjeet tarvittavista lisäkokeista sekä muista toi-

menpiteistä. Liitteessä 11. on esitetty raportointia varten laa-

ditut loxnakkeet täyttöesimerkein. 

Toteutettavan toimialan (yleensä rakennustoimiala) sisäisen ra-

portoinnin (linjalla työkohde, työmaan päällikkö, työpäällikkö 

rakennuspäällikkä) tulee jokaisen piirin suunnitella organisaa-

tionsa puitteissa siten, että rakennustyön edistyminen, työn tu-

lokset ja laatutaso ovat hyvin organisaation tiedossa. 

Sitomattomien kerrosten rakennustyön päätyttyä on laadittava 

tutkimustulosten yhteenvedot. Jos rakennustyö kestää kauan, w 

daan tarvittaessa laatia väliyhteenvedot jo rakennettujen ker-

rosten osalta. Tulokset tulee käsitellä piirin laadunvalvonta-

ryhmässä. Ryhmä antaa niistä palautteet suunnittelu-, rakennus- 

ja kunnossapitotoiinialoille tulevia uusia hankkeita silmällä pi- 



49 

täen. Tarvittaessa tulee järjestää jälkiseuranta joillekin tieo-

sille tutkimustulosten antamien viitteideri pohjalta. 

Laadittujen yhteenvetojen ja ATK-tulosten perusteella piirin on 

laadittava selvitys alusrakenteen ja päällysrakenteen sitomatto-

mien kerrosten laadunvalvontatuloksista. 

- Päällysrakennetyön tarkkailulomake (TIEH 732037), 

liite 11.2 

- Päällysrakenteen tutkimustulosten yhteenvetolomake 

(TIEH 732147), liite 11.3. 

- Päällysrakennetyön tarkkailu, kiviainestietojeri yh- 

teenvetolomake (TIEH 732532), liite 11.4. 

- Alusrakenteen ja päällysrakenteen hankekohtaiset si-

tomattomien kerrosten laadunvalvontatulokset (TIEH 

732138), liite 11.5. 

- Levykuormituskokeiden yhteenvetolomake (TIEH 

732699), 	liite 11.6. 

Kun hankkeet ovat valmistuneet, laskee piiri yhteenvedon laadun-

valvontatuloksista ja lähettää kootut tiedot ja levykkeet TIEH:n 

Geopalvelukeskukseen kunkin vuoden loppuun mennessä. Piiri ar-

kistoi myös itse lähetettävät tiedot. Geopalvelukeskus laskee 

tiedoista valtakunnallisen yhteenvedon ja arkistoi saadun ha-

vaintoainejston. 

Raportointi koskee toteuttavasta toimialasta riippumatta kaikkia 

rakennettavia ja parannettavia teitä. 
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1 	 LAATUVAATIMUKSET 
1.1 	TUTKIMUKSET 

MURSKAUS 

Rakeisuus 

Vesipitoisuus 
Kiintotiheys 
LUjUUS ja muoto 
Murtop intaluku 

ALUSRAKENNE 

Ti iviysaste 	pääl lysrakenneluokka 
1-4 

5-6 

Kantavuus luokka 
- rakeisuus 
- vesipitoisuus 
- routivuus 
- pohjaveden asema 

Pinnan korkeus 
Pinnan kaltevuus 

MITrAUS-
TIHEYS 
(lkoe/ 

500 m 3  
(työn alussa 
300 m3 ) 
500 m 3 

 1000 
1000 m 
1000 

100 lu:n välein 
ajokaistalta 
200 n:n väleir 
pientareelta 
150 ui:n välein 
ajokaistalta 
300 ui:n välein 
pientareelta 
200 ui:n väleir 
tai niaalajin 
vaihtuessa 
tiheämmin 

20 ui 
20 ui 

5 ITOMATON PÄÄLLYSRAKENNE 

SXJODATINKERROS 

Tiiviysaste 
Rakeisuus, vesipitoisuus ja 
materiaal imoduuli 
Pinnan korkeus 
Pinnan kaltevuus 
Tasaisuus 

1000 ui 3  

1000 ui3  
20 ui 
20 ui 
20 m 
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TUTKIMUS 
	

MIPAUS- 
TIHEYS 
(1 koe / 

JAKAVA KERROS 

Tiiviysaste 	 1000 
Rakeisuus, vesipitoisuus ja 
materiaalimoduuli 1000 
Kantavuus (E 2 ) (50) . .200 sun 

välein vuoroin 
tien kummaltakin 
kaistalta 

Tiiviyssuhde (E 2/E 1 ) 
Pinnan korkeus 20 IU 
Pinnan kaltevuus 20 	n 
Tasaisuus 20 	n 

KANTAVA KERROS 

Tiiviysaste 	 1000 
Rakeisuus, vesipitoisuus ja 
materiaalimoduuli 3 1000 iii 
Kantavuus (E2 ) 50.. (200) 	in:n 

välein vuoroin 
tien kusunaltakin 
kaistalta 

Tiiviyssuhde (E 2/E 1 ) 
Pinnan korkeus 20 in 
Pinnan kaltevuus 20 m 
Tasaisuus 20 in 
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1.2 	TIIVIYSASTE— JA TIIVIYSSIJ1IDEVAATIMUKSET 

Tiiviysasteiden keskiarvon vähimmäisvaatimukset penkereelle ja a1us 
kenteen yläpinnalle. Yksittäinen tiiviysaste saa auttaa vaatiflrnsral 
enintään 5 %-yksikkda. (Suluissa oleva mitta koskee tapausta, jolleI 

Rakenne 

Penger: 
-Pää11sra-
kenteet 1-4 

-Pääulysra-
kenteet 5-6 

Leikkauspohj a: 
- Päällysrak. 1-6 

Maalaatikon pohja: 

syvyys tien 
pinnasta 	Pen 

m 
B 

< 2 	95 
2,0-5,0 (3,0) 	90 
> 5,0 	(3,0) 	- 

< 3,0 	1 90 
> 	3,0 - 

95 

n 

Pienin saLlittu keskim. 
tiivivsaste % 

erinassojen tai leikkauspohjari 
kantavuusluokka 
CjaD 	E 	Fja 

95 	92 	- 
90 	87 	- 

90 	87 	- 

95 	92 	- 

Kerros 	Pienin sallittu 	Pienin sallittu 
keskim. tiiviysaste 	yksittäinen 

tiiviysaste % 

Kantava 	97 	 92 

Jakava 	97 	 92 

Suodatin 	95 	 90 
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Ti iviyssuhteen keskiarvovaatimukset: 

Kerros 	Vaatimus 

Kantava (Plk 1-4) 	^ 2,0 

Kantava (Plk 5-6) 	^ 2,2 

Jakava 	^ 2,2 

Suurin sallittu yksittäinen tiiviyssuhde (E 2/E 1 ) yksittäisen kanta-
vuushavainnon (E 2 ) perusteella. 

iifU 

05 

// 	JAKAVA 

JAKAvA 	
y 2.2 	 x^ 125 

y1+(1S/l2SO) 	>125 

- 	
,., 	 KANTAVA 

luokot 1-4 

,/ // KANTAVA 	 x<145 

_-..i:117:.: 	luo 	
y=1+(12/175O)'u 	x>145 

luokatl-4 

	

- 	 luokot 5.6 

y2.2 	 u<175 

... 	y1+(l+(l2/l7SO)' x>175 

0 	200 	300 	400 	500 

NTAVUUSARVO E 2(MN/m2) 



1.3 	KANTAVUUSVAATIMUXSET 

Kantavan kerroksen pää1t (sorateillä kulutuskerroksen) vaaditut kan-
tavuudet. (E2 5L 	Jtn vtH) 

Kantavuusvaatimus (MN/m) eri pääliysteilio 
Päällys- 
rakenne 	AB,KAB 	ÖS 	 SOP 	SR 
luokka 

	

__________ E2  E2 min  E2  E2 mi 	E2  E2 	E2  E2 min 

1 	230 	180 
2 	230 	180 
3 	210 	160 
4 	200 	150 	190 	140 
5 	200 	150 	180 	130 
6 	200 	150 	165 	115 	140 	90 	130 	80 

E 2 	= odotusarvo keskimääräiseksi kantavuudeksi. 
E2 min = pienin sallittu yksittäinen kantavuus(=ehdoton vaatimus) 

Jakavan kerroksen päältä vaaditut yksittäiset vähimmäiskantavuudet. 
(E2 min  =ehdoton vaatimus). 

Päällyste 
Päällys- 
rakenne 
luokka 

Kantavuusvaatimus E2 min  (/m2) 

Kantavan kerroksen paksuus (mm) 

100 	150 	200 	250 	300 

AB,KAB 1 150 130 110 90 
2 150 130 110 90 
3 130 110 90 - 

4 120 100 80 - 

5 120 100 80 - 

6 120 100 80 - 

ÖS 4 110 90 75 65 55 
5 100 80 70 - - 

6 90 70 60 50 40 

SOP, Sr 6 70 60 50 40 - 

E 2 	= E2 min  + 50 MN/1n2  (=keskiarvon odotusarvo). 
E 2 	= pienin sallittu yksittäinen kantavuus(=ehdoton vaatimus) 



Liite 1 

57 

Kantavan kerroksen ehdoton minimipaksuus erikoistapauksissa päällysra-
kenneluokissa 1 - 4 AB on 150 mm, muissa 100 mm. Käytännon paksuuksien 
tulee kuitenkin olla vähintään 200 mm luokissa 1-4 AB ja muissa 150 
mm. (vrt. Teiden suunnittelu kansio B IV Tien rakenne luku 5.3 Rakenne-
taulukot). 

1.4 	KORKEUS- JA TASAISUUSVAATIMUXSET 

Kerros Päällys- 
rakenne 
luokka 

Suurin 
sallittu 
yksittäi- 
nen poik- 
keama 

mm 

Suurin 
sallittu 
epätasai-
suus 5 m 
matkalla 

mm 

Suodatin 1.. .6 -50. .+50 50 

Jakava 1.. .6 -40.. 	0 30 

Kantava 1. . .6 -20. .+20 20 

Alusrakenne -100.. 	0 - 

Louhepenger ja 
irtilouhinta -40 	. . +20 - 

Matalan louhe- 
penkereen alla 
maapenger -200 	.. 	0 

Kulutuskerros (sitomaton) 	15 



Ii ite 1 

'-.5 

Kerros 

Kantava 

Kantava 

Muut si-
tomattotnat 

KIVIAINESTEN LUJIJUS- JA MUOTOARVOVAATIMUKSET 

pääl lysrakenne-
luokka 

Laatuluokka- 
vaatimus 

1 - 2 AB 

3-6 

1-6 

II 

III 

LaatuoininaisuUs 
Laatu- 
luokka 

A 
1 
II 
III 

Lujuus Muoto 

Hioutu- Los Angeles- Parannettu Puikkoisuus Liuskeisuus 
vuusarvo luku haurausarvo (c/a) (b/a) 

^ 1,8 ^ 20 ^ 18 ^ 2,5 ^ 1,5 
^ 2,3 ^ 25 ^ 22 ^ 2,5 ^ 1,7 
^ 2,8 ^ 30 ^ 26 ^ 2,7 ^ 1,S 



90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

90 

eo 
70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 
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1.6 PäaIIysrckenteei9  materiaalivaatirnukset 	Liite i 

Tierokenteeseen tiivistetyn kiviaineksen rakeisuuskdyrat 
-1 

SILTTI 	 HIEKKA 	 SORA 	 KIVET _______ _______ 
02 	0 006 	002 	006 	0.2 	0 2 	6 	20 	60 

KANTAVA KERROS 

Suositeltavjn alue on raste- 
roitu 	(suurin raekoko d95 = 
45.. .55) , lisäksi rakeisuus-
käyrän tulisi olla ohjekäy- 
rien suuntainen. 

- -_ _ _f[ 
- 	- . 	. 	-- 
,_4_i 	- - 	- 

/ 
- --. - - 

-; 

it 
1 t T1[ F - T = 

- _L — L. ___ - . L 	— — ____ 
UW 	UU 	UO OI O2 O- 	1 	2 	4 	e 
h8$u 	 lueto 	 hiekkQ 	 Sora 

111W61 	- 	:lIu.,• 	 1.1:1 
•W 	.X. 

__ jiii1 
.IIIIIO_ 
iuuiuii•iuuuuwiai 
uiuiiauuu piuu 

WJC 	 LWWUICJ VCJ U.0 	 1 	• 	0 	ID 	3 
eSu 	 1 	 he,c 	 1 	 tiekka 	 sora 	 1 	 kiset 

1ilI 	:ii:eg 	j.1r• 
•W 	.5. 	 . 	. 

________•iwii• 
r41_IR. _$ 

wwPuuwiiiiuU 
•uuuii•uiivip'  ________ 

__________________ uuniiiiai ' 
juiuun J riivl 

90 

60 
70 

60 
30 
30 
*0 
10 

IV 5.1-6 
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Päallysrakenteeh°  materiaalivaatimukset Liite 1 
Tierakenteeseen tiivistetyn kiviaineksen rakeisuuskyrat 

90 

80 

70 

50 

40 

30 

20 

10 

0002 	0006 	002 	G00.125 0.25 05 
heta 	 hiekka 

GB 	- 	SILTTI 	 _________________ 
O02 	0008 	0.02 	006 	0.2 0.9 

MOREENIMURSKE- 

RAKENTEEN 
80 

	

Jakava kerros 	 - 

____ 

0002 	0006 	002 	G0 0 25 0.25 05. 
RT 	hies 	 Pueta 	f 	h en 

SILTTI 	 L _________HIEKKA  
0002 	0.006 	0.02 	0.06 - 	0.2 	0.6 

MOREENIMIJRSKE-

RAKENTEEN 

Eristyskerros 

Q02 	0006 	002 	G0 0.125 025 05 

:II,r 	 1.1;r 

n-..I.I-,x,}-.I.I. 	
.» 	•1. 	 1. 	.1' 

_____________• 
60 	_____ 	_____ I,._ •• • 4iii• 
iuuiiuiuii 
luiiuiun 
!uiuiiu•iuuu 
uuuI1III-inI 	ii1UIf1I!i!! 

. 	ne . . 

,f. 

1111111  III 411 a.r4 •ui 
11 1I1 

•iuu 
11_i•-_u1 
!I 
— 	j.I;I 

4. 

VAUi 	t 
•U!I1i 
UT41I11 

'1j.f4 1 i 
Kuva 51:4 

16 	32 64 

IV 5.1-7 1 
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1.7 	SALLITLJT RAKEISUUSPOIKKEAMAT 

Jakavan ja kantavan kerroksen rakeisuuden sallitut poikkealnat suosi-
teltavalta ohjealueelta. Suositeltava ohjealue rasteroitu (ks.kohta 
1.6.) 

Rakennekerros Kantava Jakava 

Materiaali Mux-ske Murske Luonnon 
kiviaines 

Sallittu poikkeama ohjealueelta 
alla olevien seulakokojen kohdilla 

%-yksikköä 

0,002 iuni seulan läpäisevä määrä 0 0 0 
0,02 	" 	" 	 " 	 " 0 0 0 
0,074 	1  +2 +2 +2 
4 	" 	" -5, 	+5 -8, 	+10 -8, 	+45 

16 	" 	" 	 " -5, 	+5 -10, 	+15 -10, 	+30 

3 4O23W) 



TAULUKKO 2 	RAKENTAMISEN TARKKUUS 
LUOKKA A KAAVA-ALUEIDEN TIET (SAMAT VAATIMUKSET; THVJLAKOSSA JOITAKIN LISATAREKUUSVAATIMUKSIA) 
LUOKKA C: KOKOOJA- JA YHOYSTIET (TAIILUKON ARVOT P#L..JUTTA LUKUUNOTTAMATTA KERROTTUNA 1.5:LLV) 

LUOKKA B. 	VALTA- JA KAJTATIET SEKÄ SEU)ULLISET TIET 

KOHDE 	 TASOSIJAINTI 	1)2)3)1  KORKEUS 1) 3) ISIVUKALTEVUUS LEVEYS 2) 	3) PAKSUUS ITASAISUUS 4) HUOMAUTKSIA 

LEIKKAUS- JA 	PENGERRYSTYOT 

OJAJI POHJA - 100 50 ____________ EI SAA SYNTYR YLI 50 	LÄTAKOITA 

LUISKAT 400 (A 	150) 10 0 )A 	2 5) SIJAINTI TARKOITTAA LUISKAN JA 

PENGERLUISKA - 	- 	( - MAANPINNAN YHTYMÄKOHTU 

- LEIKKAUKSEN SISALUISLA • 100 ± 3 1 .. (00 

- LEIKX.AUKS(R ULKOLUITKS± 400) 	• 150) 	1 . 	. 	.: 101 )A 	• 21) ................................ ... 	....... ................. 

................................................ AIUSRAKENTEEN YLAPINTA 1 . 	.. . ........... 	.. 	. 	. 
MNAPENGKR JA LEIKKAUS 	100 (00 + 0 5 1 YKS - 100 

LOUHEPENGER 	 + 100 	 j + 	SO - 0 5 1 YKS - 100 

PAALLYSRAKENNE- JA VIIME)STELYTYOT 
0 

SU000TINKERROS + 100 0 5 0 YKS + 100 30 	+ 100 50 

JAKAVA KERROS + 	80 0 5 5 YKS - 100 30 	4 100 30 

KAATAVA KERROS - 	50 - U 3 5 YKS LUO 30 	+ 	AO 20 

VALMIS TIENPINTA - TASUUSVIIVAN E0RK. 	VUHVIS(SS*T (0 
- PSALLYSTE 50 + 0,3 5-YKS • 	100 KS. URAKKAOHJELMA KS. ORAKKAOHJ TEHOA SUUNNITELMA 

KOKO PMLLYSRAKENNE .. : 	- 	60... 	* 	100 . PAKSUASVUTIIWS SILTOJEN KOHDALLA 1 
20 ,mi ___________________ __________________ _________________ _________________ 

KUIVATUS . 	. 	.:.................... .. 	. RUNN)N SIJAINTI LUISKÄAII NÄHDEN 
- RUPNWT + 100 + 50 * 0 5 0YKS .... : 	. 

MINIHIRÄLTEVUUS SAILYTETTAVA 
SADEVESIYIEMARIT 100 - + 30 	100 As 	TVØSELITYS 

:- 	....... KORKEUS VALMIIN PAULLYS1EEN PINNAS 4 
- SADEVESIKAIVOT 100 - - 20 . ... 

l 
MUUT TYOT 

+ so 50 YKSITTNINEN PUIKEEAMA LINJASTA 50 Q VALAISLNPYLV 	JALUSTA 

PORTTAALIT - 50 - 50 ______________ 4 

TARKISTETAAN 
KAITEET + 50 50 20 

REURATUET + 50 20 

KAAPELIT + 200 _______________________________ 

LIIKENEVALOPYLYMÄT 50 50 ___________________________ t- 

LIIKERNEMERKIT _____________________ __________________________________ 
KATKOUIIYAN POIKKEAMR LINJASTA 

AJURATAMARLAAKSET 50 - - 50% 
_______________ 

.., 

1) TU+T*U,V[PKK(FM SUHTFFN 
2) SJA 	 . 
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ALUSPAKENTEEN KANTAVUUS-, MAA- JA ROUTIVLJIJSLUOKITUS 



Ni0ynr aicvurn 
	 i te 2 

KantavuusmitoUus 
Alusrakenteen kantavuusIuoktus 

Maalaji Tarkennus Lyhennys Luokka 

kallio Ka 

Kallio louheU Lo A 

nsurske 1  M 

KivetU Ki A 

Sora Sr B 
Sora- routirnaton rton SrMr C 

routiva 2  ruoreeni SrMr E 

- routimaton karkea rton kaHk C 

- 	- 	keskik. rton keHk 0 

Hiekka - 	— 	hieno rton hHk D (E) 4  

routiva keskik. keHk E 

- 	— hieno hHk E (F) 4  

Hiekka- routimaton rton HkNr 0 (E) 4  

moreeni roUtiVa 2  HkMr E (F) 4  

Siltti Si 
F 

4) 	55 
(G 	,E 

Silttimoreeni SiMr 

kuivakuori(h > 	1 rn) kui'iak.Sa £ 
- 23) 5) 

Savi sitkeä(Su 	25 kN/m ) S F )E) 

oehrneä(Su 	25 kN/m2 ) 3  Sa G 

Lieju Lj G 

Turve 

Kantavuus 

300 MN/m2  

B= 
200 MN/m 2 

 (150.. .280) 

c= 
100 MN/m2  

(70. ..150) 

0= 

50 

(35.. .70) 

20 MN/m 2  

(15.. .35) 

10 

(5. ..15) 

Go 

5 

Aiusrakent..n kantavuus arvioidaan normaalisti 
pohjaosaan maalajin perusteella. Jos penger-
t*yttnen paksaul on v5hlntUn 	5 kaytetoln 
pengertäytteen kantavuusluokkaa. Jos penger -
täytteen paksuus on alle 1 e, alunrakenteen 
kantavuus voidaan lasita kohdan 5.25 mukaises-
ti. kai E-nodullk.k valitaan pngertayttsnn 
ksntavuusl.uokkaa vastaava kan tavuas. Myös muut 
alusrakenteen pinnassa olevat varsinaista puh-
)ar.aata pareusnin kantavat maakerrokses rinnas-
tetaan tÄssa suhteessa pengertäytteeseen. 

HuOnautuknet 
II Routiva rnursne seka rourivaa maata sisalta-

va louhe ja kivet rinnastetaan vastaavaan 
routivaan maa tai iin 

2 bani .ivuude kSl voidaan valita 35 M$/m 2 . jos 
njs5mykseSSd on kuiva p.flqer tai. JOS hieto 
ainnspitol.SUUS on ensnefln 20 5 ja paikka ei 
ole matka katso huomautus 4). 

3) Siipikanraukseila todettu suljettu leii-
kauslujuus 

4) Suluissa olevaa kantavuusluokkaa kaytetaan. 
kun maa-aines on murtaa Lopullisessa alas- 
rakenteessa eli pohjaveden etaisyys alus- 
rakenteen punnasta on alle 1 m tai pannaan 
keraontyy puntavesiÄ 

5) Penkereessa kuivana 

Tau'ukko 52:4 

IV 6.28 
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ALUSRAKENTEEN KANTAVUUS 

Karitavuusluokka 
______________________________________ kuiva 	Kostea Märkä 

SORA Sr B 

SORA- (rton SrMr) [ 	C 
MOREENI rva SrMr £ F 

rton kaHk C 
rton keHk 0 

HIEKKA rton hHk D E 
rva keHk E 
rva hHk E F 

HIEKKA- (rton HkMr) D E 
MOREENI rva HkMr E F 

SILTTI Si, .1 .,. 
0 

SILTTIMOREENI SiMr E 	F 1 	0 

KUIVA}'WORI 	(h ^ lm) E 
SAVI 	SITKEÄ S, ̂  25 KN 1m2  E F 

PEHMEÄ S< 25 KN/m2  0 

LIEJU 

TURVE 	
' 

0 

S = suljettu [eikkauslujuus 



MAALAJIEN ROUTIVUUSARVOSTELU 

Liite 2 
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Kaikki maalajit, joiden rakeisuuskäyrät ovat alueella 1, ovat routi-
via. 

Ne maalajit, joiden rakeisuuskäyrät sijaitsevat alueella 2, 3 tai 4, 
ovat routimattomia edellyttäen, että käyrien alapäät eivät ulotu vie-
reiselle hienorakeisemmalle alueelle. 

Maalajien routivuutta voidaan myös arvostella kapillaarisuuden pe-
rusteella sen ollessa routimattomilla maalajeilla pienempi kuin 100 cm. 

Siltti Hiekko ______ 	 1 Kivio 
OflOB pn (Ö 7 5 	70 	6fl 

!

002 

1L ,/'4I 
, 

0.L 2 	QoJ6 O,j2 uJ'4O2 2 - 15 32 	54 	12dm 
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KIVIAINESTEN E-MODULIN ARVIOINTI 



Fä11ysrkenne 	 TVL 	 16.9.1985 

Kiviainesten 	E-mouIin 	arviointi 	MN / m2 	Liite 3 

Tierokenteeseen 	fiivistetyn 	kiviaineksen 	rakeisuuskayrat 

GE 	 SIL.TTI 	 HIEKKA 	_______ 	SORA 	1 	KIVET _______ 
0002 	0006 	002 	006 	02 	06 6 	20 	60 

KALLIO- JA SORAMURSKE - - - - - - - 7 
90 

- heikoin alue, 	jolla rakeisuus- 
80 käyrä käy määrää E-modulin / 	- - - 7 - jos rakeisuuskäyrä ylittää 

• 	2 rajakäyrää E < 280 MN/m / / 
60 3 	-- 	E < 200 MN/m 2  -- -- - - 

7' 0  — 
• 	4 	—'— 	E 	150 MN/m 2  

rTrJi ? 1 .TI  
20 

10 

0002 	06 	cLO2 	OO 	0)25 0.25 	05 	 2 	4 	6 	16 	32 	64 	128 200fl 

	

es 	 T 	1 helo 	J 	- 	eic - 	 vfl 
SILTTI 	- 	-. - 	- MIEKKA 	 SORA _______ 

0002 	0006 	0.02 	006 	02 	06 2 	6 	20 	80 r 
90 SORA ------ — -- 

80 - heikoin alue, 	jolla rakeisuus- ---- 	— -/ -L — 	— 

70 
käyrä käy määrää E-modulin. 

-— 	_____L_ 1  
0002 	0006 	a02 	GO 	0.125 025 	0 	. 2 	4 	6 	6 	' 	e)4 	19 200 
irf 	hies 	1 	heta ___________ - f_— 	0 	 kloet 

SILTTI 	 EKKA _________H _______ _______ SORA 1 	K1vEI 
0002 0.006 	0.02 	• 	0.08 0 2 	0.6 2 6 20 	8 

HIEKKA 

60 — märissä olosuh- — —. — — — _. — — 
70 

teissa E-moduli 
on 	n. 	30. 	.50 	% — 
pienempi 

i :_ ii 
- - U - . 	/ 

---- 	-- 
4 	/ 
f 	/ 

Jos paksu rajakäyrä 
ylittyy nuolen suunnassa, 

- 
--_ 

-- -- - 30 materiaali on routivaa — 
- - 

-- 
(koskee myös mursketta 
ja 	soraa). 

— 
- 

- 

----- Kuva 52:3 — / -.- 

ococ 	- 	ooi'i 	 i e 	16 	32 	64 	1 	200' 
IV 3.2-3 
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MPKSIMI KUIVAIRTOTIHEYS 



TVH 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 

RO/131967 
Maolajien moksimi-kulvatiheys rclekokosuhteenfunktiona 

L 

	

227 	 L 
L»L +]L LLL L : 

+- 	 ' 	 LI 	ILLL 	L 

2lT/tI__r - m 

	

1 	 1 2,C 	- 	-1- 	 - 	 1 _'' 	 :: 
- 	 . 	 - 	 - 

9 	-* / 	. 	 Kuivatiheysorvot 	on 	moaritetty ns. porannetulla 	Proctor 	me 	 Sr 

M - 	/ 	 - netelmöllo 	alle 	16 mmn aineksesta Mikali kiviaines sisältaa 	 t r 

	

II 	 LHkMr 

	

1,8 4 	. 	 ---- yli 	6 mmn rokeita , on rtotiheyteen  tehtävä ns kivisyyskorjaus 
(ks Liite 12 ) 	 SrMr 

- 	-- 	 --. 	
Murskesoro 

	

16/— 	 -- 	 - 	- J-- 
L 1-_L____rJi_L 4 8 2 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 

____________________________________________________________ _______- _Raekokosuhde d2_ 
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SIIRTYI4ÄXIILT, SUODATIN KANKAAT JA L.MPÖERISTEET 



A .. $ r s e r. 

72 

Siirtymäkiilat 
Tien 	pituussuuntaiset 	kiilot 

Kallio / routiva maa 

Lk 	CS-R) 	-- 	5.0m 
.-,. - 	 - - 	T 	riilouhiriia 

- 

2. Kallio / routimatori maa - __,--- 
__—--:; 

R 

-. 

pohjomaa 	to 	penar 	 rflloui'via 	•i iehdp Rouimaton 	 kun 

3. Routiva maa / routimaton maa 

Lk 	IS-RI 

_______ 	
- 	____________ 

kiilon tapio 	yleermd 	. 	/ Rouiivo potijaniaa 	 samaa 	k0in 	 4 	 Rouiimaiori 	penqar 
a5ereessa 

4a. Routiva 	leikkaus / routiva 	penger, 	leikkoussyvyys 	kasvaa 	yrkdsti 	110) 

L 	k 	(t.25m-R,) 	 L 	k 	ll,25m- R2) 

\ 	,LZJ 
Rj ,. 

mandollinen 

Routivo pohjamaa 	 routimaton tapa!-. p. 

4b. Routiva 	leikkaus / routiva 	penger, 	leikkaussyvyys 	kasvaa 	loivasti 	(i 10) 
Lk 	1 i,25r, -R) 

Rautina pohjamaa 	 penger 

Ik 	kiilan 	kaliØvuu 	(ruppuu 	tien 	luokasta 	ja 	Oloiuhteu$tO) 
L 	• 	kiilan 	pituus 
R 	• 	routimattoman 	rakenteen 	pcksuus 
S 	siirtymakvlan 	syvyys 	kuOta 	321 	(sara- 	a  inurskekvla 	on 	0.2 tri 	ja 

louhekiila 	0.5m 	syvempi 	kuin 	hiekkokiilol 	 Kuva 	323 

IV 3.2-? 



Iiite 5 
Rakenteen poikkileikkaus 

SUOSITELTAVIA SUODATINKANKAAN (IV ik) KYTTÖKOHTEITA 

Toispuoleiset kollioleikkaukset 

Topuolessessa kallsøleikkauksessa k5yte- 	tai hiekka, kantavuuserot tasoutetaari vii.s- 

taan routivan maalajin puolella siurtymkii- 	teellC, jonka kaltevuus on 1 :4. Loulieen ja 

lasyvyyteen ulotettua maalaatikkoa kuva 	routLvan maan sekoittumlnen estetaÄn suoda- 

312) Routimattomalia aluarak.nte.lia ra- 	tinkankaalla tai. suodatinkerroksella. Maa- 

kenteen paksuus on 1 ei. Louhe on erisisljai- 	laatikko on varminta kusvattaa pohjaan 

nen täytematersaali. Jos täytteenä on sora 	saakka, 

LTT - 	- 	Kallio! rouhva pohjamaa 

5 sirtymOkiilOsyvyys 

Suljettu / Aukollinen louherakenne 

Vesilies Idyle 	 Sekolorer läyle 

R 	Suodahnkan as 
1 1 -.1 2 	- - 	 - - - - 	• _ __ 

Suodolnkonos loi -kerros 	 Aukko oko vodoor öiiöä pois. os vesi 	/ 
muulen POOSCC lu.skOIoyI)eeri opi 

Sullettu / Suljettu louherokenne 



mä. lä 

74 	 Liite 5 
Routimisen rajoittominen 

Lampöerisfeen kdyftö 	siirtymakiilassa ja 	routamifoitetussa 	pödllysrakenteessa 

Ldmpöerisfetyn 	tieosuuden alku 
Lk ^2 

00 	 , 	 Ldmpoer:stetty osuus 

<antavo 	kerros 

Jokaoa 	kerros Er:stepoksuuderr 	porrast 	cl a 
R 

Suodat:nkerros 
2mh:ekkoa 

c 	el00. 200rnm h:ekkaa 

Sirtymakiila 	kallion 	kohdalla 
k( R- R r ) L 	k °2rn ,iatke 

Ens2epus4Juden 	porrasttj.a.jmm 1 a  

(en mtokoovo pysly-jo / 
oaakasuunmossa 

irremsia an 	tausi 

lammäeriateen paähie tulevan mi- 2. 	k 	lv) 
tiaattoman rakenteen pausuus, - : 	= 	ankan 	kaltevuuo 	taujunista 	32:2 
vahintaan 	00 	ali 

0, 	lampoeristeen paksuus, 	taulukosta 
an200risteet pausuus; 	taUkuaoSta 

- 32:4 saatu perusäaksuus ilman ker- 
oimealja kertouteila kerrat- - 

toinen käyttöä 	loka) 
tuna - 

- - Pauflysrakenteen mandollsnen paksuusero ap&erusteen alle tusevan rout- 
0, - 0 1) 	tasoitetaan 	(altevuudeusa 1/k. 

aattona)) rakenteen pausuus: 
itelä-Suoneuss vähintäin 	20:2 	ilm Jat.<een pituus kailioon on vahjntaän 2 m. 

aesr.i - Suom.esaa 	' 	 m3 	ur.: Rumpu;en kohdalla ernste uloteraan tOsi:a- 

sana rumpuKaivannon yl 

is naulan ooulmaasua portaassa tarvittavaa 

>lyos 	.-aaLav-uuurn:.,jcus 	on 	:r.et mun 	.:ui- ao asteoaksuutta 	1< 	20 mm) 	ei 	saada, 	käytat.:;är 

nuorI pnir-sr,.ser. teen 	Vifld 	spanuuutaa 
22 mm paksunuta 	levya 	:a 	joka toinen levyn- 

Koota 	iätetäin 	te::; .1; 	nten, 	että aruodost au 

sr:aKk1l,sutaa 	nu.stat:, :o 
Poikklerkkaus 

Penger Le:kkous 
O,5rn 	0,5rn 0,5rri 	0Om 

SaOtO-OjO 
Ta)vis:e 	ouk:pidery:ssa 	(::llym:suo 	er:sfe 
umote!aon 	)i:t)yuolle 	helo 	cssa 	se 	oherree 
o::horna:sent: 	5r'n 	rrrOlhalIa 	ele: 	l:ttyvorl 	tien 
luokka 	edellyla 	p:dermpod 	kiloa I'<uva 32 5 

IV 3.2-9 
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KUITUKANKAAN JA SOLUMUOVIN VASTAANOTTOTAPXASTUS 
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KUITUKANKAAN VASTAANOTTOTÄRKASTUS 

Jokaisesta kuitukankaan toimituserästä on tehtäva vastaanottotarkas-
tus. Siinä todetaan ja kirjataan kuitukankaan: 

- määrä 
- leveys 
- pituus 
- paino 
- tasalaatuisuus 
- käyttäluokk. 

Koska merkittava osa kankaista toimitetaan piirin keskusvaraston Väli-
tyksella tai valivarastoidaan esiin, työmaalla, on vastaanottotarkastus 
syyta jarjestaa tahan vaiheeseen. Työkohteessa vastaanottotarkastus 
voi hidastaa varsinaisen työn toteuttamista. 

Tasalaatujsuus todetaan silmämääräisesti. Kankaassa ei saa olla reikiä 
eika poikkeavan ohuita kohtia. Ne yleensä ilmenevät heti, kun kangas 
levitetään sen väristä poikkeavalle alustalle. 

Jos selviä laatueroja todetaan, ei rullaa pidä käyttää. 

Poikkeavasta laadusta on heti ilmoitettava tavaran toimittajalle ja 
neuvoteltava rullan vaihtamisesta. Jos täinä ei onnistu, on kankaasta 
otettava naytteitä laboratoriotutkimuksja varten. 

Nayte leikataan kuvan mukaisesti alueelta, joka piirissä tehdyssä tar-
kastuksessa on antanut aiheen epäillä, että kangas ei täyta laatuvaa-
timuksia. 

Naytteenoton yhteydessä täytetään näytteen lähetyslomake (TVH 732539). 
Siihen on liitettävä kaikki tiedot rullasta eli kankaan nimi, laatu, 
luokka, rullan nro, toiinituspäivämäärä, toimituserä, kuormakirjan nro 
jne. Eli kaikki sellaiset tunnusmerkit, joista riidattomasti voi ky-
seisen rullan tunnistaa. Lisäksi merkitään näytteen lähettäjä, ottja, 
ottopaikka yms. sekä kenelle tulokset toimitetaan sekä heidän osoit-
teensa. 

Näytteet lähetetään tutkittavaksi TIEH:n laboratorioon Helsinkiin, 
Ita- Pasilaan. Lahetysosoite: Tiehallitus/Geopalvelukeskuksen labor-
torio Pasilan Virastokeskus, Kirjurinkatu 2-4, 00520 Helsinki. 

Postiooite; Ti hill it 	Cpalvelnkckuil:en ibor:trjo 	1, O(Hil 
Helsinki, 
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A 	wo. oelidmet"pa'lo 

B - 	 Pm.x. nakOim, v.tOIUjOUS 0- kc,00s1o10 .10. 

C - 	0, 	rskbIoRo 	1 k*flktlfl 0,15. 

D - 	 To, peksous 	 k koesosen uuoumu,i 

pLrnqq 

Kankaan keys Koepcjloen i 

	

<3m 	 3kp 

	

3...4. 	4- 

	

4...5n 	5 

	

2.5. 	6 

200005 Koepaat (esimerkki, kun kankaan leveys Ofl mj 

[a 	 a_ _a 

näyte 	200 

?l,8m[Ii] 	 [Ii 	[II 	i1 

Näyte leikataon puutteellista laatua edustavalta koh-
dalta ruuan koko leveydeltä vähintään 1 m: n .täisyyd.ltä 
ruuan pöistä. Ko.polat leikataan TVH: sia, esimer- 

kissä kankaan leveys 5 m. 

TVH:n Geopalvelukeskuksessa tehdään kuitukankaiden vastaanotto-, lea-
dunvarinistustarkastuksessa elo. näytepalasta otetuista koepaloista seu-
raavat neljä testirnääritystä: 

Wo, 	neliämetripaino 
Pmax, 	niaks imivetoluj uus 

reikäkoko kartiopudotuskokeessa 
To, 	paksuus 20 kPa kuorinituksella 

Testauksessa saadut Pniax ja q arvot kuvaavat tuotteen teknisiä oniinai-
suuksia, kun taas Wo ja To kuvaavat itse tuotetta. Näitä arvoja käyte-
tään jäljempänä esitettävien pistesnäärien laskennassa. Laskennassa li-
säksi tarvittavat tekijät vetolujuuden tasaisuusparainetri A, ilinanlä-
paisevyys Qair ja orninaispaino s saadaan kangaslaadulle vuosittain an-
netusta luokitustodjstuksesta (VTT/GEO). 

Saadut testiarvot Wo, Pmax, K ja To sekä tekijät A, Qair ja 5 sijoite-
taan seuraaviin kriteerjkaavoihin testipisteniäärän laskemista varten. 
Kriteerit 1, 3, 7 ja 8 ovat osa kysunenen kriteerin sarjasta, jonka pe-
rusteella VTT/GEO määrää kankaan käyttäluokan. 

Vastaanottotarkastuksessa lasketaan prosenttiosuudet kriteereittäin 
seuraavasti: 
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Pistemäärä 1 = 

Kriteeri 3. 

Pisteinäärä 3 = 

78 

(Wo -100) 

20 

Pmax 

20 	A 

Kriteeri 7. 

Pistemäärä 7 	- 1) 5 

Kriteeri 8. 
______ 	

Qa ir 
Pistemäärä 8= (2,5 .1 Qair - 	). 20 

.JTo - Wo:s 

Wo, Pmax, 	ja To ovat vastaanottotarkastuksessa saatuja testitulosten 
keskiarvoja. 

A-, Qair- ja s- arvot kullekin kangaslaadulle saadaan VTT/Ceo:n 
vuosittain antamasta luokitustodistuksesta. 

Laskennassa on käytettävä seuraavia yksikkäjä: 

Wo 	[g/m2 ] 
A 	[-] 
Pmax 	[N] 

[mm] 
To 	[m] 
Qair 	[iii /m2 , s] 
s 	[kg/m3 J 

Esimerkki ominaispainon s arvoista eri kuitukangastyypeille vuodelta 
1986: 
Tuotenimi 	s (kg/m] 

Bidini 	1380 
Ecofelt 	910 
Fibertex 	910 
Geofiltex 	1200 
Polyfelt 	910 
Tamnara 	990 
Terrafix 	1340 
Terram 	980 
Trevira Spunbond 	1380 
Typar 	910 
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Kriteerikaavoista saadut pistemäärät lasketaan yhteen: 

Pistemäärä 1 + pistemäärä 3 + pisteinäärä 7 + pistemäärä 8 = 
yht. pisteet 

yht. pisteet 
____________________ 	x 100 = 
luokituspistemäärä 

(Luokituspistemäärä on sama kuin käyttövuoden luokitustodistuksesta 
saatu kokonaispistemaarä.) 

Kaavasta saatua prosenttilukua verrataan käyttöluokittain seuraaviin 
kuitukankaiden vastaanottotarkastuksen hyväksymisraj oih in. 

luokka 1. ^ 40 % kankaan saamasta kokonaispistemäärästä 
VTT/GEO luokituksessa 

luokka 2. ^ 42,5 % 
luokka 3. ^ 45,0 % 
luokka 4. ^ 50,0 % " 

Tuote on hyväksyttävä käyttöön, jos testitulosten perusteella laskettu 
prosenttiarvo on hyväksymärajaa suurempi. 

SOLUMUOVIN VASTAANOTOTARXASTUS 

Lampäeristeinä käytettävjen solumuovilevyj en irtotiheyttä valvotaan 
ottamalla näytelevyt tutkittavan erän eri kohdilta. 

- Jokaista toimitettua 100 m 2 :n erää kohti mitataan yksi le-
vy. 

Näin toimitaan 4 009 m 2 :iin saakka. Yli menevältä osalta mitataan yksi 
levy jokaista 200 m :ä kohti. 

Mitattavia levyjä tulee olla kuitenkin vähintään 10 kpl samaa laatua 
edustavaa erää kohti. Levyn pituus ja leveys mitataan (metallimitta, 
pituus vähintään 2 m) levyn reunoista. Lopullisiksi mitoiksi otetaan 
yhden suuntaisten mittausten keskiarvot. 

Paksuus mitataan työntötulkilla jokaisen nurkan lähettyviltä ja laske-
taan keskiarvo. Punnitus tehdään vaa'alla, jonka punnituskyky on vä-
hintään 10 kg ja tarkkuus 0,1 g. 

Mittaustarkkuudet ovat: pituus ja leveys 1 mm, paksuus 0,1 mm ja paino 
1 g. Tarkkailutuloksina ilmoitetaan jokaisen mitatun levyn: 

- tilavuus 
- massa 
- irtotiheys 0,1 kg/m3  tarkkuudella. 

Lisäksi ilmoitetaan irtotiheyksien keskiarvo, minimiarvo ja maksimiar- 
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yo sekä sallittujen minimiarvojen alitukset (kpl ja %). 

Mikali jokin levy ei täytä vaatimuksia on se poistettava käytöstä ja 
ryhdyttävä neuvottelemaan levyjen toimittajan kanssa levyjen korvaami-
sesta uusilla. 

Jos on epäiltävissä, että soluinuovi ei puristuslujuuden osalta täytä 
laatuvaatimuksia, on epäilyttävät levyt poistettava käytöstä ja välit-
tömästi ilnioitettava asiasta tuotteen toimittajalle sekä lähetettävä 
näyte TIEH:n Geopalvelukeskuksen laboratorioon. Jos näytteet osoittau-
tuvat kelvottomiksi, on ryhdyttävä toimenpiteisiin laatuvaatimukset 
täyttävän solumuovin saamiseksi. 
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KOEJYRÄYSOHJE 

Tiivistyskokeet kentällä 

Tiivistettävät maalajit, pohja- tyäskentelyolosuhteet eivat 
ole koskaan samoja eri paikoissa. Tämän takia laajan tiivis-
tystyön alussa tehdään tavallisesti useita kenttätiivistysko-
keita. Näin saadaan selville tarkoituksenmukainen kerrospak-
suus, jyräysnopeus ja ylitysten lukumäära. 

Yleisiä ohleita 

1. Tutkittava kerros on levitettävä samasta materiaalista hyvin 
tiivistetyn kerroksen päälle. Alla olevan kerroksen tiheyden 
tulee olla vähintään yhtä suuri kuin uudelle kerrokselle on 
suunniteltu. 

2. Koealue tiivistetaän vähintaan kolmena rinnakkaisena kaistana 
kuvan 1. mukaisesti. Kanden kaistan limittäisyys tulee olla 
10 % valssin leveydestä. Kaikki kolme kaistaa tiivistetäan 
yhtä monella jyrän ylityskerralla. Tiiviysmääritykset tehdaan 
keskimmäisestä kaistasta. Tiivistetyn alueen ulkopuolella on 
oltava jyrän leveyden verran piennarta materiaalin vaakasiir-
tyniisen estymiseksi. 

1.YLITYSKERTA 
&i[t8lEt 3,5,7 

2.YLITYSKERTA 
yhtflk?4t 4.6.8 p. 

Kuva 1. Jyräysmalli koealueelle. 
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Jyrän nopeus on määritettävä ennen koetta, ja sitä tulee 
tarkkailla jatkuvasti. Täryjyrälle sopiva nopeus maa- ja lou-
hetäytteellä on 3-4 km/h. 

Jyrättäessä tulee materiaalin kosteuspitoisuuden olla lähellä 
optimikosteutta (± 2 %). Yleensä on edullista, että kenttä- 
kosteus on hieman optimikosteutta alhaisempi. 

Jokaisella ylityskerralla mittalaitteen arvot rekisteröidään 
merkittyjen mittauspisteiden (5-8) kohdilta. Keskiarvot las-
ketaan ylityskerroilta 2, 4, 6, 8, 10 ja 12. Samojen ylitys-
kertojen jälkeen tehdään tiiviysmääritykset säteilymittaus-
laitteella (hiekka- tai vesivolymetrillä) samojen mittauspis-
teiden kohdilta. 

Mikali tiiviyden määrityslaitteita ei ole esim. pienellä työ-
maalla käytettävissä, voidaan koe tehdä siten, että kunkin 
jyrän ylityskerran jälkeen kirjataan jyrän tiiviysmittarin 
lukema. Jyräystä jatketaan niin kauan, että mittarin lukema 
ei enaä sanottavasti muutu. Kolmen viimeisen lukeman keskiar-
voa käytetään ohjearvona varsinaisessa tiivistystyössä. 

Tulokset esitetään graafisesti diagrammissa. Kuvan 2. dia-
grammissa ylityskerrat ovat puolilogaritmisessa asteikossa. 

150 
	

'iI. 
bJ 
1-
(J 

(1) 

> 

2 	3 4 	6 8 102 6 20 

JYRÄYSKERTOJEN MÄÄRÄ 
— 

Kuva 2. Tiivistymiskäyrät. 

Diagranuuissa voidaan lukea, että 95 %:n proctor-tiiviysvaati-
Inus saavutetaan 8 ylityskerralla ja vastaava mittauslaitteen 
arvo 70 voidaan ottaa minimivaatjinukseksj. 

4: 

L1J 

-J 

z 

4: 
1— 

>- 
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Erityisesti hienorakeisilla maalajeilla mittalaitteen tulok-
set ovat suuresti riippuvaisia vesipitoisuudesta. Parhaiten 
mittalaite soveltuu sellaisten hienorakeisten maalajien laa-
dunohjaukseen, joiden vesipitoisuus on suhteellisen alhainen 
ja vakio. Jos vesipitoisuus vaihtelee, on mittauslaite kalib-
roitava useilla eri vesipitoisuuksilla. Tällöin on vesipitoi-
suutta tarkkailtava tiivistämistyön aikana. 

Hyvän, tasalaatuisen tiiviyden saavuttaminen edellyttaa, etta 
jyrän kuljettaja opetetaan aktiivisesti seuraamaan mittarin 
lukemaa ja jyräystyötä. Kuljettajan tulee ilmoittaa välitto-
mästi työnjohdolle, jos tyydyttävää tulosta ei saavuteta so-
vituilla ohjejyräyskertamäärillä. Liikajyräystä ja kiviainek-
sen rikkoutumista on ehdottomasti vältettävä. 

Mikäli jyrissä on kirjaava tiiviyden mittauslaite, voidaan 
hyväksytyllä tasolla saavutettu tiivistystulos mitata ja saa-
dut arvot säilyttää laadun arvostelutositteena muiden laadun-
valvontatulosten yhteydessä väli- ja loppukatselmuksia seka 
työn laadun loppuraportointia varten. 
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HIENOAINEKSEN JA VESIPITOISUUDEN VAIKUTUS KANTAVUUTEEN 
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Hienoainespitoisuuden vaikutus materiaalin kantavuusarvoon (E). 

Useat kentältä saadut kokemukset ja havaintotulokset ovat osoittaneet, 
että hienoainesmäärän sallitun rajan ylitys alentaa erittäin herkasti 
kantavuutta ja sen seurauksena päällysteet vaurioituvat nopeammin. Ku-
vasta 1. näkyy miten materiaalin E-rnoduuli alenee hienoainesrnaarafl ja 
vesipitoisuuden kasvaessa. 

VESIPITOISUUS 

J—x HIENOAINESMAAIRA 

c'J 
E 
z 

0 
0 

Lii 

c 
5 
5 

5 
5 

Hienoalnesmaara 
VesipitOiSUuS 	R0/86 

Kuva 1. Materiaalin E-moduulin aleneminen hienoainesinäärän ja vesipi-
toisuuden kasvaessa. 

Kantavan kerroksen hienoainesmäärän tulee olla mandollisimman pieni ja 
mandollinen hienoaineksen pintaan nousu on pyrittävä estämään. 

SaVen (^O,002 mm) määrä on herkkä routivuuden ja kantavuuden alenemis-
vaaran ilmaisin. Saven määrä kantavassa kerroksessa saa olla enintaan 
1 % ja mieluiten 0 %. 

Rakeisuusohje kantavan kerroksen materiaalille 0,02 suu:n kohdalla on 
enintään 3 %. Asetettu raja-arvo on tarkka ja sen ylitys johtaa yleen-
sä varsin pian päällystevaurioihin. Tämä johtuu ensisijaisesti maala-
jin routivuudesta. Hienoainesmäärä sitoo tällöin runsaasti vettä yli 
kriittisen kyllästysrajan, jolloin kantavuus alenee. 
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Hienoainesmäärä ei (< 0,074 mm) ei sellaisenaan yksin ratkaise kanta-
vuuden alenemista vaan hienoaineksen rakeisuus eli siltin ja saven 
määrät ja niihin sitoutuva vesimäärä ovat ratkaisevampia. 

Kantavan kerroksen liian suuri vesipitoisuus johtuu usein liian suu-
resta hienoainesmäärästä. Materiaalin huokostilan kyllästysaste on 
kuitenkin merkitsevämpi kuin itse vesipitoisuus. Kyllästysasteellahan 
ilinaistaan miten suuri osa kokonajshuokostjlavuudesta on veden täytta-
mää. Korkea kyllästysaste voi ilmetä mm. jälkitiivistymisen yhteydes-
sä. Jos rakenne on huonosti tiivistetty työnaikana, se tiivistyy lisäa 
liikenteen vaikutuksesta. Tällöin huokostila pienentyy edelleen ja sen 
myötä kasvaa kyllästysaste hienoainespitoisessa xnateriaalissa. Talloin 
liian vesipitoinen materiaali menettää hyvin nopeasti osan kantavuu-
destaan. 

Päällystevaurioiden riski tulee suureksi, jos kantavan kerroksen mate-
riaali on vedellä kyllästetty ennen kuin asfalttipäällyste levitetään. 
Tilanne on varsin vakava, jos vielä kantava kerros on hienoainesrik-
kaan jakavan kerroksen päällä, joka estää veden suotautumisen alas-
päin. Nämä vauriot ovat varsin yleisiä etenkin myöhäissyksyllä tai 
myös roudan sulautisen aikana päällystystöitä tehtäessä. Tällöin pääl-
lyste voi herkästi liukua tiivistettäessä hukkaan kantavan kerroksen 
pintaa myöten ja aiheuttaa hiushalkeamia ym. vaurioita. Veden kylläs-
tämä kantava kerros laajenee talvella jäätyessään, rakenne löyhtyy, 
keväällä roudan sulaessa kantavuus alenee, hiushalkeamat muuttuvat 
verkkohalkeamiksi, päällyste saattaa irrota alustastaan, tie urautua 
ja päällyste on täysin pilalla tällaisiltä kohdilta. 

Jos kaikesta huolimatta hienoaineksen pintaan nousua tapahtuu, on ky-
seinen kerros karhittava ja hienoaines on sekoitettava siihen uudel-
leen. Kerros on sen jälkeen tiivistettävä mandollisimman hyvin. 

Toisena mandollisena inenetelmänä suositellaan, että hienoaines harja-
taan pinnalta pois ennen päällystetyön alkua. Tämä viimeksi mainittu 
menetelmä on suositeltava varsinkin silloin, jos perusmateriaahissa on 
jo alunperin ollut hienoainesta liikaa tai sen määrä on lisääntynyt 
eri työvaiheiden ja tiivistyksen aikana. 

Materiaalin laatua voidaan parantaa viimevaiheessa lisäämällä siihen 
puuttuvaa raekokoa sisältävää kiviainesta, jos tiesekoitukseen sovel-
tuva konekalusto on käytettävissä, tai myös pienellä määrällä sement-
tiä (1. . .2 %) tai varsinaisella sementtistabiloinnilla, jolloin se-
menttiinäärä on tavallisesti 3.. .4 %. Bitumisten sideaineiden käyttö, 
esim. vaandotusmenetelmällä on viimeaikoina lisääntynyt myös kantavan 
kerroksen huonohkon materiaalin laadun parantamisessa. 

Vesipitoisuus. Kiviaineksen vesipitoisuudehla on materiaalin kantavuu-
den kannalta erittäin tärkeä merkitys. Kuvasta 2. ilmenee miten vesi-
pitoisuus vaikuttaa materiaalin kantavuusarvoon (E). 
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a. Karkearakeiset maalajit 
	

b. Hienorakeiset maalajit 

0, 

0,> 

Kantavuus 

0) 
>' 
Q) Theys 

- 
0 

\ > 

Kantavuus 
5 	 I 

____ 	 1 

Vesipitoisuus 	 Vesipitoisuus 

kuva 2. Vesipitoisuuden vaikutus kantavuuteen. 

Vesipitoisuuden vaikutus kantavuuteen ilmaistaan KYLLASTYSASTEELLA, 
joka ilmaisee miten suuri osa kokonaishuokoisuudesta on veden täyttä-
mä. Jos kyllästysaste on 100 %, ollaan saavutettu kyllästysraja. 
Kriittinen kyllästysaste, jota ei saa ylittää, on kantavan kerroksen 
materiaaleilla n. 80 %, mutta vaihtelee rakeisuudesta riippuen ylei-
semmin välillä 65. . .85 %. Kullekin materiaalille tyypillisen kriitti-
sen kyllästysasteen raja-arvon jälkeen alenee materiaalin kantavuus 
yleensä hyvin jyrkästi. 

Materiaalin kantavuuden ja sen säilymisen kannalta on ensiarvoisen 
tärkeatä, että hienoainesmäärä ja etenkin savipitoisuus ovat alhaiset. 
Tällöin vesipitoisuus ei nouse eikä säily liian suurena eikä yleensä 
herkästi nouse yli materiaalin kriittisen kyllästyasteen. Yleensä mak-
simikantavuus saavutetaan 1-2 prosenttiyksikköä optimivesipitoisuutta 
aihaisemmalla kosteudella. Vidaan todeta, että kantavan kerroksen 
vaadittu kantavuus (350 MN/m ) voidaan saavuttaa vain, jos hienoairies-
määrä on enintään 3 % ja vesipitoisuus enintään 4 %. 
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Kyllästysaste (Sr) voidaan laskea mm. kaavasta: 

n 
Sr= 	—.100 

n 

Sr = kyllästysaste, % 

= veden täyttämä huokostila = W . 

n = kokonaishuokoisuus = 	- Pk 

ps  

w = vesipitoisuus, desim. muodossa 

= kiviaineksen kiintotiheys, tim 3 

 = kiviaineksen kuivairtotiheys, t/m 3  

Mikäli kyllästysaste ylittää kriittisen rajan, pumppautuu hienoaines 
usein herkästi täryjyräyksen aikana pintaan tai myöhemmin liikenne 
punippaa sen. Tästä on runsaasti kokemuksia Suomesta ja ulkomailta. Jos 
tällainen kohde päällystetään syksyllä juuri ennen talven tuloa, on 
siitä yleensä seurauksena päällysteen rikkoutuminen verkkohalkeamille 
jo seuraavana keväänä. Työn aikana pintaan noussut hienoaines (kerros) 
on ehdottomasti harjattava pois tai muulla tavalla poistettava ennen 
tien päällystämistä. 
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IMEYTYSSEPELLYS 
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Imeytyssepellys. Kantava kerros voidaan tehdä myös imeytyssepellyksena 
(Is). Imeytyssepellyksellä tarkoitetaan sellaista päällysrakenteen se-
pelikerrosta, joka on imeytetty bitumisella sideaineella. 

Rakenne ja raaka-aineet. 

Kantavan kerroksen sepelikerros tehdään yleensä 10 cm:n paksuiseksi. 
Jos kerros tehdään 10 cm paksummaksi, on se rakennettava kahtena ker-
roksena. 

Kiviaineksena käytetään lajitteita 25-55 (64) mm ja 12-25 mm sekä mah-
dolliseen pintakäsittelyyn lajitetta 8-12 mm. Karkein lajite muodostaa 
kerroksen varsinaisen imeytettävän osan. Lajitteella 12-25 mm kiila-
taan karkeamman sepelin pinta ja hienointa lajitetta 8-12 mm käyte-
tään, jos tiellä on tarkoitus liikennöidä ennen varsinaista päällystä-
mistä. 

Sideajneena käytetään bitumiliuosta BL-5 tai erikoistilauksesta bitu-
miemulsiota N-1. Bitumiliuoksen tulee sisältää riittävästi tartuketta 
aktiivisen tarttuvuuden aikaansaamiseksi. Emulsiossa ei tartuketta 
käytetä. 

Rakentaminen. 

Karkea osa. Vaatimukset täyttavan kantavan kerroksen alaosan äälle 
levitetään tasainen kerros sepeliä 25-55 (64) mm noin 125 l/m . Täl-
löin kerrospaksuudeksi tulee noin 10 cm. Levittäuiinen tehdään tarkoi-
tukseen sopivalla levittimellä. Jos kerrospaksuudeksi halutaan 8 cm, 
on sepelin menekki noin 100 l/m2 . 

Levittämisen jälkeen kerros jyrätään täryjyrällä. Täryvaissin painon 
tulee olla noin 5 tonnia ja staattisen viivapaineen noin 25 kN/m. Jy-
räys aloitetaan reunoilta. Jyrättäessä jyräysjälki on hieman edellisen 
jyräysjäljen päällä. Kallistetuissa kaarteissa jyräys aloitetaan sisä-
reunoilta. Jyräystä jatketaan kunnes sepeli ei enää luku jyrän alla. 
Tavallisesti riittää 4 - 6 ylityskertaa. Jyräyksen aikana tarkkaillaan 
kerroksen tasaisuutta ja vajaisiin kohtiin lisätään sepeliä. 

Jos kerros imeytetään bitumiliuoksella, on sen oltava kuiva. Bituisie-
aulsiolla imeytettäessä sepelikerros puolestaan usein kastellaan en-
nen imeyttämistä. Sateella ei imeytystä kuitenkaan saa suorittaa. 

Kun sepeikerros on jyrätty (10 cm), ixneytetää se bitumiliuoksella 
4,5 kg/m tai bitumiemulsiolla (65 %) 5,8 kg/m . Tarkempi sideainemää-
rä määrätään imeytyskokeella. Bitumiliuoksen BL-5 levityslämpätila 
on 150±10 °C ja bitumiemulsion N-1 70+10 0C. Bituiniliuosta ei saa le-
vittää, jos ilman lämpötila on alle 5 C. Bitumiemulsion levittämistä 
tulee välttää, jos ilman lämpötila on alle 10 °C. Jotta sideaine ei 
tunkeutuisi liian syvälle, voidaan osa hienommasta sepelilajitteesta 
(12-25 mm) levittää jo ennen imeyttämistä. Bitumiemulsion bituininiäärä 
voi vaihdella sen laadusta riippuen (tav. 60-70 %), joten se on aina 
tarkistettava sideainemäärää arvioitaessa. 
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Kiilaus. Hienompi sepelilajite (12-25 mm) levitetään bitumiliuosta 
kaytettaessä viimeistään tunnin kuluttua imeytyksestä. Emulsiota käy-
tettäessä sepelilajite 12-25 mm levitetään välittömästi sideaieen 
imeytymisen jälkeen. Sepelimääränä käytetään yleensä 12-18 i/m .Levit-
tammen tehdään yleensä sirotteen levittimellä niin, että pinta peit-
tyy yhdellä levityskerralla. Harvaksi jääneet kohdat täytetään heti 
käsityonä. Tarvittaessa on sepeli tasoitettava lakaisemalla tai muulla 
tavoin. 

Taman jälkeen kerros jyrätään 1-2 ylityskerralla. Mikäli tie päällys-
tetään välittömästi, voidaan päällyste levittää tässä vaiheessa. 

Pintaus. Mikäli tiellä liikennöidään ennen päällystämistä, on se pin-
takäsiteltava. Ennen pintakäsittelyä lakaistaan irtonainen sepli pois 
sepellyksesta. Sepellykslle levitetään bitumiliuosta 2,0 kg/m tai 
bitumiemulsiota 2,7 kg/m 

Viimeistaän 1 tunnin kuluttua tästä imeytykestä levitetään sirote 
(8...12 mm). Sen määrä on yleensä 10-12 l/iu . Levityksessä noudatetaan 
lajitteesta 12-25 mm annettuja ohjeita. Levityksen jälkeen kerros jy -
ratään em. jyrällä ilman täryä 1-2 ylityskerralla. 

Laatu. Työn aikana on tarkkailtava käytettävien raaka-aineiden laatua 
ja määräa sekä valmiin sepellyksen laatua ja tasaisuutta. Varsinkin 
saumoihin tulee kiinnittää huomiota. Sepellykselle ei saa päästää lii-
kennettä, ennenkuin se on riittävästi kovettunut. Irtonainen sirote 
lakaistaan pois kun tie on ollut liikenteellä muutaman vuorokauden. 

Korkeustaso- ja tasaisuusvaatimukset ovat samat kuin sitomattomalia 
kantavalla kerroksella, liite 1. 

Mikäli karkeahkosta murskeesta 0.. .55 (64) mm tehdyn sitomattoman kan-
tavan kerroksen työnaikaista kantavuutta ja liikennöitävyyttä halutaan 
parantaa, voidaan se tehdä soveltaen edellä esitettyjä ohjeita. 

Imeytetyn kerroksen pinnan korjaukset ja viimeistelyt on tehtävä sa-
malla menetelmällä kuin kerroskin on tehty. 

4 4021350 
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10 	LAADUNVALVONTAI(OKEET 

10.1 Irtotiheys parannetulla Proctor-menetelmällä 

Parannetulla proctor-menetelmällä määritetään maalaj in maksimi-irtoti-
heys sekä optimivesipitoisuus. Optimivesipitoisuus on se maalajille 
ominainen vesipitoisuus, jolla saavutetaan maa-aineksen maksijui-irto-
tiheys. 

Menetelrnässä käytetty maa-ainesnäytteen sullontatyö vastaa nykyaikai-
sella tiivistämiskalustolla aikaan saatavaa tiukat vaatimukset täytta-
vää tiivistystyötä. Jos tiivistämistyämäärä muutetaan, siita aiheutuu 
muutos myös Inaksimi-irtotiheyden sekä optimivesipitoisuuden arvoihin. 

Parannetussa Proctor-menetelmässä voidaan käyttää kahta eri kokoista 
sullontamuottia. Muotti valitaan tutkittavan maa-aineksen suurimman 
raekoon perusteella. 

Laitteet 

-Koesylinteri, sisäha1kasija 102 ±0,4 mm, korkeus 116 ±0,1 
mm ja tilavuus 944 ±8 cm tai ssähalkaisija 152 mm, korkeus 
116 mm ja tilavuus 2 124 ±20 cm 

-Kaulusrengas, korkeus 51 mm, joka voidaan kiinnittää kaytet-
tävään koesylinteriin. 

-Proctor-vasara, liikkuvan osan massa 4,54 ±0,01 kg ja pudo-
tuskorkeus 457 ±2 min. 

-Aluslevy, johon koesylinteri ja kaulusrengas kiinnitetään. 

-Sullonta-alusta, esiin. betonikoekuutio. 

-Vaaka, kapasiteetti n. 15 kg ja tarkkuus 5 g. 

-Välineet näytteen pinnan tasaamista ja näytteen muotista 
poistamista varten. 

-Laitteet vesipitoisuuden ja rakeisuuden määrittämistä var -
ten. 

kuivatilavuuspaino (KN/m 3 ) = 9,81 (m/s 2 ) x kuivatiheys (t/m 3 ) 
kuivairtotiheys = kuivatiheys 
märkäirtotiheys = märkätiheys. 
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Näyte 

Tutkittavaa maa-ainesta varataan noin 25 kg:n näyte-erä. Siitä otetaan 
osanayte rakeisuus- ja vesipitoisuusmääritystä varten. Jäljelle jäänyt 
nayte-erä riittää 5. . .8 Proctor-kokeeseen muotiri valinnasta riippuen. 

Muottia 102 mm käytetään sellaisten maalajien tutkimukseen, joiden 
suurin raekoko on enintään 16 (20) mm. Muottia Ø  152 mm käytettäessä 
suurin raekoko saa olla enintään 32 mm (poikkeuksellisesti 35 mm). 

Jos näyte sisältää rakeita > 32 mm, ne seulotaan pois ja punnitaan. 
Jaljelle jaanyt aines punnitaan ja sekoitetaan huolellisesti. Käytet-
täessä muottia 	102 mm jäljelle jäänyt näyte-erä jaetaan noin 3 kg:n 
enin ja käytettäessä muottia 	152 mm noin 5 kg:n enin. 

Nama erat kostutetaan siten, että arvioitu optimivesipitoisuus on pie-
nimmän ja suurimman vesipitoisuuden välissä. Jos määritys halutaan 
tehdä mandollisimman tarkasti, erät on kuivattava ja halutut vesimää-
rat on lisattävä kuivattuun ainekseen. Oheisessa taulukossa esitetään 
eri maalaj ien optimivesipitoisuuden vaihtelualueet: 

Taulukko 1.Suuntaa antavat arvot optimivesipitoisuudelle ja maksimi-
kuivatilavuuspainolle eri maalajeilla. 

Maalaji Optimivesipitoisuus Maksimikuivairto- 3 
tilavuuspaino kN/M 

Sora ja soramoreeni 5.. .10 20. . .22 

Hiekka 5.. .15 17.. .22 

Siltti 15.. .25 16. . .18 

Savi 20.. .30 14.. .17 

Hiekka- ja siltti- 
moreeni 5.. .10 20.. .23 

t/m3  = kg/dm 3  

Maksimikuivatilavuuspaino voidaan arvioida myös raekokosuhteen d 60/d10 
 perusteella liittestä 4. 

d60  = raekoko läpäisyprosentin 60 kohdalla 
d10 = 	" 	" 	10 
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Sullontakoe 

Jokaisesta eri vesipitoisuuden omaavasta näyte-erästä tehdään sullon-
takoe. Koesylinteri ja kaulusrengas kiinnitetään aluslevyyn. Muotti 
sijoitetaan sullonta-alustalle. Muotin pohjalle levitetään ja tasataan 
näytekerros, jonka tulee tiivistyneenä olla noin 2,5 cm paksu. 

Proctor-vasaran alapää sijoitetaan kerroksen päälle. Vasaran liikkuva 
osa nostetaan yläasentoon ja annetaan pudota vapaasti. Tämä toistetaan 
yhteensä 25 kertaa käytettäessä muottia 102 mm ja 56 kertaa käytet-
täessä muottia 152 mm. Vasaran alapäätä on siirrettävä kunkin iskun 
välissä, että näyte tiivistyy mandollisimman tasaisesti. Vasara on pi-
dettävä pystysuorassa asennossa. Muotti täytetään viidessä eri kerrok-
sessa. Niistä jokainen sullotaan yllä mainitulla tavalla. Viimeistä 
kerrosta levitettäessä on huolehdittava, että sylinteriosa on täynnä 
sullonnan jälkeen. 

Sullomisen jälkeen kaulusrengas poistetaan. Muotissa oleva näyte tasa-
taan teräsviivainta käyttäen sylinterin yläpinnan tasoon. Muotti pun-
nitaan ja siitä otetaan näyte (200. . .500 g) suurimman raekoon mukaan 
vesipitoisuuden määritystä (kohta 10.5) varten. 

Märkätiheys lasketaan jakamalla näytteen massa sen tilavuudella. Kui-
vatiheys lasketaan inärkätiheyden ja vesipitoisuuden perusteella kaa-
vasta: 

= 	_______ 
Wk 

1+- 
100 

= kuivatiheys 
= märkätiheys 

wk = vesipitoisuus-% kuivapainosta 

Kokeen loppuosa voidaan tehdä myös siten, että tiivistetty sekä tasat-
tu näyte-erä kaadetaan muotista kuivausastiaan ja punnitaan ennen sekä 
jälkeen kuivauksen. Vesipitoisuus ja kuivatiheys voidaan laskea punni-
tustulosten sekä muotin tilavuuden perusteella. Samaa näyte-erää ei 
saa sulloa kahta kertaa useammin, sillä sullonnan vaikutuksesta voi 
rakeisuus muuttua. 

Sullontakoe sekä vesipitoisuus- ja irtotiheysmääritykset tehdään edel-
lä mainituista eri vesipitoisuuden oinaavista näyte-eristä. Tutkimustu-
lokset merkitään lomakkeelle 732146. 

Tulosten perusteella piirretään sullouturniskäyrä siten, että kuivair-
totiheysarvot merkitään pystyakselille ja vastaavat vesipitoisuusarvot 
vaaka-akselille. Kun käyrä on kupera, sen ylimmästä kohdasta saadaan 
maksimikuivatiheys ja optimivesipitoisuus. Eräissä tapauksissa voi il-
metä, että koetulosten perusteella piirretyssä käyrässä ei esiinny 
selvää maksimikohtaa tai, että niitä esiintyy useampia. Tämä voi ai- 
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heutua huolimattomasta ja virheellisestä kokeitten suorituksesta. Jot-
ta vältytään sullontatyöpoikkeamista, on aiheellista, että sama henki-
lä suorittaa sullontakokeet sarjana. 

Ylisuurten rakeiden vaikutuksen huomioonottaminen: 

Kokeella voidaan määrittää sellaisen maa-aineksen optimivesipitoisuus 
ja maksimi-kuivatiheys, jonka suurin raekoko on enintään 32 mm (poik-
keuksellisesti 35 mm). Jos näyte on sisältänyt ylisuuria rakeita, ko-
keella saatuja optimivesipitoisuutta ja maksimi-irtotiheyttä on kor-
jattava vastaavasti. 

Korjattu irtotiheys 	lasketaan kaavasta: 

1 
g 

l-x 	x 
+ 

Pdpr 	(1 - x) p + X sk 

= korjattu Proctor-tiiviys, KN/m3  
x 	= kivisyys, desimaalilukuna 	 3 dpr = Proctor-kokeella saatu mksimikuivairtotiheys, t/m 

= kivien kiintotiheys, t/m 
sk = kivien kuivairtotiheys, t/m 3  

g 	= normaalikiihtyvyys, 9,81 m/s 2  

Tiiviysasteen laskemisessa tarvittavan maksimi-irtotiheyden mää-
rittäminen 

Tiiviysaste (D) määrätään laskemalla, montako prosenttia tarkkailukoh-
dan maa-aineksen irtotiheys (p 1 ) on laboratoriokokeella määritetystä 
saman aineksen maksimi-irtotiheydestä 	maks. 

D= 100 	tai D= 100 
k maks. 	' k maks. 

Maksimi-irtotiheysarvo määritetään yhdellä Proctor-kokeella. Käytettä-
vän näytteen vesipitoisuus on saatettu vastaamaan aikaisemmin kysei-
sestä maa-aineksesta suoritetun Proctor-koesarjan antamaa optimivesi-
pitoisuutta. Tämän vuoksi näytteestä on ensiksi määrjtettävä vesipi-
toisuus ja sen jälkeen siitä tarvittaessa poistettava tai siihen on 
lisättävä vettä. Jos tarkkailukohdan näytettä edustavasta maa-ainek-
sesta ei ole tehty mainittua Proctor-koesarjaa, jonka perusteella va-
litaan käytettävä vesipitoisuus, voidaan käyttää seuraavia vesipitoi-
suusarvoj a: 
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Suodatinkerros 	9 massa-% 
Jakava kerros 	7 xnassa-% 
Kantava kerros, sora ja murskesora 6 massa-% 

10.2 	Irtotiheys volyinetrillä 

Irtotiheys määritetään kentällä kajvamalla tarkkailukohtaan kuoppa, 
jonka tilavuus mitataan volyinetrillä. Kuoppaa kaivettaessa siitä saatu 
aines kerätään tarkoin talteen. Se kuivataan ja punnitaan. Irtotiheys 
lasketaan jakamalla kuivan aineksen massa kuopan tilavuudella. 

Jos lisäksi halutaan määrittää aineksen vesipitoisuus, on kuopasta 
saatu aines punnittava myös märkänä. Tilavuuden inittaukseen voidaan 
käyttää vesi- tai hiekkavolymetriä. Ne eivät sovellu erittäin kivjsten 
ja karkeitten maa-ainesten irtotiheysmäärityksiin. 

Laitteet 

-Volyinetri pohjalevyineen. 
-Välineet tarkkailukohdan tasausta ja kuopan kaivainista varten, kuten 
kauha tai lusikka, vasara ja taltta, teräsviivain. 
-Kannellisia peltiastioita tai muovipusseja kaivetun aineksen säily -
tyks een. 
-Vaaka, kapasiteetti 15 kg ja tarkkuus 5 g. 
-Laitteet vesipitoisuuden inääritystä varten. 

Suoritus 

Tutkittava kohta tasataan poistamalla siitä tarvittaessa ainesta. Jos 
mittaus halutaan tehdä tutkittavan kerroksen sisäosista, on ensiksi 
kaivettava laajahko halutun syvyinen kuoppa, jonka pinta tasataan. yo-
lymetrin pohjalevy asetetaan tasatulle alustalle. Eräissä malleissa 
pohjalevy voidaan kiinnittää alustaan nauloilla. 

Jos käytetään vesivolymetriä, otetaan ensiksi mittauksen alkulukeTna. 
Tätä ennen volynietri on täytettävä vedellä tai talvella pakkasnesteel-
lä ja suoritettava tarkistusmittaukset. 

Myös on tarkistettava, ettei laitteessa esiinny vuotoja. Volymetrin 
pohja asetetaan pohjalevyssä olevaan syv9nykseen ja volymetrin pum-
pataan ilmaa kunnes paine on noin 20 kN/m (= kPa = 0,2 kg/cm ). Lait-
teessa on oltava manoinetri paineen mittausta varten. 

Laitetta pidetään tukevasti paikallaan inittauksen aikana. Sylinterin 
asteikolta luetaan vesipinnan alin lukenia, joka merkitään muistiin 
mittauksen alkulukemana. 



Liite 10 

101 

Ilniapumppu käännetään imuasentoon ja ilmaa poistetaan volymetrista, 
kunnes kumisukka on saatu uudelleen sylinteriin. 

Tämän jälkeen kaivetaan pohjalevyn reiän läpi varovasti noin yhden 
litran suuruinen kuoppa. Kaivettaessa on pohjalevy pidettävä tukevasti 
paikallaan. Kuoppa on pyrittävä saamaan sylinterin inuotoiseksi. Irroi-
tettu aines on poistettava kokonaan kuopasta ja se on kerättäva tar-
koin talteen muovipussiin tai kannelliseen astiaan. 

Volymetri asetetaan uudelleen paikalleen pohjlevyn päälle. Siihen 2 
pumpataan ilmaa, kunnes paine on noin 20 kN/m (= 20 kPa = 0,2 kp/cm ). 
Sylinterin asteikoilta havaitaan alin vedenpinnan lukema eli loppulu-
kema. Tämän jälkeen pumppu käännetään ja kumisukka pumpataan takaisin 
sylinteriin. 

Kuopan tilavuus lasketaan vähentämällä alkulukema loppulukemasta. Ir-
totiheys saadaan jakamalla kuopasta otetun aineksen kuivapaino edella 
mainitulla tilavuudella. Tiivistämistarkkailussa voidaan käyttää loma-
ketta 732140. 

Suomalaisessa vesivolymetrimallissa laitteeseen kuuluu erityinen ka-
librointikuppi, jonka tilavuus tunnetaan. Laite kalibroidaan siten, 
että kumikalvo pumpataan kupin seinämiä vasten ja mitta-asteikko siir-
retään osoittamaan kupin tilavuutta. 

Edellä esitetyt määritysohjeet edellyttävät vesivolymetrin kayttoa. 
Hiekkavolymetriä käytettäessä laitteet ja kokeen kulku ovat edella se-
lostettuja vastaavat. Veden asemesta siinä käytetään tilavuusmittauk-
seen tasarakeista 0,5.. .2,0 mm kuivaa hiekkaa, joka sulloinattomana 
asettuu aina samaan tilavuuteen. Kaivetun kuopan tilavuus saadaan 
kuoppaan valutetun hiekan tilavuudesta, joka luetaan laitteen mitta-
asteikosta tai, joka lasketaan valutetun hiekan massan ja irtotiheyden 
avulla. Nittahiekka voidaan osaksi kerätä kuopasta talteen. 

Jos suoritetaan useita määrityksiä, hiekkaa on varattava mukaan riit-
tävästi. 

	

10.3 	Irtotiheys säteilymittauslaittella 

Säteilytnittauslaitteen käytäseä noudatetaan laitteen niukana seuraavaa 
käyttäohj etta. 

	

10.4 	Irtotiheys jyrän mittauslaitteella 

Noudatetaan laitteen mukana olevaa ohjetta. Selvitettavä yhteys tark-
kailun antaniiin tuloksiin. 
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10.5 	Vesipitoisuus 

Vesipitoisuus inääritetään rakeisuus- ja irtotiheysmäärityksen yhtey-
dessä. Kiviaines punnitaan kosteana ja kuivataan punnituksen jälkeen 
150.. . 200°C lämmässä 1. . .2 t. Kuivattu kiviaines punnitaan. Vesipitoi-
suus ilmoitetaan massaprosenttejna kujvan aineksen määrästä. 

Kaava: 

'rn - 
Wk = 100 

wk = vesipitoisuus massa-% kuivapainosta 
mm = massa märkänä g 
mk = massa kuivana g 

Mitattaessa kiviaineksen vesipitoisuutta kentällä on edullista käyttää 
ns. karbidometrimenetelmää. Kokeen suorituksesta noudatetaan erikseen 
annettuja ohjeita. 

	

10.6 	Rakeisuus seulomalla 

Jos kiviaineksen raekoon alarajana on 0 mm, on rakeisuus aina määri-
tettävä pesuseulonnalla. 

Jos kiviaineksen raekoon alaraja on 6 mm tai suurempi, voidaan puh-
taalta nayttävän kiviaineksen rakeisuus määrittää kuivaseulonnalla. 
Seulontaan otettavan näytteen vähimxnäismäärä on: 

suurin raekoko (mm) X 100 	grammoissa ilmaistuna 
2 

Karkeiden materiaalien (jakava- ja kantavakerros) sopiva näytemäärä on 
tavallisesti suurin raekoko (mm) kertaa 100 grammoissa ilmaistuna. 

Kuivaseulonta 

Laitteet 

-Seulasarja: pohja seka seulat 0,074, 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, (6), 
8, (12), 16, (25), 32 ja 64 sun 
-Seulatärytin 
-Kuivausuuni 
-Vaaka, kapasiteetti vähintään 3 kg ja tarkkuus 0,5 g 
-Alumiinikulhoja 
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Suoritus 

Näyte punnitaan kosteana ja kuivataan punnituksen jälkeen 150. . . 200 °C 
läinmössä 1.. .2 h. Kuivattu näyte punnitaan. Täman jälkeen suoritetaan 
seulonta. Ravisteluajan on oltava 10. . .15 min. Ravisteluajari riitta-
vyys on tutkittava ensimmäisiä näytteitä seulottaessa ravistelemalla 
käsin joka seulaa koneellisen ravistelun jälkeen noin yhden minuutin 
ajan pöydälle levitetyn paperin päälle. 

Seuloille sekä pohjalle jääneet seuleet punnitaan ja lasketaan seu-
leitten yhteismassa. Tämä yhteismassa ei saa poiketa alkuperäisestä 
kuivatun näytteen massasta enempää kuin 0,5 %. MassatarkistukSen jäl-
keen lasketaan eri seuletta vastaavat läpäisyprosentit. Tulokset mer-
kitään lomakkeelle 732552. 

Pesuseulonta 

Näyte punnitaan kosteana, kuivataan ja punnitaan uudelleen kuten kui-
vaseulonnassa. Tämän jälkeen näyte pannaan pesuastiaan ja kaadetaan 
vettä päälle niin runsaasti, että aines peittyy. Ainesta sekoitetaan 
sormin, harjalla tai puulastalla niin, että rakeet irtoavat toisistaan 
ja hienoaines liettyy veteen. Karkean aineksen annetaan tämän jalkeen 
painua pohjalle ja samentunut vesi kaadetaan korkealaitaiselle 0,074 
min:n seulalle. Näinä toimenpiteet suoritetaan niin useasti, että vesi 
pesun jälkeen säilyy kirkkaana. 

Kaadettaessa vettä seulalle on varottava, ettei vetta päase reunojen 
yli. Kun pesu on päättynyt, kaadetaan pesuastiaan jaänyt aines kuivau-
sastiaan. Myös seulalle jäänyt sekä pesuastiaan tarttunut aines huuh-
dotaan vedellä kuivausastiaan. Tämän jälkeen kuivausastiassa oleva yli 
0,074 inm:n aines kuivataan ja seulotaan kuten kuivaseulonnassa. Las-
kelinissa 0,074 sun seulan läpäiseväksi ainekseksi huonnioidaan pesutap-
pio. Seuleet punnitaan ja lasketaan punnitustuloksia vastaavat läpäi-
syprosentit. Tulokset merkitään lomakkeelle 732552. Siihen on myös 
pantava merkintä, joka osoittaa, että rakeisuus on maäritetty pesuseu-
lonnalla. 

Pesuseulonnassa voidaan myös käyttää erikoisvalmisteisia pesuseulonta-
laitteita. Tällöin koe suoritetaan periaatteessa samalla tavalla kuin 
edellä on esitetty. 

10.7 	Rakeisuus areometrillä 

Areometrikokeella määritetään yleensä maanäytteen 0,074 min pienempien 
rakeiden rakeisuusjakaulua. Savien ja silttien rakeisuus voidaan maa-
rittää yleensä pelkästään areometrimenetelmällä. Karkeanunilla inaala-
jeilla koe suoritetaan koko 2 sun seulan läpäisevästa aineksesta. 
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Välineet 

- areometri, mitta-alue 1.000.. .1.050 
- sekoitin 
- areometrilasit, sisähalkaisija 60 mm, korkeus 440 mm 
- vaaka, punnitustarkkuus 0.1 g 
- kuivauskaappi (105 0C) 
- lämpömittari 
- sekuntikello 
- laskutaulukot (kuvat 2. ja 3.) 
- natriunpyrofosfaattia (Na 4 P2O7  + 10 H 2 0) 
- tislattua vettä 
- alkoholia (esim. propyleenia) 

Areometrjn lukeminen 

Pintajännityksen johdosta nesteen pinta käyristyy lasin pintaa vasten 
areometrin nitta-asteikon vierellä. Tämä vaikeuttaa areometrin luke-
mista. Kirkkaan nesteen tiheyttä mitattaessa voidaan lukeminen suorit-
taa katsomalla hieman pinnan alapuolelta, mutta sameaa nestettä tut-
kittaessa on lukema arvioitava (kuva 1. a). 

Mittausta suoritettaessa on huolehdittava siitä, ettei areometri kos- 
keta areometrilasin seiniin eikä pohjaan laskeutuneeseen lietteeseen. 

Areometrjn tarkistus 

Uusi areometri on ennen käyttöönottoa tarkistettava, sillä yhden tai 
kanden tuhannesosan mittavirheet ovat areometrissä tavallisia. Tarkis-
taminen suoritetaan upottamalla areometri +l6 °C länipöiseen tislattuun 
veteen. Virheeton areometri osoittaa tällöin lukemaa 0.999. Jos areo-
metrin asteikko ei ulotu tähän lukemaan saakka, on lukema arvioitava. 
Jos areometrin lukema poikkeaa en. arvosta, on poikkeama otettava huo-
mioon läpäisyprosenttja laskettaessa. 

Areometrjn kaljbrojntj 

Jokaista areometrjä varten on laadittava erillinen raekokotaulukko 
(kuva 2). Taman taulukon laatimista varten on tunnettava areometrin 
sukkulan tilavuuskeskipisteen uppouman (etäisyys nesteen pinnasta) ja 
areometrin lukenian välinen vuorosuhde, joka määritetään seuraavasti: 

Mittalierioon kaadetaan vettä, jonka määrä luetaan lieriön asteikosta 
(kuva 1. b). Areometri asetetaan lieriöön niin syvälle, että sukkula 
peittyy kokonaan veteen (kuva 1. c). Areometrin ollessa tässä asennos-
sa luetaan vedenpinnan korkeus lieriön mitta-asteikosta. Saatujen lu-
kemien erotus on sukkulan tilavuus (V). Areometri asetetaan tämän jäl-
keen sellaiseen korkeuteen (kuva 1. d), että veden pinta asettuu lie-
riossa edellä havaittujen lukemien keskiarvon kohdalle. Veden pinta 
osoittaa tälloin areometrin sukkulan tilavuuskeskipisteen sijainnin. 
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Uppouinavirhe aiheutuu siitä, että nestepatsas "pitenee" mitta-astias' 
sa, kun areometri asetetaan siihen. Uppouinavirhe lasketaan kaavan (1) 
avulla. 

Nest,enp,nta 

' Luk.ma kohta 

EI 
loi 
l.,l 

b 

1 	 Titovuus 1 PJ!II 

Mitataan 

Mitataan 

Xuva 1. Areometri. 	a. areometrin lukeaiinen b. - .e. tilavuuskeskipis- 
teen niäaritys 

(1) 	 V 
6 	= 0.64 

d 2  

6 =uppouxnavirhe (cm) 
V =areoinetrin sukkulan tilavuus (cm 3 ) 
d =sen astian sisähalkaisija, jossa areornetrimittaukset tul-
laan suorittamaan (cm) 
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Areometrin sukkulan tilavuuskeskipisteestä mitataan etäisyydet lukema-
viivojhin l.000...l.040 (kuva 1. e). Saaduista etäisyyksistä vähenne-
tään uppoumavirhe. Korjattuja etäisyyksiä vastaavat pisteet haetaan 
raekokotaulukon vaseiumassa reunassa olevasta asteikosta (kuva 2). Näi-
hin kohtiin kirjoitetaan vastaavat lukema-arvot ja piirretään vaaka- 
suorat viivat taulukon ylitse. Viivoitusta täydennetään jakamalla lu-
kemien 1.000 ja 1.040 väli neljään yhtäsuureen osaan, jolloin saadaan 
areonietrilukeiuia 1.010, 1.020 ja 1.030 vastaavat viivat. Asteikkoa 
tarkennetaan edelleen piirtämällä siihen lukemia 1.015, 1.025 ja 1.035 
vastaavat vjjvat. Raekokotaulukko on laadittava erikseen jokaista 
areometriä ja mittauksissa käytettävää areometrilasikokoa varten. 

Pept i saa ttor i 1 iuoks en vai mi stus 

Vakeva peptisaattoriljuos valmistetaan siten, että 44.6 g natriumpyro-
fosfaattia liuotetaan vajaaseen litraan tislattua vettä. Kun liukene-
oninen on tapahtunut, lisätään liuokseen tislattua vettä niin paljon, 
etta sen kokonaistilavuudeksj tulee yksi litra. Väkevästä liuoksesta 
laimennetaan näytekohtainen käyttöliuos lisäämällä 950 mi tisiattua 
vetta 50 ml:aan eon. väkevää liuosta. Näytekohtainen laimea liuos voi-
daan valmistaa myös liuottainalla 2.23 g natriumpyrofosfaattia yhteen 
litraan tislattua Vettä. 

20 

1 000 

1010 

- 1 020 

15 -1030 

- 1040 

10 - 
0 

± 

010 

020 

030 

040 

5 	5 

Ar.,n,.trl fl:o 70942 	 Rk.d.n toprtto 

Kuva 2. Areoinetrjn raekokotaulukj(o. 
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Näytteen esikäsittely 

Areometrikoe voidaan tehdä joko kuivatusta, ilmakuivasta tai luonnon-
kosteasta näytteestä. Näytteestä on kussakin tapauksessa inaaritettäva 
vesipitoisuus. 

Kuivauskaapissa +105 °C lämpötilassa kuivattu nayte hienonnetaan poS-
liiniupokkaassa tai analyysimyllyssä siten, ettei siihen jaa yli yhden 
millimetrin kokkareita. Hienonnettaessa on varottava rikkoinasta mine-
raalirakeita, ettei maalajin rakeisuus muuttuisi. Hienonnettua naytet-
tä (savea, silttiä jne.) punnitaan 50 g. 

Jos näyte on ilmakuivaa (noin viikon avoimessa laatikossa laborato-
riossa paloiteltuna kuivunutta), punnitaan sitä 52 g. Moreenia ja muu-
ta karkeampaa ainesta punnitaan 100 g. 

Jos ko. karkeahko näytemäärä on niin suuri, että siita voidaan suorit-
taa varsinainen pesuseulonta, suoritetaan pesuseulontaan liittyva 
areometrikoe alle 2 min aineksesta. Jos näyte ei riita pesuseulontaan, 
suoritetaan areometrikoe näytteestä sellaisenaan poistaeri kuitenkin 
karkeat lajitteet (yli 2...5 min). Areometrikokeet on, mikäli mandol-
lista, pyrittävä järjestämään sanoma, joihin kuuluu 5.. .10 näytetta. 

Näytteen kuivattaminen ennen areometnikoetta voi muuttaa savikolloide-
ja. Kuivatun näytteen savirakeiden liettyminen eli erottuininen voi 
myös jäädä epätäydelliseksi. Tämän johdosta areometrikoe voidaan tar-
vittaessa tehdä myös kosteasta näytteestä. Näytteen kasittely ennen 
varsinaista koetta suoritetaan tällöin seuraavasti: 

Jos tutkittavana on häiriintynyt luonnonkostea nayte, sekoitetaan nay-
te huolellisesti muovipussissa. Näytteestä otetaan osanäyte vesipito-
suuden määnitystä varten ja näytteen loppuosa säilytetaän huolellises-
ti suljetussa pussissa (mieluimmin kosteushuoneessa). Jos kysymyksessa 
on häiriintymätön näyte, leikataan areometrikokeessa tutkittavan nayt-
teen vierestä osanäyte vesipitosuuden määnittämistä varten. Jos vesi-
pitoisuus ja rakeisuus määritetään häiriintyinättömien naytteiden muo-
toilujätteistä, on areoinetrikokeeseen varattavat jatteet suljettava 
välittömästi muotoilun jälkeen muovipussiin. 

Areometrikoe on tehtävä mandollisimman nopeasti vesipitoisuusinaaritYk 
sen jälkeen siten, että näytteen vesipitoisuus ei muutu. Kokeeseen 
tarvittavan luonnonkostean näytteen paino lasketaan kaavan (2) avulla. 

Wk W 

(2) 	Wm = 	Wk+ 
100 

	

= 	areometrikokeeseen punnittava luonnonkostea näyte- 
määrä (g) 

	

= 	näytteen paino kuivana (50 tai 100 g) 

	

w = 	näytteen vesipitoisuus (paino-% kuiva-aineksesta) 
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Punnittu "uunikuiva" näyte (50 g) ja iluos (50 ml väkevää peptisaatto-
riliuosta + 950 ml tislattua vettä) kaadetaan areometrilasiin. 

Jos nayte on luonnonkostea, voidaan se punnita muovikalvon päällä. 
Muovikalvon paaltä näyte huuhdotaan areometrjlasjjn mittalasjin vai-
mistetulla liuokseila. 

Luonnonkosteata naytettä tutkittaessa on kokonaisnesteinäärässä huo-
inioitava naytteen sisältämä vesimäärä. Lieriöön tuleva nestemäärä si-
saitaa aina 50 ml vakevää peptisaattoriliuosta, näytteen sisältämän 
vesimäärän ja tarvittavan määrän tislattua vettä. Lietteen nestemäärän 
on aina oltava 1 000 ml. 

Areometrilasi suljetaan kurnitulpalla. Näytettä sekoitetaan vähintään 
30 minuuttia ja nayte jatetään seisomaan yli yön. Välittömästi seuraa-
vana aamuna aloitetaan toinen sekoitusvaihe, joka kestää myös vähin-
täan puoli tuntia. Nesteen pinnalle mandollisesti kertyvä vaahto pois-
tetaan aikohoiijn kastetulla lasisauvalla. 

Mittaukset 

Toisen sekoitusvaiheen jalkeen areometrilasit nostetaan tukevalle pöy-
dalle ja sekoitetaan välittömästi uudestaan ennen mittausten aloitta-
mista käsisekoittimella. Tämä sekoitus voidaan suorittaa myös areonnet-
rilasia kääntelemällä 10. .20 kertaa. Tällöin areometrilasin suu Sulje-
taan esim. kammenella. Sekoittamisen lopettamishetki, joka on sama 
kuin kokeen alkamishetki, merkitään työlomakkeeseen. Koe on yleensä 
aloitettava noin kello 9 , jotta se valmjstujsj virka-aikana. 

Kun kokeen aikamisesta on kulunut noin 50 sekuntia, lasketaan areomet-
ri varovasti lieriöön. Lukeminen suoritetaan silloin, kun sekoituksen 
lopettamisesta on kulunut tasan yksi nninuutti. Areometri nostetaan 
lietteestä ja huuhdotaan kastamalla se tislattuun veteen. Seuraavat 
mittaukset suoritetaan sen jälkeen, kun kokeen alkamisesta on kulunut 
6 minuuttia, 1 tunti, 5 tuntia ja 1 vuorokausi. 

Areometrilasijn ei saa koskea kokeen aikana ja sitä on suojeltava tä-
rinaita. Lietteen lämpötilan mittaus suoritetaan kokeen alkamishetkel-
la seka jokaista areoinetrimittausta tehtäessä. Lämpötilan mittaus on 
suoritettava lietetta sekojttamatta varovasti lietteen pintaosasta. 

Tulokset 

Areometrilukema inerkitaän laboratorion työlonnakkeessa olevaan areomet-
rin lukemasarakkeeseen. Areoinetrjlukexnaa vastaava raekoko inääritetään 
raekokotaulukosta (kuva 2.), jossa jokaista havaintoaikaa vastaa käy-
raparvi. Jokaisessa parvessa on neljä käyrää, jotka vastaavat lietteen 
lämpotiloja +14, +17, +20 ja +23 °C. Areometrilukeman ja kuvan 3. 
avulla maaritetaan raekokoa vastaava läpäisyprosentti. Läpäisyprosent-
tien ja niita vastaavien raekokojen perusteella piirretään rakeisuus-
käyrä. 
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Kuva 3. Areometrin läpäisyprosenttitaulukko. 

Humuspitoiset inaalaj it 

Hunius aiheuttaa maarakeiden "koaguloitumista', jolloin areoroetrimit-
tausten perusteella piirretty rakeisuuskäyrä osoittaa maa-aineksen to-
dellista karkearakeiseoiomaksi. Huonuspitoisuus voidaan areonietrikokeen 
yhteydessä todeta sun. siitä, että neste muuttuu ruskehtavaksi. Vähäi-
nenkin humuspitoisuus aiheuttaa sekoituksen aikana vaandon muodostu-
mista liuoksen pinnalle. 

Huinuspitoisuuden ollessa alle 1. . .2 %, ei koaguloitumisen aiheuttamal-
la virheellä ole yleensä sanottavaa merkitysta. Jos humuspitoisuus on 
yli 2 %, ei areometrikoetta voida yleensä suorittaa ilnian humuksen 
poistoa. Humus voidaan poistaa esim. vetyperoksidikäsittelyllä, joka 
suoritetaan seuraavasti: 

Koe aloitetaan aamulla, jolloin areometrilaseihin punnitaan em. näyte- 
määrä joko kuivaa tai kosteaa naytettä. Kuivan näytteen päälle kaade- 
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taan tislattua vettä (20.. .30 ml) niin, että näyte kostuu. Vesimäärä 
merkitään muistiin. Tämän jälkeen laseihin lisätään 15. . .35 ml 30. . .35 
% vetyperoksidiliuosta (H 202 ) 5-10 ml erissä ja näytettä sekoitetaan 
lasisauvalla. 

Jos humuspitoisuus on 2. • .6 %, riittää tavallisesti 15.. .20 ml vetype-
roksidia. Jos humuspitoisuus on suurempi, on käytettävä enemmän. Li-
sättävä vetyperoksidimäärä on kirjoitettava muistiin. Tapahtuvassa 
reaktiossa vapautuu lämpöä, minkä johdosta areometrilasit jossain mää-
rin lämpenevät. 

Kun lasit ovat jäähtyneet, lisätään niihin peptisaattoriliuosta 75 ml, 
jos huinuspitoisuus on 2.. .6 % ja 100 ml, jos humuspitoisuus on suurem-
pi. Ennen työajan päättymistä lisätään laseihin tislattu vesi ja liete 
sekoitetaan (ensimmäinen sekoitusvaihe on 30 minuuttia). Tislattua 
vettä lisättäessä on otettava huomioon myös ennen vetyperoksidikäsit-
telyä lisätty vesimäärä, vetyperoksidista vapautuva vesimäärä (= pUo-
let käytetystä H 2o 2 -määrästä) sekä peptisaattoriliuoksen määrä. Liuok-
sen kokonaistilavuuden on oltava yksi litra. Seuraavana aamuna sekoi-
tetaan näytettä 30 minuuttia (toinen sekoitusvaihe). 

Seulonta- ja areometrikäyrien yhdistäminen 

Kun samasta näytteestä on tehty varsinainen pesuseulonta ja areoinetri-
koe ja kun tulokset on laskettu ja piirretty, todetaan usein, etteivät 
rakeisuuskäyrät ole suoraan toistensa jatkeina. Rakeisuuskäyrien kor-
jaaminen suoritetaan tällöin seuraavasti: 

Areometrikokeen perusteella piirrettyä käyrää jatketaan, kunnes se 
leikkaa raekokoa 0.074 mm vastaavan pystysuoran viivan. Pesuseulonta-
käyrän jatko-osalta valitaan mielivaltainen raekoko, jonka läpäisypro-
senttj merkitään x:lla. Korjattu läpäisyprosenttiarvo lasketaan kaavan 
(3) avulla (kuva 4.). 

bc 
(3) 

x 	korjattu läpäisy-% 
a 	areonietrikäyrän läpäisy-% 0.074 mm kohdalla 
b seulontakäyrän läpäisy-% 
c areometrikäyrän läpäisy-% laskettavan raekoon kohdalla 

Läpäisyprosentti korjataan 3.. .4 raekoon kohdalla. 

Virhelähteet 

Areometrimenetelmä perustuu Stokesin lakiin, jossa laskeutuvat mine-
raalirakeet otaksutaan pallonmuotoisiksi. Hienorakeisten maalajien ra-
keet muodostuvat kuitenkin yleensä suomukaisista mineraaleista, joilla 
pienempi laskeutumisnopeus kuin pallon muotoisilla rakeilla. Tästä ai-
heutuu ns. menetelmävirhe. 
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Lietteen lämpötilan vaihtelu sekä lietteeseen kohdistuva tärinä saat-
tavat myös aiheuttaa virheitä. Lämpötilan vaihtelu ei saisi olla enem-
pää kuin ± 2 °C. Eräänä virhetekijänä esiintyy se, että suhteistuneista 
maalajeista joudutaan suorittamaan sekä seulonta- että areometrikoe, 
ja näistä saadut rakeisuuskäyrät joudutaan yhdistämään. Huolellisesti 
suoritetuissa rakeisuusinäärityksissä ovat yli 5 % virheet yleensä kui-
tenkin harvinaisia. 

J4ipu 

I4II1_  
Hiet9.. 	Hkkkg_ S9ro KrVip 

1 

J rkää 

-- 

__ kojaTO  

käyrä 

E---- iri-  
LUU1 	 U,UL UU /4 	jL 	 u mm 

Raekoko 

Kuva 4. Seulonta- ja areometrikäyrien yhdistäminen. 

Koko hankkeen rakeisuustulokset kootaan päällysrakennetyön tarkkailun 
yhteenvetolomakkeelle (732532). 

10.8 Murtopintalulcu 

Murtopintaluvulla tarkoitetaan täysin murtopintaisten ja täysin luon-
nonpintaisten kiviainesrakeiden prosenttiosuutta kiviaineksen massas-
ta. Murtopintaluku määritetään 6 sun suuremmista kiviainesrakeista. 

Suoritus: 

Tutkittavasta kiviaineksesta otetaan noin 2000 g:n näyte. Näyte kuiva-
taan sekä jaetaan 6 mm seulalla kahteen osaan. Seulalle (6 mm) jäävä 
aines punnitaan ja se jaetaan rae rakeelta kolmeen kasaan: 

1. Kaikilta sivuiltaan murtopintaiset rakeet 
2. Rakeet, joissa on sekä murtopintaisia että luonnonpintai-

sia sivuja 
3. Täysin luonnonpintaiset rakeet 
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Tämän jälkeen kasat punnitaan. Murtopintaluku saadaan jakamalla kasan 
1 ja kasan 3 massa 6 mm suurempien rakeitten yhteismassalla sekä muun-
tamalla osamäärät sadalla kertoen massaprosenteiksi. Murtopintaluku 
60/10 tarkoittaa siten, että sen edustaman kiviaineksen 6 mm suuren-
mista rakeista on 60 massa-% täysin murtopintaisia ja 10 massa-% täy-
sin luonnonpintaista. 

10.9 	Muotoarvo 

Muotoarvolla ilmoitetaan kiviaineksen kanden akselisuhteen cia ja b/a 
keskiarvot. 

c 	rakeen pituus 
b 	rakeen leveys 
a 	rakeen paksuus 

Suoritus 

Kiviaineksesta seulotaan noin 500 g:n erä lajitetta 8. . .12 mm. Muoto- 
laatikon avulla mitataan tästä vähintään sadan rakeen pituu, leveys 
ja paksuus. Muotolaatikko on suorakulmainen noin 10 x 10 cm suurui-
nen, kandelta sivultaan matalalla laidalla varustettu laatikko, jonka 
pohjalle on liimattu millimetripaperi. Pituus-, leveys- ja paksuusar-
vot merkitään muistiin lomakkeelle 732233. 

Jakanalla pituuksien, leveyksien ja paksuuksien summa raeluvulla saa-
daan keskipituus, keskileveys ja keskipaksuus. Muotoarvo saadaan tämän 
jälkeen jakamalla keskipituus ja keskileveys keskipaksuudella (esim. 
kun c/a = 2,51 ja b/a = 1,40 on muotoarvo 2,51/1,40). 

Muotoarvo merkitään samalle lomakkeelle kuin rakeisuus (lomake 732548 
tai 732549) 

10.10 Los Angeles-luku 

Los Angeles-luku kuvaa kiviaineksen iskun- ja kulutuskestävyyttä. Se 
määritetään kierrättämällä 9,52-19,0 mm raekokoista kiviaineslajitetta 
tietty kierrosmäärä vakionopeudella pyörivässä teräslieriössä, missä 
jauhavan vaikutuksen aikaansaavat 11 standardimittaista teräskuulaa 
yhteispainoltaan 4584 g. Los Angeles-luku on 1,68 mm pienemmäksi jau-
hautuneen kiviaineksen määrä painoprosentteina. 

Laitteet 

- Seulasarja: 	l,68(ASTM nro 12); 9,52(3/8"); 12,7(1/2') ja 
19,0(3/4") mm neliöreiällä. 

- Vaaka: 	kapasiteetti 5 kg, tarkkuus vähintään 0,5 g. 
- Los Angeles 
mylly: 	lieriön sisähalkaisija 710 mm (28"), sisäpituus 510 

min (20") 
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Akselit on kiinnitetty sylinterin päätyihin siten, että myllyn pyöri-
minen tapahtuu vaakatasossa. Lieriön pinnassa on täyttöaukko, jonka 
pölytiiviisti suljettavaan kanteen on kohtisuorasti kiinnitetty irro-
tettava 90 sun (3 1/2") korkuinen lieriön (510 mm) pituinen teräslevy. 

- Teräskuulia: 	47 min (1 7/8") paino 390. . .445 g. 

Suoritus: 

Tutkittava kiviaines kuivataan ja siitä seulotaan alla olevan taulukon 
mukainen 5000 g:n näyte-erä. Jos rakeissa on kiinnitarttunutta hienoa 
ainesta, on se poistettava ennen seulontaa huuhtelemalla. 

I<iviaines 

läpäisee seulan 

(3/4") 	19,0 niin 

(1/2") 	12,7 mm 

Teräskuulia 
Teräskuulien massa 
Sallittu poikkeama 
Kierrosmäärä 

jää seulalle 

(1/2") 12,7 mm 

(3/8") 	9,52 mIn 

11 kpl 
4584 g 
±25 g 
500 

osanäytteen paino 

2500 g 

2500 g 

Seulottu näyte ja teräskuulat asetetaan Los Angeles-inyllyyn, 	ka an- 
netaan pyöriä 500 kierrosta nopeudella 30.. .33 kierr./min. Kun 
on pyörinyt vaaditut kierrokset, kiviaines poistetaan siitä huolelli-
sesti ja seulotaan seulasarjalla, jossa on alinipana 1,68 mm (nro 12) 
seula. Los Angeles-luku on 1,68 mm seulan läpäissyt määrä painopro-
sentteina inyllyyn alunperin pannusta kiviaineksen määrästä. 

Los Angeles-luku merkitään samalle lomakkeelle kuin rakeisuus (lomake 
732548) 

10.11 Parannettu haurausarvo 

Haurausarvo kuvaa kiviaineksen iskulujuutta. Haurausarvo ilmaisee 
murskautuneen kiviaineksen osuuden painoprosentteina, joka määritetään 
alla esitetyllä murskauskokeella. 

Laitteet 

- Seulat: 	4 mm, 8 sun ja 12 min neliöreiällä 
- Vaaka: 	kapasiteetti 3 kg, tarkkuus 0,5 g 
- Terässylinteri: sisähalkaisija 100 min sekä siihen sopiva isäntä, mas-

sa 3,7 kg 
- Pudotusvasara: massa 14 kg 
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Suoritus 

Tutkittava näyte kuivataan ja siitä seulotaan 8... 12 mm lajitetta noin 
1 kg. Tästä lajitteesta sääritetään kiintotiheys (p 5) ja punnitaan 
tutkimusta varten seuraavan kaavan mukainen määrä: 

Punnittava määrä (g) = 500 x p 
2,66 

Näyte-erä kaadetaan sylinteriin ja pinta tasoitetaan. Mäntä asetetaan 
näytteen päälle ja pinta tasataan vielä pyöräyttämällä mäntää pari 
kertaa kumpaankin suuntaan. Sylinteri kiinnitetään alustaansa ja tar-
kistetaan, ettei sylinterin ja alustan väliin jää iskua vaimentavaa 
ainesta. 

Tämän jälkeen vasara pudotetaan 10 kertaa 250 ins:n korkeudelta. Mäntä 
nostetaan pois ja kiviainesta sekoitetaan holvautumisen eliminoimisek-
si esim. ruuvitaltalla. Mäntä pannaan paikalleen, näytteen pinta tasa-
taan kuten edellä ja sylinterin kiinnitys tarkistetaan. Vasara pudote-
taan toiset 10 kertaa. Vasaroitu näyte seulotaan 4 mm:n seulalla ja 
läpäissyt määrä punnitaan. 4 min:n seulan läpi menneen aineksen määrä 
painoprosentteina on parannettu haurausarvo. 

Parannettu haurausarvo inerkitääri samalle lomakkeelle kuin rakeisuus 
(lomake 732548) 

(normaali)Haurausarvo = 8 mm seulan läpäissyt ainesmäärä. 

10.12 Levykuormituskoe 

Levykuormituskokeen avulla selvitetään tierakenteen kantavuutta ja 
myös tiiviyttä. Kokeessa kuormitetaan alustaa pyöreän teräslevyn väli-
tyksellä käyttäen tietyn suuruisia kuormituksia. Kantavuutta kuvaavat 
arvot lasketaan levyn painuman sekä kuormituksen perusteella. 

Laitteet 

- Levykuormitusvälineet 
- Teräslevy Ø  300 mm 
- Mittaripukki 
- Mittakellot (t), 1 tai 3 kpl, tarkkuus 0,01 min 
- Tunkki 
- Manometri, taulun halkaisija vähintään 150 mm jakoväli 0,5 kN 

(50 kp), toirnintararkkuus 1 % 
- Vastapainoillaan lastattu kuorma-auto 
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Koe voidaan tehdä joko erillisellä tai autoon kiinnitetyllä laitteis-
tolla. 

Suoritus 

Tutkittavasta kohdasta poistetaan irtoainekset. Kohta tasataan ohuella 
hiekkakerroksella (hiekka 0,5.. .2 mm). Tasatun alustan on oltava mah-
dollisimman vaakasuora. Levy sijoitetaan tasattuun kohtaan. Tunkki 
asetetaan levyn ja vastapainon väliin. Mittaripukki sijoitetaan siten, 
että 3-kelloisessa laitteessa mittakellot voidaan asentaa levyn reunan 
kolmannespisteisiin ja 1-kelloisessa keskelle levyä. Pukin jalkojen 
etäisyyden levyn reunasta on oltava vähintään 50 cm. Mittakellot on 
asennettava siten, että ne ovat pystysuorassa ja helposti luettavissa. 

Asennustyön jälkeen levyä kuormitetaan noin 3,5 kN (350 kp) esikuormi-
tuksella, jotta tasauskerros tiivistyy. 

Esikuormituksen jälkeen mittakellot siirretään osoittamaan lukemaa 0. 
Kuormitusta nostetaan vaiheittain 10 kN välein 10 kN:stä 60 kN:iin (1 
kN = 100 kp). Kun levyn painumisnopeus on kuormituksen nostamiseri jäl-
keen pienentynyt alle 0,1 aun/min., luetaan aina mittakello ja manomet-
ri sekä merkitään lukemat muistiin lomakkeelle 732141. 

Kun on saatu maksiini kuormituksen, 60 kN (6000 kp) tai sitä lähellä 
olevan todellisen kuormituksen aiheuttamat painumalukeniat merkityksi, 
kuormitus poistetaan hitaasti. Kuormituksesta aiheutunut pysyvä painu-
ma merkitään muistiin. Tämän jälkeen kuormitusta nostetaan uudelleen 
vaiheittain kuten edellä ja merkitään mittakellojen lukemat muistiin. 
Kokeen aikana on tarkkailtava mittakelloista, tapahtuuko kuormituksen 
lisäyksen johdosta tutkittavassa kohdassa murtumista. Tämä ilmene 
yleensä siten, että painumanopeus vähenee erittäin hitaasti tai, että 
se ei vähene lainkaan. Murtumistapauksessa koe on keskeytettävä ja 
tehtävä koe uudesta kohdasta pienemmällä tuaksimikuormituksella (30 tai 
15 KN). 

Kokeen jälkeen lasketaan xuittakellolukemien keskiarvot eri kuormulla. 
Kantavuusarvo E lasketaan kaavasta: 

p 
E = 318,5 x 	MN/m2  

5 

P = todellinen kuorinitus (kN) 
s = todellista kuormitusta vastaava painuma mxn/lOO 

(Käyttökaava on muunnettu 300 mm levyä vastaavaksi alkuperäisestä 
kaavasta E = 1,5 x p x a / s , jossa a on levyn säde ja p on pintapal-
ne ja s painuma) 

Koetulokset merkitään lomakkeelle 732141. E-arvo lasketaan yleensä sen 
painuman perusteella, joka on saatu suurimmalla käytetyllä kuorjualla 
(60 kN = 6000 kp) 
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Ensimmäisestä kuomnitussarjasta laskettu kantavuusarvo merkitaan 
E 1 :ksi ja toisesta laskettu arvo E 2 :ksi. E 1 :n ja E2 :n arvot merkitaan 
lomakkeelle 732141 koetulosten alapuolelle. 

Lisäksi lasketaan suhteen E 9/E 1  arvo. Kuorisitusta ja painumaa esitta-
vän käyrän piirtämiseen käyetaän lomaketta 732142. 

Levykuormituslaitteet on tarkistettava aina keväällä ennen inittauskau-
den alkamista sekä tarvittaessa muulloinkin, jos on aihetta epäillä 
mittauslaitteiston vaurioituneen. Erityistä huomiota on kiinnitettava 
manometrin, mittauskellojen ja nivelten tarkistamiseen. 

Levykuormituslaitteistoa ja levykuormituskokeiden suorituksessa nouda-
tettavia erityisohjeita on annettu TVH:n kirjeellä M-285/20.6.1974. 
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Ohjearvot: Ohjearvot voi täyttää lomakkeelle. Koska viralli-
set ohjearvot ovat valmiina laadunvalvontaohjelmistossa, ei 
niita erikseen tarvitse tallentaa. 

4. Tutkimustulokset merkitään siten, että valmiiksi täytetyt dc-
simaalipisteet tulevat kunkin lohkon ensimmäisellä rivillä 
oikeisiin kohtiin. Jos lohkoon ei ole merkitty desimaalipis-
tettä, luvut on merkittävä kokonaialukuina. 

5. Paalu: merkitään tutkittujen kohtien paalulukemat metrin 
tarkkuudella kasvavassa järjestyksessä. Tyhjiä välirivejä ei 
saa jättää. 

6. Kaista: sarakkeeseen 10 merkitään tutkimuskohdan sijainti 

vasen piennar 1 	 vasen ajokaista 3 
oikea piennar 2 	 oikea ajokaista 4 

Sarakkeisii 11, 12 ja 13 merkitään tutkitun kohdan etäisyys 
desimetreinä tien lähiannästä reunasta. 

7. Kantavuus, Tiiviyssuhde ja Tiiviys: merkitään eri kerroksista 
saadut kantavuusarvot, 0 /E-arvot ja tiiviymasteet tutkimus- 
kohtaa vastaavan paalulueman kanssa samalle riville. Pääl-
lysteen sidotun osan (OS, AO) kantav -uusarvot nerkitään pääl-
lysteelle varattuun kenttään. 

8. Korkeus: merkitään keskimäaräista korkeuseroa, cii (= mitattu 
korkeus - suunniteltu korkeus). 

9. Paksuus: merkitään kantavan keroksen pakmuusmittausten tulok-
set sekä suunnitelmassa vaadittu paksuus, mm. 

10. Kantavuualuokka: Pengenmateriaalin tai pohjamaan kantavuus- 
luokka merkitään sarakkeeseen 77 kirjaimia A, 8, C, 0, E, F 
tai G käyttäen. 

11. Stabilointj: Sarakkeemeen 78 stabilointi nerkitään stabiloitu 
kerros (tyhjä ei stabilointja, k -kantava kerros, j jakava 
kerros, 5 -suodatin kerros ja a =alusrakenne) 

ts 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLCTUS 	 PAALLVSRAKENTEEN TUTKJMUS1IJLOSTEN ITEENVETOLOMAKE 

rata lomaketta (TVH 732 147) kaytetaan alusrakenteen ja p581-
lysra.kenteen tutkinustulosten yhteenvetona ATK-laskentaa var-
ten. Vaihtoehtoisesti tiedot voidaan syöttaa suoraan jo hank-
keella tglaatu -laadunvalvontaohjelmaan Ja tulostaa syöte-
tyista tiedoista vastaava yhteenveto. 

Kirjoita tekstit ja numerot selvällä kasialalla oikeille ri-
veille ja sarakkeille. Aina paallyerakenteen, päällyeteen ja 
kantavan kerroksen valJ,tuessa tai paksuuden muuttuessa aloi - 
tetaan uusi lomake tai tiedosto, jolloin myös työn numero 
vaihtuu. Saman tutkimuskohteen lomakkeet nidotaan yhteen. 

Tekstiosa taytetäan käyttäen suunnitelma-, urakkaasiakirjois-
sa tai muissa ohjeissa esiintyviä nimiä ja päivämääriä: 
Tienusero: ks. suunnitelma-, urakka-asiakirjat tai 

tienuinerokartta 

Ajoratanusero: 	1 yksiajoratainen tie 

Kaksiajoratainen tie (esim. soottoritie) 
Tienumeroinnin kasvusuunnassa oikean- 

puoleinen 
2 = 	 " 	 vaseamanpuoleinen 

Alkupiste ja Loppupiste: hankkeen alkamis- ja lopettamimkoh-
dan tieosoite hankkeen valmistumisen jälkeisessä osoitteis-
tossa= tieosa ja etaisyys (matka (m( tieosan jakopisteestä)). 
Alkupiste vastaa aina nollapaalun sijaintia. Tieosoitetie-
doissa käytetään koko hankkeen alku- ja loppupisteitä. Tar-
vittaessa on neuvoteltava piirin tierekisteriryhmän kanssa. 

Paaluväil (ilmoitettava aina): tutkimuskohteen alkupaaluluke-
ma - loppupaalulukema. 

Työn numero: korkeintaan nelinuneroinen luku. Erilaiset tut-
kiinuskohteet erotellaan toisistaan kayttämällä väliaikaista 
lisanuneroa tai uutta numeroa. Näin neneteiläär, myös, jos sa-
maan tyonumeroon kuuluu erilaisia tien osia, esim. rampit. 

Päällyerakenteen numero ja päällysteen laatu: päällysrakenne-
luokka. Jos päällysrakenneluokkamerkjnnäsaä on 3 merkkiä, 
merkitään se kenttäan seuraavasti 3 AO (ei 3A8(. 
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1.Tätä lomaketta (TVH 732532> käytetään kiviaimestutkimuksen yhteydessä saa-
tujen tulosten merkitsemiseen. litä voidaan käyttää myös seulotusta soras-
ta, hiekasta tai muusta vastaavasta aineksesta saatujen tutkimustulomten 
merkitsemiseen ja analysointiim. 

2.Teksttt ja numerot on kirjoitettava selvästi omalle rivilleen tai omiin ruu-
tuihinsa. Epäselvästi tai virheellisesti täytetyt lomakkeet palautetaan 
korj attaviksi. 

3.Lomakkeen tekstiosa on täytettävä käyttäen päällystysohjelmaesA urakka- 
asiakirjoissa tai vastaavissa käytettyjä nimiä, aikamääriä sekä työn nume-
roa vastaten. 

4.Lukuja merkittäessä on ehdottomasti pantava kymuienyspiliut kunkin lohkon 
ensimmäiselle riville merkittyyn kohtaan. Sellaisiin lohkoihin, joiden en-
simmäiselle riville ei ole merkitty kysmenyspilkkua, luvut on merkittävä 
kokonaisluvuiksi pyöristettyinä. 

5.Kukin eri lajite on merkittävä omalle lomakkeelleen. 
6.Kukin eri päällystetyyppi on merkittävä omalle Lomakkeelleen. 
7.Tieosoite 

-Tiemumero: katso suunnitelma-, urakka-asiakirjat tai tienumerokartat 
-Ajoratanumero: 
1 = yksiajoratainen tie 
kaksiajoratainen tie (esim. moottOritie) 
1 = tienumeroinnin kasvusuunnassa oikean puoleinen 
2 = toenumeroinnin kasvusuunnassa vasemman puoleinen 

-Alkupiste, loppupiste: hankkeen alkanis- ja lopettasiskohdan tieosoite 
hankkeen valmistumisen jälkeisenä osoiteke00sossa = tieosa ja etäisyys 
(matka (m) tieosan jakopisteestä). 
Tarvittaessa on neuvoteltava piirin tierekisteriryhmän kanssa. 

-Paaluväli: koko tarkkailukohteena olevan hankkeen alkupaalulukema - 
loppu lukema. 

-Kiviaineksen ottopaikka: merkitään se paikka josta kiviaines on alunpe-
rin lähtöisin. 

-Tarkkailuaika: merkitään tarkkailujoenn aloittamis- ja lopettandsivänäärät. 
-Käyttötarkoitus: jos käyttötarkoitus on jokin muu kuin mainittu ilmoi-
tetaan se sille vuratussa paikassa. 

-Työn numero: käytetään korkeintaan neli numnroista lukua.  

- Ohjearvot: saadaan LaadunvalvontaohjeiSta (TVH 732816>. Rakeisuusarvoina 
on käytetty suositeltavimman alueen raja-arvoja. Kaikki tarvtavat ohje-
arvot ja tekstiosa merkitään vain kunkin tarkkailukohteen ensimmäiselle 
yhteenvetolomakkeelle. Saman kohteen lomakkeet niitataan yhteen. 

8. Näytteet on numeroitava jaoksevasti aikajärjestyksessä. Kullakin eri la-
jitteella on oltava 1:sta alkava juokseva näytenumerointinsa. Tutkimus-
tulokset on merklttava naytteiden numeroiden mukaiseen järjestykseen. 

9. Yksittäistä näytettä koskevat tutkimustulokset on merhittävä omalle riville. 
10. Lohkoon "Kiviaineksen E-moduuli' merkitäänkäyrästöistä (Laadunvalvonta-

ohje TVH 732816 liite 5/1-2> saatu kyseista rakeisuutta vastaava arvo. 
11. Lohkoon Kerrospaksuuse  merkitään mittauksissa saadut tulokset (mm). 
12. Lohkoon "V$9ipitgisuus" merkitään veden osuus massaprosentteina kuivan 

aineksen maarasta. 
13. Lohkoon "Routivuus" merkitään näytteen routivuus seuraavasti: 

0 	routimaton, 1 = routiva. 
14. Lohk000 k-arvo merkitään kaavaila K = 	 saatu arvo. Kaavassa d30, 

dio ja d60 ovat raekokokoja, joiden nuMdPo'Sthot luetaan rakeisuuskäyrän 
en. alaindeksien osoittamien läpäisyprosenttien kohdilta. 

15. Lohkoihin "Kiintotiheys' ja Irtotiheys" merkitään määritetyt arvot. 
16. Lohkoon "Tiiviysaste" merkitään prosentteina irtotiheyden suhde maksimi-

irtotiheyteen. 
17. Lohkossa "Muotoarvo" ilmoitetaan kiviaineksen kanden akselisuhteen c/a 

ja b/a keskiatvot. a = rakeen paksuus b = rakeen leveys, c = rakeen pituus. 
Punkl+oisuus cfa sarakkeusiin 30 ja 31. 

18. Lohkoon 'Murtopintaluku merkitään kiviaineksen 8 6 mm suurempien rakeot-
ten osalta sassaprosentteina kaikilta sivuiltaan murtopintaisten rakeit-
ten saari sarakkeisuin 32 ja 33, seka kokonaan luonnonpintaisten rakeit-
ten maärä sarakkeisiin 34 ja 35. 

19. Määritelty Los-Angeles-luku merkitään omaan lohkoonsa. 
20. 0a024  mm suurempien rakeiden j9kautuma määritetään pesuseulonnalia ja 

tata pienempien areomtrin avulia. 
21 . Menetelmät kohdissa 10-20 mainittujen arvojen määrittämiseksi on selostettu 

mm. LaadunvalvontaOhj eissa (TVH 732816( Geoteknisissä laboratorio-ohjeissa 
GLO-85 (1. Luokituskokeet(. Murskaustyon valvontaohjeissa TVH 732810 ja 
Maarakennusalan tutkimus- ja suunnitteluohjeita osa II TVH 732660. 



TIE-JA VESIEAKENNUSEIALLITUS 
ALUSRAI(ENTEFN JA PLÄLLYSRAKENTCEN SITOMATTOMIEN KERROSTEN LAADUNVALVONTATULOKSET 

E,,,o MNh.,'IOg/,,,'I Shd. E,/E, P0 	.,nl%I 
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'5,-JA, 
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0,0 eh 3 3 97,6 1,7 1,8 0,0 ei 30 

30 
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11 

76,7 76,7 172 42 u 

0,00 - 15 + 00 ky 30 30 221 41 6,7 0,0 eh 5 5 98,2 1,1 2, 0,0 ah 0, 9, 116 13 h ei eh 
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1,880,30130,Oh 

3ar - __,73_,42 

0 Q4235ht 
______________ 21 21 183 62 19,0 0,Oh 3 3932,88O,0h 3S 22 h 
_______________ 01416hh 

Täyttöohjeet 

1. Tätä lomaketta (VB 732138) käytetään alusrakanteen ja päällysra-
kenteen sitomattomien kerrosten hankekohtaisten laaduovalvontatu-
lo.ten merkiteemiseen. 

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

3. Lonakkeen tekstiosa täytetään käyttäen suunnitelma-aaiakirjoissa 
tai muissa työtä koskevissa ohjeissa esiintyviä nimiä ja työn nu-
meroa. 

Ehdottomista rajoista 
poikkeavia, 	EI 

arvosana piat. 

alle 	1 eh 5 
1 	- 	10 h 4 
10 - 20 t 3 
20 - 30 v 1 

yli 	30 hu 0 

4. P&ällyarskenne numeroidaan Laadunvalvoataohjeessa (TVH 732196) an-
nettu ja pää llysrakenneluokkia käyttäen. 

5. Kerrokeet merkitään käyttäen lomakkeesea annettuja tunnuksia. 	Yllä oleva arvostelumenettely on vain ohjeellinen ja sitä on sovellet- 
tava harkiten. Taulukon mukaisen arvosanan määrää yleensä huonompi tu- 

6. Lohkoihin E,-arvo, suhde E2IE ja Proctor_tiiviys merkitään yh- 	los. 
teenvetolomikkeilta saatavat ärvot. 

Normaalisti yleisarvosana on oss-arvossnojen aritmeettinen keskiarvo. 
Mikäli kantavuus on poikkeuksellisen hyvä tai huono (Esim. E 7 -keskiar-
yo ylittää keskiarvovaatimuksen yli 50 EI:lla) painotetaan sitä enemmän 
kuin muita arvosanoja. 

Jos korkeusmittauksen arvostelu huomattavasti heikentää yleisarvosanaa 
on työn yleisarvoatelu suoritettava kussakin tapauksessa erikseen har-
kiten ja arvoeteltava mikä merkitys korkeustuloksilla on työn lopputu-
loksen kannalta. 

1-'• 
rt 
ID 

HUOM. 	Vastaavat tiedot voidaan saada myös Tglaatu -päällysrakenteen 
sito.attomisn kerrosten rakentamiaen laadunvalvontaohjelsan 	,- 
tulostujisjsta. 

7. Lohkoon korkeusmittaukeet kohtaan kerrospaksuus merkitään mitatut 
arvot. 

8. Lohkoisaa kiviaines ja koko työn arvoetelu käytetään seuraavia 
tunnuksia, 

ah - erittäin hyvä 	5 piat. 
h 	hyvä 	4 pist. 
t - tyydyttävä 	3 pist. 
v 	välttävä 	1 piat. 
hu huono 	0 piat. 
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TIE JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	 LEVYKUORMITUSKOKEIDEN 
Maatutkimustoimisto 	 YHTEEN VETOLOMAKE 

3 
Keski-Pohjanmaa 	KT 85 	Sievi - Joenkylä 20.6.1986 km 	M. Hautakoski 

kantavan 	... 	.2 .2 .126J 	MN 

P,ne 	 V 	L±'- 	k\ 	 P..e . 
hjra 

r 	hrr 	h 	ffl 
kI - - 

• 	 1 	•• 	 .. 	 • 	 - 
. 

60+00 	3 	1,0 	+20 	16274971921125974871W11813J148105 	112 171 89 215 1,26 	E 	40 	- 

50+00 	4 	1 , 0 	+20 	14 254870 89109587286 991151145103 	109 175 87 220 1 ,26 	E 	40 

60+50 	3 	1,0 	+20 	183)5272 9211361 74861021211331491C8 	113 169 88 217 1,28 	E 	40 

60+50 	4 	1,0 	+20 	1751 69 891116073 8610211311471 	111 172 87 220 1,28 	E 	40 

1. Tätä lomaketta (TVH 732699) käytetään 1- mittakelloisella levykuormituslaitteistolla saatavien 
tulosten kirjaamiseen. 

2. Nimiöosa täytetään ko. kohdetta koskevilla tiedoilla. 

3. Kustakin tutkimuspisteestä merkitään tulokset omalle rivilleen. Yhdelle lomakkeelle mahtuu 
22:n pisteen tulokset. 

4. Pientareen ja kaistan tunnuksena käytetään lomakkeessa annettuja numerotunnuksia. 

5. Alkukuormitus 3,5 kN on merkitty lomakkeelle. 

6. Alkukuormituksen jälkeen mittakello nollataan ja painumat merkitään lomakkeelle 10 kN:n vä-
lein. Lomakkeessa on merkitty suurin voima 60 kN vakioksi. 

7. Ensimmäisen kuormituksen aiheuttaman suurimman painuman S6 avulla lasketaan lomakkeessa anne-
tulla kaavalla kantavuusarvo E1. 

8. Toisen kuormituksen aiheuttaman suurimman painuman S13 ja ensimmäisen kuormituksen aiheuttaman 
pysyvän painuman S7 erotuksena saadaan todellista kuormitusta vastaava painuma S. Sijoittamal-
la S lomakkeessa annetuun kavaan saadaan kantavuusarvo E2. 

9. Kantavuusarvojen suhde E2/El merkitään omaan sarakkeeseen. 

10. Pohjamaan kantavuusluokka ja kerrospaksuus merkitään omiin sarakkeisiinsa. 



ISBN 951-47-2714-2 
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