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Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, osa Pohjaveden suojausrakenteet, on laadittu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja materiaalitoimittajien kanssa. Tässä julkaisussa esitetään
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LAATUVAATIMUSTEN JA TYÖSELITYSTEN SOVELTAMINEN
Ohjetta sovelletaan Tiehallinnon töissä siinä tapauksessa, että suunnitelmissa ei ole
tuotevaatimuksia, työn laatua tai laadun tarkkailua tarkemmin kuvattu.
Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti tuote, joka on valmistettu tai
saatettu markkinoille toisessa Euroopan unionin jäsenmaassa tai Turkissa tai valmistettu
muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa, tulee katsoa hakemuksesta tässä
julkaisussa esitettyjen laatuvaatimusten mukaiseksi seuraavin edellytyksin:
1. Testaukset ja tarkastukset on valmistajamaassa tehty Suomessa käytettävien tai vastaavan laatu- ja turvallisuustason antavien muiden menetelmien ja vaatimusten mukaisesti, ja tulokset osoittavat tuotteen täyttävän sille asetetut vaatimukset.
II. Testaukset ja tarkastukset tehnyt laitos on valmistajamaan näihin tehtäviin hyväksymä.
Tiehallinto seuraa alan eurooppalaista standardisointia ja muuttaa ohjeensa eurooppalaisten standardien mukaisiksi niiden valmistuttua.
Julkaisut sisältävät viittauksia muihin tienrakennustöiden yleisten laatuvaatimusten ja työselitysten osiin. Julkaisut tulkitaan kokonaisuutena.
Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset sisältävät viittauksia myös
muihin Tiehallinnon julkaisuihin, yleisiin standardeihin ja näihin verrattaviin julkaisuihin.
Jos tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset sisältävät ristiriitaisia tietoja, myöhemmin julkaistu tieto on pätevä.
Tuotevaatimuksilla tarkoitetaan tässä Tiehallinnon asettamia hankekohtaisia tai yleisiä
hanketta koskevia laatuvaatimuksia ja Tiehallinnon hyväksymiä suunnitelmia, jotka ovat
pätemisjärjestyksessä tämän julkaisun edellä.
Viittausten helpottamiseksi kappaleet on numeroitu Tiehallinnon litteroinnin mukaisesti.
Roomalaisen numeroinnin avulla (1, II) on kuvattu eri vaihtoehtojen pätemisjärjestys.
Numeroinnin tarkoituksena on myös osoittaa laatuun liittyvien asiakirjojen laatijoille
mandollisesti tarkennettavat laatuvaatimukset ja laadun tarkkailuvaatimukset.
Laatusuunnitel maIla tarkoitetaan urakkaan laadittua (vaadittua) toiminta- ja laadunvarmistussuunnitelmaa.
Pohjaveden suojaukseen käytettävien mattojen ja kalvojen koeasennuksen, bentoniittimaan ja maatiivisteen ennakkokokeiden sekä tiivisteen läpivientien koeasennuksien
perusteella laaditaan työ- ja laaduntarkkailusuunnitelma. Suunnitelman yksityiskohtainen
sisältö on esitetty jokaisen suojaustavan yhteydessä.
Pohjaveden suojaustöiden ennakkokokeiden, työsuunnittelun ja varsinaisen työn aikana
syntyvät asiakirjat kootaan laatuasiakirjoihin. Niihin kuuluvat mm. toiminta- ja laadunvarmistussuunnitelmat, vastaanottoraportit, laaduntarkkailumittausten ym. mittausten
tulokset, suunnitelmien muutokset, tarkemittaukset, suunnitelmien muutokset, työpöytäkirjat sekä laatupoikkeamaraportit.
Kappaleet sisältävät:
- mitattavia laatuvaatimuksia
- sanallisia laadun kuvauksia
- suunnitelmissa osoitettujen vaatimusten selvennyksiä
- laaduntarkkailuohjeita
- yksinkertaisia suunnittelusääntöjä; periaatteena, jos olosuhde on tämä, työ tehdään
näin.
Julkaisussa:
- "tai' -ilmaisulla tarkoitetaan kelpoisuudeltaan tasavertaisia ratkaisuja tai työtapoja, ellei
lauseen sisällöstä muuta johdu (esim. maa- tai kallioperustus)
- "tarvittaessa" -ilmaisulla tarkoitetaan olosuhteiden vaatimien keinojen ja ratkaisujen
käyttöä, joita tarvitaan hyvän tuloksen saavuttamiseksi.
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4842

Pohjaveden suojaus; bentoniittimatto

4842.1

Yleistä
Pohjavesisuojauksien tarkoituksena on estää suolapitoisten vesien pääsy suurina pitoisuuksina pohjavesiin sekä vahingollisten aineiden pääsy pohjaveteen esim. säiliöautoonnettomuuksissa. Bentoniittimatto koostuu kandesta toisiinsa pysyvästi sidotusta kuitukankaasta, joiden välissä on bentoniittia.
Huonosti kantavalla tai routivalla alustalla tiivistekerroksen alla voidaan tarvita veden kapillaarisen nousun katkaiseva kerros tai tukikerros bentoniittimaton levitystyötä ja käytön
aikaisia liikennekuormia varten. Jyrkissä luiskissa tarvitaan tuentaa maton repeämisen ja
luiskien valumisen estämiseksi.
Kloridisuojauksissa saadaan bentoniittimatto riittävän vesitiiviiksi tekemällä tiiviste kaksikerroksisena yhdistelmärakenteena, jossa on sisäluiskassa ja ojan pohjalla bentoniittimaton päällä limisaumattu ohutmuovi. Ojan pohjalla muovi asennetaan tien pituussuuntaan ja
luiskassa joko pituus- tai poikkisuuntaan. Jos muovia joudutaan jatkamaan huonon vieton
tai padotuksen vuoksi lammikoituvissa sivuojan kohdissa, muovin tulee olla paksumpaa ja
saumat hitsata.
Tiivisteen päälle tarvitaan suoja- ja salaojakerros suojaamaan tiivistettä, jos yläpuolinen
verhouskerros on liian kivinen. Suoja- ja salaojakerros tarvitaan kloridisuojauksissa poistamaan tiivistettä kuormittava vedenpaine, jos tiivisteen yläpuolinen verhousmateriaali on
liian hienorakeista. Kuivatuksen toimivuus varmistetaan tarvittaessa salaojituksella.
Suojaverhous suojaa kuormilta, ehkäisee eroosiota, liiallista kuivumista ja toimii nurmetuksen alustana sekä pidättää vaaralliset aineet. Bentoniittimaton tiiviinä säilyminen edellyttää, että maton päällä on riittävän paksu maakerros kuormittamassa mattoa. Suojaverhouksen nurmetus suojaa luiskaa eroosiolta ja liialliselta kuivumiselta.
Suunnitelmassa on määrättävä ainakin seuraavat asiat: suojattava alue, suojausluokka,
purkupaikka, salaojan sekä liete- ja tarkastuskaivojen ja täydentävien muovien tarve, tuennatjyrkissä luiskissa sekä huonosti kantavat tai routivat pohjamaat.

^500

salaoja tarvittaessa

suojaverhous
suoja— jo salaojakerros tarvittaessa, d ^ 100 mm
ohutmuovi
bentonhittirnatto
Alustan vaatimukset
tierakenteen kohdalla
1

alusta
Alustan vaatimukset luiskassa

Kuva 4842.1: Pohjaveden suojaus bentoniittimatolla (kloridisuojaukset).
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Kohdan 4842 ja alakohtien vaatimukset ovat voimassa pohjavesisuojaukselle, jossa
bentoniittimaton asennuskaltevuus on 1:2 tai loivempi. Korkeissa luiskissa ja suojauksen
poiketessa tässä kohdassa kuvatusta rakenteesta tarvitaan erillinen selvitys bentoniittimatolle asetettavista vaatimuksista.

4842.2

Bentoniittimaton laatuvaatimukset

4842.2.1

Bentoniittimaton vaatimukset on esitetty liitteessä 1

4842.2.2

Saumojen limitys on vähintään 300 mm
1.
ja saumojen tiiviys varmistetaan bentoniittijauheella 0,4 kg/juoksumetri
II. kun sauman kohdalla maton neulasidottu kangas on kyllästetty bentoniittijauheella
vähintään 0,8 kg/m 2 , ellei valmistaja vaadi suurempaa limitystä.
Kohdan II menettelyn tiiviys osoitetaan.

4842.3

Bentoniittimaton alusta

4842.3.1

Alustana oleva päällysrakennekerros ja rakennekerroksen luiska tiivistetään tärylevyllä
tasaiseksi. Tasaisuusvaatimus on sama kuin muulla alustalla. Tarvittaessa tasaisuutta
parannetaan hienolla murskeella tai ohuella hiekkakerroksella. Alusta kallistetaan kohti
luiskaa vähintään 5 % (veden johtamiseksi) ja enintään 15 % (jottei pientareen
stabiliteettia hei kennetä liiaksi) kaltevuuteen.

4842.3.2

Ojan pohjalla alustasta poistetaan pajujen ja muiden helposti kasvuun lähtevien kasvien
juuret tai alusta peitetään juurten esiintymiskohdissa niiden läpäisyn estävällä kankaalla tai
muovilla.

4842.3.3

Jos pohjamaa on tasarakeista (d60/d 10 < 5) hiekkaa, sen kantavuutta parannetaan
lisäämällä alustaan soraa tai 0,1 m paksuinen kerros hienoa soraa tai mursketta.

4842.3.4

Jos pohjamaa on märkää silttiä, märkää silttimoreenia, pehmeää savea tai humusmaata,
tehdään kantavuuden parantamiseksi ja kapillaarisen nousun estämiseksi tiivisteen alle
routimaton rakenne. Rakenteessa on alinna ki N3 suodatinkangas, jonka päälle tulee
200 mm soraa tai mursketta tai 300 mm suhteistunutta routimatonta hiekkaa.

4842.3.5

Louhealusta kiilataan ja tasataan myös tien rakennekerroksen luiskissa pienemmällä louheella tai kiviaineksella niin, että pintakerrokset eivät varise louheeseen ja alustan
tasaisuusvaatimukset täyttyvät. Alustalle asetetaan vähintään ki N3 suodatinkangas.

4842.3.6

Alustan pinnasta poistetaan ylisuuret kivet, puiden juuret ym. ja pinta tiivistetään tärylevyllä
tasaiseksi ja kantavaksi. Alustalle ei saa jättää irtokiviä eikä yli 10 mm teräviä särmiä, yli
20 mm koloja, jalanjälkiä tai muita painautumia. Tarvittaessa epätasaisuudet tasoitetaan
hiekalla.

4842.3.7

Ojan pohjalla alustan korkeustaso saa poiketa suunnitelman tasosta ± 50 mm ja ojan
pohjan kaltevuus saa poiketa - 0,5 - + 2 %-yksikköä.
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4842.4

Bentoniittimaton suoja-ja salaojakerros, ohutmuovi ja salaojitus

4842.4.1

Vaativassa ja tavanomaisessa kloridisuojauksessa asennetaan puhtaan bentoniittimaton
päälle kohdan 4848.2 mukainen ohutmuovi ojan pohjaan ja koko sisäluiskaan kuvien
4842.1 ja 4848.1 mukaisesti.

4842.4.2

Onnettomuussuojauksessa ei tarvita oh utmuovia.

4842.4.3

Tien rakennekerroksissa ei käytetä bentoniittimaton tai ohutmuovin päällä maksimiraekooltaan yli 45 mm mursketta. Jos maksimiraekoko on 32 - 45 mm, suojataan matto ja
ohutmuovi käyttöluokan N4 suodatinkankaalla, kaksinkertaisella käyttöluokan N3 suodatinkankaalla, toisella bentoniittimattosuikaleella tai ohuella suojakerroksella kohdan 4842.4.5
mukaista materiaalia.

4842.4.4

Suoja- ja salaojakerros tarvitaan bentoniittimaton päälle
a) ojan pohjalle ohutmuovin päälle, jos suojaverhouksen 0,063 mm läpäisy on > 7 %
(veden johtamiseksi)
b) ohutmuovin päälle, jos suojaverhouksen maksimiraekoko (d) on> 12 mm tai pyöreärakeisella hiekalla> 31 mm (muovin suojaamiseksi)
c) kloridisuojauksissa sisäluiskaan ja ojan pohjan ohutmuovin ulottuma-alueelle, jos
suojaverhous on routivaa (veden johtamiseksi)
d) koko suojauksen leveydelle, jos suojaverhouksen maksimiraekoko (d 90) on > 22 mm
tai pyöreärakeisella hiekalla > 45 mm (bentoniittimaton suojaamiseksi).

4842.4.5

Suoja- ja salaojakerroksen 0,063 mm seulan läpäisy on enintään 4 % ja paksuus
vähintään 0,1 m. Ohutmuovin kohdalla maksimiraekoko (d go) on enintään 22 mm, kun 2
mm seulan läpäisy on vähintään 70 %, ja enintään 12 mm, kun 2 mm läpäisy on 30 —70
%. Paljaan bentoniittimaton kohdalla voidaan sallia puolitoistakertainen maksimiraekoko.

4842.4.6

Jos tiivistekerroksen päällä ojassa johdetaan vettä yli 400 m matka, eikä suunnitelmissa
ole esitetty salaojaputkia, on selvitettävä, ovatko salaojaputket kuitenkin tarpeen. Jos
salaojaputki vaaditaan, se on TYLT 6830 mukainen pituusjäykkä putki.

4842.5

Suojaverhous, Iaskuojatja nurmetus

4842.5.1

Suojaverhous rakennetaan suunnitelmissa esitettyjen mittojen mukaisesti. Suojaverhouksen sekä suoja- ja salaojituskerroksen yhteispaksuus on sisä- ja ulkoluiskissa sekä ojan
pohjalla vähintään 500 mm, tien rakennekerrosten alla vähintään 250 mm ja enintään
350 mm.

4842.5.2

Suojaverhouksen materiaalina käytetään kitkamaata, jonka maksimiraekoko (d) on
enintään 100 mm ja joka sisältää enintään 50 % seulan 0,063 mm läpäisevää ainesta.

4842.5.3

Suojaverhouksen pinta tasataan ja tiivistetään luiskapintojen tasoon. Ojan pohjalle ei saa
jäädä yli 50 mm syviä lammikoituvia kohtia.

4842.5.4

Suojaverhouksen sallittu yksittäinen paksuuden alitus on 30 % kerrospaksuudesta.

4842.5.5

Suojaverhous nurmetetaan nurmetusluokalla II.

4842.5.6

Laskuojat rakennetaan suunnitelmien mukaisesti. Ojat joudutaan yleensä putkittamaan,
jos luiskakaltevuus on jyrkempi kuin 1:2,5.
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4842.6

Läpiviennit ja maton liittyminen rumpuihin

4842.6.1

Läpiviennit ja rumpujen kohdat tehdään käyttäen luiskissa kuvan 4842.2 ja uusissa
rummuissa kuvan 4844.3 mukaisia rakenteita.
Jos läpivienti on suunniteltu ojan pohjaan, pyritään muuttamaan suunnitelmaa niin, että
läpivienti tulee luiskaan vähintään 0,5 m korkeudelle ojan pohjan tiivisteen yläpinnasta.

^ 500 , .

500

Kuva4842.2:Läpivienti bentoniittimatossa luiskassa, periaatekuva. Alempija ylempi matto
leikataan laitteen mukaisesti rako on enintään 5 mm kuivana. Alustan ja maton pinta
viettää poispäin laitteesta joka suunnassa. Ensin asennetaan alaluiskan puolelle tuleva
bentoniittimatto tekemällä sopiva reikä mattoon. Yläluiskan bentoniittimatto asennetaan
niin,ettämatto liittyy pylvääseen tai jalustaan viettäen siitä poispäin. Saumojen ja reiän
reunojen tiiviys varmistetaan bentoniittijauheella.

4842.7

Asennustyötä koskevia vaatimuksia

4842.7.1

Mattoja tulee käsitellä ja ne tulee asentaa suunnitelmien ja mattovalmistajan ohjeiden
mukaisesti käyttäen ko. työhön tarkoitettuja työvälineitä.

4842.7.2

Rullat varastoidaan kuivalle ja tasaiselle alustalle irtimaasta ja suojataan suojapeittein
huolehtien kuitenkin tuuletuksesta.
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Mattojeri käsittely;
rullia ei saa nostaa ilman sisäputkia
ruflia ei saa pudottaa maahan tms. tai vetää maata pitkin
rullat eivät saa kastua kuljetuksen tai käsittelyn yhteydessä.
-

-

-

4842.7.4

Bentoniittimatot on asennettava mandollisuuksien mukaan sateettomana aikana. Matot
asennetaan kuivina ja peitetään samana päivänä.

4842.7.5

Matot asennetaan vaatimukset täyttävälle alustalle yleensä tien poi kkisuuntaisesti. Maton
levitys aloitetaan tällöin ulkoluiskasta. Asennettaessa mattoja tien pituussuuntaisesti tulee
pitkissä ja jyrkissä (>1:4) luiskissa varmistaa, että käytettävä matto pysyy luiskassa
rakentamisen ja käytön aikana. Ulkoluiskassa matto ankkuroidaan työnaikaisesti puu- tai
metallitapeilla tai tekemällä ankkuri kaivanto. Limityksessä otetaan huomioon veden
virtaussuunta. Tien pientareen kohdalla ei mattoa jatketa eikä mandollista liikaa pituutta
taiteta kaksin kerroin (kantavuus ja routaantuminen).

4842.7.6

Suoja- ja salaojituskerros tai suojaverhous levitetään tasaisesti maton päälle ojan pohjalta
aloittaen. Suojaverhous levitetään ja tiivistetään varoen, ettei bentoniittimatto pääse liikkumaan. Suojaverhousta tulee olla maton päällä vähintään 0,3 m paksuudelta, ennen kuin
maton päällä saa liikkua työkoneilla.

4842.7.7

Jyrkissä luiskissa siirtonurmen tai nurmetuksen pysyvyys varmistetaan Vihertöiden suunnitteluohjeiden mukaisesti.

4842.8

Laadunvarmistus työnaikana

4842.8.1

Alustan kantavuus- ja kuivatusolosuhteet arvioidaan ja tarvittaessa tehdään kohdissa
4842.3.2 4842.3.7 edellytetyt toimenpiteet. Ratkaisut dokumentoidaan ja raportoidaan.
-

4842.8.2

Alustan sijainti ja tasaisuus tarkistetaan, ojan pohjalla alustan korkeusasema mitataan
^20 m välein. Alustan laatu valokuvataan levitystyön alussa sekä alustan tyypin ja
olosuhteiden muuttuessa, kuvaus tehdään juuri ennen maton asennusta. Kuvista tulee
pystyä toteamaan, ettei ojan pohjalla ole kiviä eikä muuallakaan ole sallittua suurempaa
epätasaisuutta.

4842.8.3

Kohteelle toimitetuista matoista tarkistetaan, että
toimituserän vastaanottoraportissa on maton tilauksenmukaisuus todettu ja matto täyttää asetetut vaatimukset
mattojen varastointi ja käsittely on vaaditun mukaista.

-

4842.8.4

Matosta otetaan näytteitä työn edetessä liitteen 1 mukaan.

4842.8.5

Mattojen asennus aloitetaan koeasennuksella, jossa testataan käytettävien työmenetelmien ja laitteiden soveltuvuus ko. työhön. Koeasennuksen perusteella laaditaan työ ja
laadunvarmistussuunnitelma. Jatkossa asennuksen ja asennetun maton laatua valvotaan
em. työ- ja laadunvarmistussuunnitelman mukaisesti. Kokeilut valokuvataan.
-

4842.8.6

Käytetyt työmenetelmät, materiaalimäärät ja säätila kirjataan päivittäin.

4842.8.7

Tiivisterakenteen rakentamisen eteneminen kirjataan päivittäin (mm. työvaiheet). Levitettyjen mattorullien sijainnit määritetään (paalulukema, vas./oik. luiska tms.).

4842.8.8

Ohutmuovin työnaikainen laadunvarmistus tehdään kohdan 4848.7 mukaan.
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4842.8.9

POHJAVEDEN SUOJAUSRAKENTEET; BENTONIITTIMATTO

Suoja- ja salaojakerroksen sekä suojaverhouksen materiaalin laatua seurataan jatkuvasti
silmämääräisesti ja tarvittaessa materiaalin rakeisuus varmistetaan ennen käytön jatkamista.
Materiaalien rakeisuus määritetään em. mandollisten varmistusten lisäksi suoja- ja
salaojakerroksen materiaalista kerran satunnaisesti jokaisesta 600 m 3 erästä ja
suojaverhouksen materiaalista kerran 10 000 m2 kohti.

4842.8.10

Tien rakennekerrosten kohdalla bentoniittimaton päällä käytettävän murskeen rakeisuus
varmistetaan keskimäärin 500 tonnin välein, kuitenkin ^1 000 m välein kummaltakin
pientareelta.

4842.8.11

Suoja- ja salaojakerroksen sekä suojaverhouksen paksuus todetaan tekemällä vähintään
1 mittaus ko. kerroksen 500 m2 kohti, pisteitten väli on^50 m.
Mittaus tehdään koekuopasta tai esim. koetintangofia varoen vahingoittamasta tiivistettä.

4842.8.12

Läpivientien toteutus varmistetaan koeasennuksella, jonka perusteella laadittavassa laatusuunnitelmassa esitetään käytettävät materiaalit ja työmenetelmät. Koeasennus valokuvataan.

4842.9

Lopputarkastus

4842.9.1

Tarkastetaan, että
vesi ei pääse valumaan suojaamattomalle alueelle
laskuojat on suojattu
nurmetus kasvaa koko suojatulla alueella
syöpymiä ei ole näkyvissä
tiivisteen tekemisen jälkeen tehdyt läpiviennit on tiivistetty (kaiteet, jalustat ym.)
laadunvarmistukseen liittyvät kokeet ja mittaukset on tehty
maton laatu
asennetun maton laatu
alustan laatu
suoja- ja salaojakerroksen laatu
suojaverhouksen laatu
läpivientien laatu
yhdistelmärakenteen muovikalvon laatu
tarkastusten tulokset on kirjattu
valmis tuote on vaatimusten mukainen
pohjavesisuojauksen kuvaus on tehty.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4844

Pohjaveden suojaus; bentoniittimaa

4844.1

Yleistä
Pohjavesisuojauksien tarkoituksena on estää suolapitoisten vesien pääsy suurina pitoisuuksina pohjavesiin sekä vahingollisten aineiden pääsy pohjaveteen esim. säiliöautoonnettomuuksissa. Bentoniittimaa koostuu runkoaineesta, bentoniittisavesta ja vedestä,
jotka sekoitetaan sekoitusasemassa ennakkokokein määritellyn suhteituksen mukaan.
Huonosti kantavalla tai routivalla alustalla tiivistekerroksen alla voidaan tarvita tukikerros
bentoniittimaan levitystä ja tiivistystä varten sekä käytön aikaisia liikennekuormia varten tai
veden kapillaarisen nousun katkaiseva kerros. Jyrkissä luiskissa (1:2,5) tarvitaan tuentaa.
Ohut (paksuus<100 mm) bentoniittimaa soveltuu vain hyvin kantaville alustoille.
Kloridisuojauksissa saadaan bentoniittimaa riittävän vesitiiviiksi tekemällä tiiviste kaksikerroksisena yhdistelmärakenteena, jossa on sisäluiskassa ja ojan pohjalla
bentoniittimaan päällä limisaumattu ohutmuovi. Ojan pohjalla muovi asennetaan tien
pituussuuntaan ja luiskassa joko pituus- tai poikkisuuntaan. Jos muovia joudutaan
jatkamaan huonon vieton tai padotuksen vuoksi lammikoituvissa sivuojan kohdissa,
muovin tulee olla paksumpaa ja saumat hitsata.
Tiivisteen päälle tarvitaan suoja- ja salaojakerros suojaamaan tiivistettä, jos yläpuolinen
verhouskerros on liian kivinen. Suoja- ja salaojakerros tarvitaan kloridisuojauksissa
poistamaan tiivistettä kuormittava vedenpaine, jos tiivisteen yläpuolinen verhousmateriaali
on liian hienorakeista. Kuivatuksen toimivuus varmistetaan tarvittaessa salaojituksella.
Suojaverhous suojaa kuormilta, ehkäisee eroosiota, liiallista kuivumista ja toimii nurmetuksen alustana sekä pidättää vaaralliset aineet. Suojakerroksen nurmetus suojaa luiskaa
eroosiolta ja liialliselta kuivumiselta.
Suunnitelmassa on määrättävä ainakin seuraavat asiat: suojattava alue, suojausluokka,
purkupaikka, salaojan, liete- ja tarkastuskaivojen ja täydentävien muovien tarve, tuennat
jyrkissä luiskissa sekä huonosti kantavat tai routivat pohjamaat.

^

t
250-350

salaoja tarvittaessa

500

.j<15Z

>50

-

suoja— ja saloojakerros tarvittaessa, d
ohutmuovi
bentoniittimaa
a'usta
Alustan vaatimukset
.tierakenteen kohdalla.r

Alustan vaatimukset uiskassa

Kuva 4844.1: Pohjaveden suojaus bentoniittimaalla (kloridi.suojaukset).

10Om
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4844.2

Bentoniittimaan runkoaineksen laatu

4844.2.1

Runkoaineksen maksimiraekoko (d 90) on enintään 1/5 tiivistetyn kerroksen paksuudesta.

4844.2.2

Bentoniittimaan runkoaineksen humuspitoisuuden on oltava <2 % eikä se saa sisältää
kasvijätettä tai turvetta. Bentoniittimaamassan CaCO 3-määrän on oltava ^15 % massan
kuivapainosta. Jos kiviaineksen epäillään sisältävän tätä enemmän kalkkikiveä, kiviaineksen kemiallinen koostumus määritetään.

48442.3

Jos bentoniittimaan runkoaineksessa on savilajitetta yli 7 %, bentoniittimaan kuivumiskutistuma ja routivuus on selvitettävä. Kuivumiskutistuma saa olla enintään 5 %, kun
pienimpään sallittuun tiiviysasteeseen suurimmassa toteuttamiskelpoisessa vesipitoisuudessa tiivistetty näyte kuivuu 6 %-yksikköä.

48442.4

Jos runkoaineksena käytetään muuta kuin luonnon kiviainesta tai mursketta, esimerkiksi
sivutuotteita, kelpoisuus sekä pitkäaikaiskestävyys on osoitettava luotettavasti.

4844.3

Bentoniitin laatu

4844.3.1

Bentoniitti ei saa sisältää paisumista lisääviä orgaanisia aineita ellei aineen vaikutusta
tiivisteen pitkäaikaiskestävyyteen voida osoittaa.

4844.3.2

Bentoniittina
käytetään
luonnon
natriumbentoniittia
tai
natriumaktivoitua
kalsiumbentoniittia. Bentoniitin montmorilloniittipitoisuuden tulee olla vähintään 70 %
(metyleenisinikoe).

4844.3.3

Bentoniitin paisuminen testataan paisumisindeksikokeella (ASTM D 5890), jolloin minimiarvo on 24 ml! 2 g tai Enslin Neff kokeella (BQA-standardi II 6.4/4.3 a), jolloin
minimiarvo on 500%.
-

4844.4

Ennakkokokeet ja koetiivistys

4844.4.1

Bentoniittimaan bentoni ittipitoisuuden, rakeisuuden, tiiviyden ja vesipitoisuuden sallittu
vaih-telualue selvitetään tekemällä vedenläpäisevyyskokeita erilaisilla suhteituksilla.
Määritykset tehdään tuotannossa käytettävän runkoaineksen rakeisuusalueen
avoimimmalle rakeisuuskäyrälle. Vedenläpäisevyyskokeet tehdään joustavaseinäisessä
sellissä takapainetta käyt-täen Suomen ympäristökeskuksen laatimien voimassa olevien
vaatimusten mukaisesti. Laboratoriokokeissa ei saa käyttää suurempaa tiiviysastetta kuin
mihin kerros tiivistetään todeilisessa rakenteessa. Myös vesipitoisuuden tulee vastata
työmaaolosuhteita. Laborato-riokokeet tehdään ennen koesekoitusta ja koetiivistystä.
Bentoniittimaan runkoaineksen rakeisuus sekä vesi- ja humuspitoisuus määritetään ottopaikalta ennakkoon vähintään yhdestä edustavasta näytteestä käytettävää 2000 tn kohti.
Kel paamaton materiaali merkitään runkoainekseksi kel paamattomaksi.

4844.4.2

Koesekoituksella bentoniittimaan tekijä selvittää käyttämänsä sekoitustavan tehokkuuden.
Sekoituslaitteistosta ja käytettävistä materiaaleista johtuva kunkin sekoituserän sisäinen
sekä eri sekoituserien välinen bentoniittimäärän hajonta on tunnettava ja otettava huomioon bentoniitti pitoisuutta valittaessa. Sekoituslaitteiston punnitusjärjestelmä on
kalibroitava. Rakenteessa käytettävässä massassa tulee bentoniitin määrän olla vähintään
1 %-yksik-köä ennakkokokeissa määritettyä suurempi.

4844.4.3

Ennen suojaustyön aloittamista varmistetaan koetiivistyksellä, että tarvittava tiiviysaste
saavutetaan työssä käytettävällä kalustolla, kerrospaksuudella ja työmenetelmillä.

4844.4.4

Koetiivistyksessä tiivistetään^100 m2 koealue ja tiiviysaste määritetään neljästä satunnaisesti valitusta kohdasta kerroksen pinnalta. Tiiviysaste saadaan vertaamalla samalta
alueelta säteifymittalaitteella kuudesta kohtaa määritettyä tiheyttä parannetulla proctorkokeella saatuun maksi mikuivairtotiheyteen. Säteilymittalaitteella saatuja arvoja pidetään
myöhemmin ohjearvoina bentoni ittimaan tiheyden ja vesipitoisuuden tarkkailussa. Jos
vaadittua tiiviysastetta ei saavuteta, tiivistetään uusi koeala, kunnes käytettävä työmenetelmä ja kerrospaksuus takaavat työn kelpoisuuden.
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4844.4.5

Tiivistetyllä alueella tehdään infiitraatiomittauksia avoirnella kaksirengasinfiitrometrillä tai
muilla yksidimensionaalista virtausta jäljittelevillä menetelmillä. Mittausten keston tulee olla
riittävä, jotta koetuloksista pystytään määrittämään kerroksen vedenläpäisevyysarvo riittävän luotettavasti. Samassa yhteydessä tehdään kolmiulotteista veden suotautumista mittaavia putkialenemamittauksia tai muita infiitraatiomittauksia, joita tullaan tekemään rakentamisen aikana. Kaksirengasinfiltrometrimittauksen tms. tuloksia verrataan putkialenemamittauksen tms. tuloksiin, joita käytetään ohjeellisena raja-arvona tiivistekerroksen laadunvaihtelun mittaamisessa. Laboratorioarvon kanssa verrattavissa olevaa vedenläpäisevyyden arvoa ei työmaaolosuhteissa voida määrittää, mutta laadun vaihtelua voidaan
arvioida em. mittauksien avulla.

4844.4.6

Alustan kantavuus- ja tasaisuusvaatimukset selvitetään koetiivistyksen yhteydessä ja esitetään laatusuunnitelmassa siten, että tiiviys- ja paksuusvaatimukset täyttyvät.

4844.5

Valmiin bentoniittimaakerroksen vaatimukset

4844.5.1

Valmiin kerroksen vaadittu vedenläpäisevyys (k-arvo) on taulukon 4844.1 mukainen.

4844.5.2

Tiivistetyn bentoniittimaan nimellispaksuus ja vähimmäispaksuus on taulukon 4844.1 mukainen. Minimipaksuutta ei saa auttaa.

4844.5.3

Bentoniitimaan tiiviysasteen tulee olla vähintään 85 % parannetulla tai 90 % standardi
proctorkokeella määritetystä arvosta, kuitenkin vähintään ennakkokokeiden perusteella
asetettu arvo.

4844.5.4

Bentoniittimaan bentoniittipitoisuuden, runkoaineksen rakeisuuden ja vesipitoisuuden tulee
pysyä ennakkokokeissa hyväksytyissä rajoissa.

4844.5.5

Päällysrakenteen kohdalla bentoniittimaan yläpinta kallistetaan kohti luiskaa vähintään 5 %
(veden johtamiseksi) ja enintään 15 % (jottei pientareen stabiliteettia heikennetä liiaksi)
kaltevuuteen.

4844.5.6

Ojan pohjalla bentoniittimaan yläpinnan korkeustaso saa poiketa suunnitelman tasosta
± 50 mm ja ojan pohjan kaltevuus saa poiketa - 0,5 - + 2 %-yksikköä.
Sallituissa poikkeamissa tulee ottaa huomioon kohtien 4844.6.6 ja 4844.6.7 vaatimukset.

4844.5.7

Ojan pohjalla sallitaan bentoniittimaan pinnassa enintään 20 mm:n painautumia.

4844.5.8

Yhdistelmärakenteessa bentoni ittimaan yläpinnan vaatimukset ovat samat kuin
yhdistelmärakenteen maatiivisteen yläpinnan vaatimukset, ks. ohutmuovi kohta 4848.2.

Taulukko 4844.1: Bentoniittimaan laatuvaatimukset

______________
Vaativa
kloridisuojaus
Kloridisuojaus

Onnettomuussuojaus **)

K-ARVO
KESKIARVO

K-ARVO
YKSITTÄINEN
MINIMI

KERROKSEN
NIMELLISPAKSUUS
(keskiarvo
luiskassa)

50*10.9 mis

10*10.9 m/s

150 mm

120 mm

150 mm

4,4*10.9 m/s

10*10.9 mis

lOOmm

80 mm

100 mm

4,0*10.9 m/s

7*10.9 mis

80 mm

65 mm

100 mm

5,0*10.9 m/s

10*10.9 m/s

150 mm

120 mm

150 mm

*) Myös vaativan kloridisuojauksen rakenne kelpaa
**) Myös kloridisuojauksen rakenne kelpaa

VAHIMMÄISPAKSUUS
LUISKASSA
(yksittäinen
minimi)

VÄHIMMÄISPAKSUUS
OJAN POHJALLA
3 m Ieveydellä
(yksittäinen minimi)
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4844.6

Bentoniittimaan alusta

4844.6.1

Alustana oleva päällysrakennekerros ja rakennekerroksen luiska tiivistetään tärylevyllä
tasaiseksi

4844.6.2

Ojan pohjalla alustasta poistetaan pajujen ja muiden helposti kasvuun lähtevien kasvien
juuret tai alusta peitetään juurten esiintymiskohdissa niiden läpäisyn estävällä kankaalla tai
muovilla.

4844.6.3

Jos pohjamaa on tasarakeista (d60/d 10 < 5) hiekkaa, sen kantavuutta parannetaan lisäämällä alustaan soraa tai mursketta niin, että kantavuutta parantavan tukikerroksen ja
bentoniittimaan yhteispaksuus on vähintään 200 mm.

4844.6.4

Jos pohjamaa on märkää silttiä, märkää silttimoreenia, pehmeää savea tai humusmaata,
tehdään kantavuuden parantamiseksi ja kapillaarisen nousun estämiseksi tiivisteen alle
routimaton rakenne. Rakenteessa on alinna kI N3 suodatinkangas, jonka päälle tulee
200 mm soraa tai mursketta tai 300 mm suhteistunutta routimatonta hiekkaa.

4844.6.5

Louhealusta kiilataan ja tasataan myös tien rakennekerroksen luiskissa pienemmällä louheella tai kiviaineksella niin, että pintakerrokset eivät varise louheeseen ja alustan
tasaisuusvaatimukset täyttyvät. Alustalle asetetaan vähintään kI N3 suodatinkangas.

4844.6.6

Alustan pinnasta poistetaan ylisuuret kivet, puiden juuret ym. ja pinta tiivistetään tärylevyllä
tasaiseksi ja kantavaksi. Alustana olevan pohjamaan tasaisuusvaatimus määrätään työkohtaisesti siten, että käytettävällä bentoniittimaamäärällä saavutetaan vaadittu kerrospaksuus joka kohdassa. Alustan tasaisuus ja korkeusasema mitataan ja merkitään siten, että
tieto on käytettävissä bentoniittimaan paksuutta mitattaessa.

4844.6.7

Ojan pohjalla alustan korkeustaso saa poiketa suunnitelman tasosta ± 50 mm ja ojan
pohjan kaltevuus saa poiketa - 0,5 - + 2 %-yksikköä.

4844.7

Bentoniittimaan suoja-ja salaojakerros, ohutmuovi ja salaojitus

4844.7.1

Vaativassa ja tavanomaisessa kloridisuojauksessa asennetaan puhtaan bentoniittimaakerroksen päälle kohdan 4848.2 mukainen ohutmuovi ojan pohjaan ja koko sisäluiskaan
kuvien 4844.1 ja 4848.1 mukaisesti.

4844.7.2

Onnettomuussuojauksessa ei tarvita ohutmuovia.

4844.7.3

Tien rakennekerroksissa asennetaan
bentoniittimaan ja ohutmuovin päälle
suodatinkangas kI N3, mikäli päälle tulevan murskeen maksimiraekoko on suurempi kuin
45 mm.

4844. 7.4

Suoja- ja salaojakerros tarvitaan bentoniittimaan päälle
a) ojan pohjalle ohutmuovin päälle, jos suojaverhouksen 0,063 mm läpäisy on > 7 %
(veden johtamiseksi)
b) ohutmuovin päälle, jos suojaverhouksen maksimiraekoko (d9 0 ) on> 12 mm tai pyöreärakeisella hiekalla> 31 mm (muovin suojaamiseksi)
c) kloridisuojauksissa sisäluiskaan ja ojan pohjan ohutmuovin ulottuma-alueelle, jos
suojaverhous on routivaa (veden johtamiseksi)
d) koko suojauksen leveydelle, jos suojaverhouksen maksimiraekoko (d 90) on > 31 mm
tai pyöreärakeisella hiekalla > 55 mm (bentoniittimaan suojaamiseksi).

4844.7.5

Suoja- ja salaojakerroksen 0,063 mm seulan läpäisy on enintään 4 % ja paksuus
vähintään 0,1 m. Ohutmuovin kohdalla maksimiraekoko (d 90) on enintään 22 mm, kun 2
mm seulan läpäisy on vähintään 70 %, ja enintään 12 mm, kun 2 mm läpäisy on 30 - 70
%. Paljaan bentoniittimaan kohdalla voidaan sallia kaksinkertainen maksimiraekoko.

4844.7.6

Jos tiivistekerroksen päällä ojassa johdetaan vettä yli 400 m matka, eikä suunnitelmissa
ole esitetty salaojaputkia, on selvitettävä, onko salaojaputket kuitenkin tarpeen. Jos salaojaputki vaaditaan, se on TYLT 6830 mukainen pituusjäykkä putki.
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4844.8

Suojaverhous, laskuojatja nurmetus

4844.8.1

Suojaverhous rakennetaan suunnitelmissa esitettyjen mittojen mukaisesti. Bentoniittimaan,
suojaverhouksen sekä suoja- ja salaojituskerroksen yhteispaksuus on sisä- ja
ulkoluiskissa sekä ojan pohjalla vähintään 500 mm. Tien rakennekerrosten alla tiivisteen
päälle tulevan rakenteen paksuus on vähintään 250 mm ja enintään 350 mm.

4844.8.2

Suojaverhouksen materiaalina käytetään kitkamaata, jonka maksimiraekoko (d90 ) on
enintään 100 mmja joka sisältää enintään 50 % seulan 0,063 mm läpäisevää ainesta.

4844.8.3

Suojaverhouksen pinta tasataan ja tiivistetään luiskapintojen tasoon. Ojan pohjalle ei saa
jäädä yli 50 mm syviä lammikoituvia kohtia.

4844.8.4

Suojaverhous nurmetetaan nurmetusluokalla II.

4844.8.5

Suojaverhouksen sallittu yksittäinen paksuuden alitus on 30 % kerrospaksuudesta.

4844.8.6

Laskuojan rakenne osoitetaan suunnitelmissa. Ojat joudutaan yleensä putkittamaan, jos
luiskakaltevuus on jyrkempi kuin 1:2,5.

4844.9

Läpiviennit ja tiivisteen liittyminen rumpuihin

4844.9.1

Läpiviennit ja rumpujen kohdat tehdään käyttäen luiskissa kuvan 4844.2 ja uusissa rummuissa kuvan 4844.3 mukaisia rakenteita.
Jos läpivienti on suunniteltu ojan pohjaan, pyritään muuttamaan suunnitelma niin, että
läpivienti tulee luiskaan vähintään 0,5 m korkeudelle ojan pohjan tiivisteen yläpinnasta.

Kuva 4844.2: Läpivienti bentoniittimaassa. Tiivisteen pinta viettää laitteesta poispäin joka
suunnassa.
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a)

saaoja tarvittaessa

rummun ympärystäyte
suoja— jo saloojakerros min. 250 mm
bentonhittimotto, bentoniittimaa toi
moatiiviste jo ohutmuovi (kloridisuojous)

suoiaverhous

suoja— jo salaojakerros min. 250 mm
bentonhittimotto, bentoniittimaa toi
maatiiviste ja ohutmuovi (kloridisuojous)

b)

.:..i:i:

Kuva 4844.3: Tiiviste rummun kohdalla. a) Tiivisterakenne ja sen suoja- ja salaojakerros
viedään rummun ali. b) Jos vedet halutaan johtaa rum puun, bentoniittimaakerroksen pinta
voidaan nostaa rummun juoksun tasolle tiivisteen yläpinnan pituuskaltevuuden suunta
sällyttäen. Tällöin bentoniittimaakerroksen paksuus rummun päässä on^0,4 m ja yläpinnassa on ennen rummun päitä eroosion kestävä verhous. Rumpu on tällöin kumitllvisteellinen. Vaihtoehto a) on suositeltavampi.

4844.10

Työmenetelmiä koskevia vaatimuksia

4844.10.1

Bentoniittimaamassa voidaan kostuttaa vain sekoitusasemalla.

4844.10.2

Bentoniittimaan tiivistämiseen käytetään kaivin- tai luiskakoneen puomiin kiinnittyä
raskasta tärylevyä tai muuta työhön soveltuvaa kalustoa.

4844.10.3

Tiivistekerroksen yläpinnan tasaisuus tarkistetaan ennen muovikalvon asentamista. Tiivisteen pinta ei saa kuivua ennen muovin asentamista.

4844.10.4

Bentoniittimaatiiviste on rakennettava mandollisuuksien mukaan sateettomana aikana,
ettei vesi pääse huuhtomaan bentoniittia runkoaineksesta. Levitetyn bentoniittimaan
tiivistäminen on tehtävä saman päivän aikana ja kerros on peitettävä mandollisimman pian
tiivistyksen jälkeen.

4844.10.5

Jyrkissä luiskissa siirtonurmen tai nurmetuksen pysyvyys varmistetaan Vihertöiden suunnitteluohjeiden mukaisesti.
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4844.11

Laadunvarmistus työnaikana

4844.11.1

Alustan kantavuus- ja kuivatusolosuhteet arvioidaan ja tarvittaessa tehdään kohdissa
4844.6.2 4844.6.5 edellytetyt toimenpiteet. Ratkaisut dokumentoidaan ja raportoidaan.
-

4844.11.2

Alustan sijainti ja tasaisuus tarkistetaan, ojan pohjalla alustan korkeusasema mitataan
^20 m välein. Muualla mittaustiheys määräytyy koetiivistyksen perusteella ja tarkentuu
työn aikana paksuushavaintojen mukaan. Alustan laatu valokuvataan työn alussa sekä
alustan tyypin ja olosuhteiden muuttuessa.

4844.11.3

Käytetyt työmenetelmät, raaka-ainemäärät ja säätila kirjataan päivittäin. Työmenetelmien
ja kaluston vaatimukset määräytyvät ennakkokokeiden ja koetiivistyksen perusteella ja
tarkentuvat laadunvarmistusmittausten tulosten perusteella.

4844.11.4

Tiivisterakenteen rakentamisen eteneminen kirjataan päivittäin (työvaihe, paalulukema,
vas/oik. luiska tms.).

4844.11.5

Runkoaineen laatua seurataan jatkuvasti silmämääräisesti ja tarvittaessa maan rakeisuus
ja vesipitoisuus varmistetaan ennen materiaalin käytön jatkamista. Tarvittaessa bentoniittimaan runkoaines homogenisoidaan niin, että rakeisuus on sallitulla alueella.
Runkoaineen rakeisuus ja vesipitoisuus määritetään em. mandollisten varmistusten lisäksi
kerran satunnaisesti jokaisesta 600 m 3 erästä. Rakeisuus tutkitaan pesuseulonnalla ja joka
neljännestä näytteestä areometrikokeella tai vastaavalla.
Bentoniittimaan runkoaineeksi kelpaamaton materiaali varastoidaan sekä merkitään rakenteeseen kelpaamattomaksi.

4844.11.6

Työn aikana bentoniittimaan laatu tutkitaan joko
a)

tai
b)

määrittämällä tiivistetystä kerroksesta otetusta näytteestä laboratoriossa vedenläpäisevyys, rakeisuus ja vesipitoisuus 1 määritys jokaista alkavaa 10 000 m 2 kohti,
kuitenkin vähintään kolmesta näytteestä. Vedenläpäisevyyskoetta varten näyte tiivistetään rakenteessa todetussa kosteudessa rakenteessa todettuun tiiviyteen.
määrittämällä sekoitusvaiheessa kunkin erän runkoaineen rakeisuus ja massan
bento-niittimäärä, sekä määrittämällä valmiista suojausrakenteesta otetusta
näytteestä rakei-suus ja massan bentoniittimäärä 1 määritys jokaista alkavaa 10 000
m2 kohti, kuitenkin vähintään kuudesta näytteestä.

Näytteet koetta varten otetaan ensisijassa niistä kohdista, joissa on laadunvalvonnassa
havaittu poikkeama infiitraatiomittauksessa tai kerroksen tiiviydessä.
4844.11.7

Tiivistetyn bentoniittimaakerroksen tiiviys ja vesipitoisuus todetaan tekemällä vähintään 4
mittausta 500 m2 kohti. Mittausten kohdat valitaan siten, että kaksi tehdään ojan pohjalta ja
kaksi luiskista. Ojan pohjan mittauskohtien väli on ^20 m. Kerroksen tiiviys mitataan
säteilymittalaitteella ja vesipitoisuus säteilymittalaitteella tai speedymetrillä.
Säteilymittalaite kalibroidaan työn alussa vastaamaan bentoniittimaan kuivairtotiheyttä.

4844.11.8

Tiivistetyn bentoniittimaakerroksen paksuus todetaan ensimmäisen 2000 m 2 aikana 12
mittauksella 500 m2 kohti. Tämän jälkeen mittaustiheys valitaan ensimmäisten mittausten
hajonnan perusteella kuitenkin vähintään 4 mittausta 500 m 2 kohti. Mittauspaikat valitaan
kuten edellisessä kohdassa. Tihennettyä mittausta käytetään uudestaan, jos siirrytään
huonommin kantavalle alustalle tai vaihdetaan työmenetel mää.
Kerroksen paksuus mitataan koekuopasta tai näytekairalla. Mittauskohta tiivistetään mittauksen jälkeen.

4844.11.9

Tiivistetyn bentoniittimaakerroksen tasalaatuisuutta arvioidaan työmaalla putkialenemamittauksella tai muulla vastaavalla menetelmäUä. Mittausten raja-arvona pidetään koetiivistysalueella samalla menetelmällä tehtyjen mittausten tuloksia. Jos raja-arvo ylittyy, selvitetään, mistä syystä vedenläpäisevyysarvo on kasvanut ja ryhdytään toimiin laadun parantamiseksi.
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4844.11.10 Tiivistetyn kerroksen ojan pohjan korkeusasema mitataan ^20 m välein, mittauskohta on
ensisijaisesti sama kuin alustan mittauksessa.
4844.11.11

Bentoniitin laatua seurataan tekemällä paisumisindeksikokeita 1 määritys jokaista alkavaa
10 000 m2 kohti, kuitenkin vähintään 3 koetta.

4844.11.12 Sekoitteessa käytettävän veden laatua seurataan tekemällä 1 sähkönjohtavuus- ja pHmääritys jokaista alkavaa 10 000 m 2 kohti, kuitenkin vähintään 3 koetta. Sähkönjohtavuuden enimmäisarvo on 1 000 iS / cm ja sallittu pH 5 8. Jos käytettävä vesi on juomavedeksi tarkoitettua, ei veden laatua tarvitse seurata työmaalla.
-

4844.11.13

Bentoniittimaan tiivistämisen jälkeen tarkastetaan, että
tiivistysjälki näkyy tiivistetyn alueen pinnalla
kerroksen pinnalla ei ole yli 1 mm suurempia rakoja
kerroksen pinnalla ei ole hiekka- tai kasvijätesilmäkkeitä.

-

-

-

4844.11.14 Ohutmuovin työnaikainen laadunvarmistus tehdään kohdan 4848.7 mukaan.
4844.11.15 Suoja- ja salaojakerroksen sekä suojaverhouksen materiaalin laatua seurataan jatkuvasti
silmämääräisesti ja tarvittaessa materiaalin rakeisuus varmistetaan ennen käytön jatkamista.
Materiaalien rakeisuus määritetään em. mandollisten varmistusten lisäksi suoja- ja
salaojakerroksen materiaalista kerran satunnaisesti jokaisesta 600 m 3 erästä
pesuseulonnalla ja suojaverhouksen materiaalista kerran 10 000 m 2 kohti.
4844.11.16 Tien rakennekerrosten kohdalla bentoniittimaan päällä käytettävän murskeen rakeisuus
varmistetaan keskimäärin 500 tonnin välein, kuitenkin ^1 000 m välein kummaltakin
pientareelta.
4844.11.17 Suoja- ja salaojakerroksen sekä suojaverhouksen paksuus todetaan tekemällä vähintään
1 mittaus ko. kerroksen 500 m 2 kohti, pisteitten väli on^50 m.
Mittaus tehdään koekuopasta tai esim. koetintangolla varoen vahingoittamasta tiivistettä.
4844.11.18

Läpivientien toteutus varmistetaan koeasennuksella, jonka perusteella laadittavassa laatusuunnitelmassa esitetään käytettävät materiaalit ja työmenetelmät. Koeasennus valokuvataan.

4844.12

Lopputarkastus

4844.12.1

Tarkastetaan, että
vesi ei pääse valumaan suojaamattomalle alueelle
laskuojat on suojattu
nurmetus kasvaa koko suojatulla alueella
syöpymiä ei ole näkyvissä
tiivisteen tekemisen jälkeen tehdyt läpiviennit on tiivistetty (kaiteet, jalustat ym.)
laadunvarmistukseen liittyvät kokeet ja mittaukset on tehty
ennakkokokeiden tulokset (ottopaikan materiaali, suhteitus, vedenläpäisevyys)
koetiivistysalueen ja koesekoituksen testitulokset
tiivisteeseen käytetyn runkoaineen, bentoniitin sekä veden laatu
alustan laatu
valmiin bentoniittimaakerroksen tiiviys-, paksuus- ja i nfiltraatiomittausten tulokset
sekä ojan pohjan korkeus ja kaltevuus
suoja- ja salaojakerroksen laatu
suojaverhouksen laatu
läpivientien laatu
yhdistelmärakenteen muovikalvon laatu
tarkastusten tulokset on kirjattu
valmis tuote on vaatimusten mukainen
pohjavesisuojauksen kuvaus on tehty.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4846

Pohjaveden suojaus; maatiiviste

4846.1

Yleistä
Pohjavesisuojauksien tarkoituksena on estää suolapitoisten vesien pääsy suurina pitoisuuksina pohjavesiin sekä vahingollisten aineiden pääsy pohjaveteen esim. säiliöautoonnettomuuksissa. Maatiivisteen käyttö ilman muovia on mandollista ainoastaan onnettomuussuojauksessa, koska maatiiviste yksin ei estä riittävästi kloridien kulkeutumista
pohjaveteen.
Tien rakennekerrosten kohdalla pientareen alla tiivisteenä käytetään bentoniittimattoa tai
bentoniittimaata. Tiivisteen alusta ja päälle tuleva rakenne tehdään ko. tiivisteen vaatimusten mukaisesti.
Kloridisuojauksessa saadaan maatiivistekerros riittävän vesitiiviiksi tekemällä tiiviste kaksikerroksisena yhdistelmärakenteena, jossa on luiskissa ja ojan pohjalla maatiivisteen päällä
limisaumattu ohutmuovi. Ojan pohjalla muovi asennetaan tien pituussuuntaan ja luiskissa
joko pituus- tai poikkisuuntaan. Jos muovia joudutaan jatkamaan huonon vieton tai padotuksen vuoksi lammikoituvissa sivuojan kohdissa, muovin tulee olla paksumpaa ja saumat
h itsata.
Kloridisuojauksessa maatiivisteen päällä olevaa ohutmuovia suojaamaan tarvitaan suojaja salaojakerros, jos yläpuolinen verhouskerros on liian kivinen. Suoja- ja salaojakerros
tarvitaan poistamaan tiivisterakennetta kuormittava vedenpaine, jos yläpuolinen suojaverhousmateriaali on liian hienorakeista. Kuivatuksen toimivuus varmistetaan tarvittaessa
salaojituksella.

bentoniittimatto

salaoja tarvittaessa

>300
/

suo joverhous
suoja— ja salaojakerros tarvittaessa, d ^ 100 mm
ohutmuovi
maatiiviste, d^ 300 mm
alusta
Alustari vaatimukset
tierakenteen kohdalla

1'

Alustan vaatimukset luiskasso

Kuva 4846.1: Pohjaveden suojau.s maatiivisteellä (kloridisuojaus).

Onnettomuussuojauksissa riittää tiivisteeksi pelkkä maatiivistekerros eikä muovikalvoa
tarvita. Vastaavasti myös muovikalvoa suojaava suoja- ja salaojakerros voidaan jättää
pois.Suoja-jasalaojakerrosta ei tarvita myöskään tiivistettä kuormittavan vedenpaineen
poistamiseen. Näin suojaverhouskerros voidaan rakentaa suoraan maatiivistekerroksen
päälle.
Jos onnettomuussuojausrakenteen piennarta vasten tuleva suojaverhousmateriaali on
huonostivettäläpäisevää, varmistetaan pientareella tiivisteen yläpuolinen kuivatus ulotta-
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maila vettä johtava suoja- ja salaojakerros huonosti vettäjohtavan suojaverhouksen Läpi
tai rakentamalla koko sisäluiskan yläosa routimattomasta materiaalista.
Onnettomuussuojausrakenne voidaan tehdä maatiivisteen sijasta myös bentoniittimatolla
tai bentoniittimaalla ilman muovikalvoa. Suoja- ja salaojakerrosta ei tarvita kuivatuksen
takia, mutta tiivisteen suojauksen takia kerros on tarvittaessa rakennettava. Pientareen
kuivatus tehdään kuten maatiivisterakenteella.
Suojaverhous suojaa tiivistettä kuormilta, ehkäisee eroosiota ja liiallista kuivumista, toimii
nurmetuksen alustana sekä pidättää vaaralliset aineet. Suojaverhoukseri nurmetus suojaa
luiskaa eroosiolta ja liialliselta kuivumiselta.
Suunnitelmassa on määrättävä ainakin seuraavat asiat: suojattava alue, suojausluokka,
purkupaikka, salaojan, liete- ja tarkastuskaivojen ja täydentävien muovien tarve, tuennat
jyrkissä luiskissa sekä huonosti kantavat tai routivat pohjamaat.

500

jrrvjtl

II
suojaverhous

alusta
Austan vaatimukset
tierakenteen kohdalla

Alustan vaatimukset luiskassa
1

Kuva 4846.2: Pohjaveden suojaus maatiivisteellä (onnettomuussuojaus).

4846.2

Maatiivisteeseen käytettävän materiaalin vaatimukset

4846.2.1

Maatiivisteenä käytetään laihaa savea, silttiä tai hienoainespitoista moreenia. Maatiivisteen
0,063 mm seulan läpäisy on oltava ^50 % ja savilajitteen määrä (<0,002 mm aines) 10
50%.Suurin sallittu raekoko on 1/3 kerrospaksuudesta. Jos maatiivistettä käytetään
yhdistelmärakenteessa, tiivistekerroksen yläosassa 70 mm paksuudella suurin sallittu
raekoko on 30 mm. Materiaalien tulee olla kivettömiä.

-

4846.2.2

Maatiivisteen laboratoriokokeella määritetty vedenläpäisevyyskertoimen (k-arvo) on oltava
<1 x i0 m/s, kun näytteen tiiviysaste on 90— 100 % standardi proctorkokeella
määritetystä maksimitiiviydestä. Laboratoriokokeessa on tiiviyden ja vesipitoisuuden vastattava rakenteessa toteutuvia arvoja.

4846.2.3

Maatiivisteen humuspitoisuuden on oltava <2 %,eikä materiaali saa sisältää kasvijätettä
tai turvetta.

4846.2.4

Maatiivisteen kuivumiskutistuma on selvitettävä, jos savipitoisuus (< 0,002 mm aines) on
30%,pohjamaan hienoainespitoisuus pieni ja pohjaveden pinta yli 4 m syvyydellä
maatiivistekerroksen alapinnasta. Tällöin tiivistystyö on tehtävä sellaisessa vesipitoisuudessa, että kuivumiskutistuma ei aiheuta suuria halkeamia.
>
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4846.3

Ennakkokokeet ja koetiivistys

4846.3.1

Maatiivisteeseen käytettävän materiaalin ominaisuuksien sallitut vaihtelualueet selvitetään
tekemällä rakeisuus-, vesi- ja humuspitoisuus- ja plastisuusmäärityksiä, proctorkokeita
sekä vedenläpäisevyyskokeita ennen töiden aloittamista. Vedenläpäisevyyskokeet
tehdään joustavaseinäisessä sellissä takapainetta käyttäen Suomen ympäristökeskuksen
laatimien voimassa olevien vaatimusten mukaisesti. Laboratoriokokeissa ei saa käyttää
suurempaa tiiviysastetta kuin mihin kerros tiivistetään todellisessa rakenteessa. Myös
vesi pitoisuuden tulee vastata työmaaolosuhteita.

4846.3.2

Maatiivisteeseen käytettävän materiaalin rakeisuus, vesi- ja humuspitoisuus sekä piastisuusrajat määritetään ottopaikalta ennakkoon vähintään 6 edustavasta näytteestä.
Maatiivisteeseen kelpaamaton materiaali merkitään tiivisteeseen kelpaamattomaksi.

4846.3.3

Työn aluksi varmistetaan koetiivistyksellä, että tarvittava tiiviysaste saavutetaan työhön
käytetyllä kalustolla, kerrospaksuudella ja työmenetel millä.

4846.3.4

Koetiivistyksessä tiivistetään ^100 m2 koealue ja tiiviysaste määritetään neljästä satunnaisesti valitusta kohdasta kerroksen pinnalta. Tiiviysaste saadaan vertaamalla samalta
alueelta säteilymittalaitteella kuudesta kohtaa määritettyä tiheyttä parannetulla tai
standardi proctorkokeella saatuun maksimikuivairtotiheyteen. Säteilymittalaitteella saatuja
arvoja pidetään myöhemmin ohjearvoina maan tiheyden ja vesipitoisuuden tarkkailussa.
Jos vaa-dittua tiiviysastetta ei saavuteta, tiivistetään uusi koeala, kunnes käytettävä
työmenetelmä ja kerrospaksuus takaavat työn kelpoisuuden.

4846.3.5

Tiivistetyllä alueella tehdään infiltraatiomittauksia avoimella kaksirengasinfiltrometrillä tai
muilla yksidimensionaalista virtausta jäljittelevillä menetelmillä. Mittausten keston tulee olla
riittävä, jotta koetuloksista pystytään määrittämään kerroksen vedenläpäisevyysarvo riittävän 1 uotettavasti. Samassa yhteydessä tehdään kolmiutotteista veden suotautumista
mittaavia putkiatenemamittauksia tai muita infiitraatiomittauksia, joita tullaan tekemään
rakentamisen aikana. Kaksirengasinfiltrometrimittauksen tms. tuloksia verrataan putkialenemamittauksen tms. tuloksiin, joita käytetään ohjeellisena raja-arvona tiivistekerroksen
laadunvaihtelun mittaamisessa. Laboratorioarvon kanssa verrattavissa olevaa vedenläpäisevyyden arvoa ei työmaaolosuhteissa voida määrittää, mutta laadun vaihtelua voidaan
arvioida em. mittauksien avulla.

4846.3.6

Alustan kantavuus- ja tasaisuusvaatimukset selvitetään koetiivistyksen yhteydessä ja esitetään laatusuunnitelmassa siten, että paksuusvaatimukset täyttyvät.

4846.4

Valmiin maatiivistekerroksen vaatimukset

4846.4.1

Valmiin kerroksen vaadittu vedenläpäisevyys (k-arvo) on kohdan 4846.2.2 mukainen.

4846.4.2

Tiivistetyn maatiivistekerroksen paksuus on onnettomuussuojauksessa vähintään 500 mm
ja kloridisuojauksessa vähintään 300 mm.

4846.4.3

Tiivistetyn maatiivistekerroksen tiiviysasteen tulee olla vähintään sama kuin näytteellä, jolla
on saavutettu laboratoriossa riittävän pieni vedenläpäisevyyskerroin, ks. kohta 4846.2.2.

4846.4.4

Tiivistetyn maati ivistekerroksen vesipitoisuuden tulee vastata ennakkokokeiden vesipitoisuutta. Vesipitoisuuden on oltava lähellä standardi proctorkokeella määritettyä optimivesipitoisuutta.

4846.4.5

Ojan pohjalla maatiivisteen yläpinnan korkeustaso saa poiketa suunnitelman tasosta
± 50 mm ja ojan pohjan kaltevuus saa poiketa 0,5 +2 %-yksikköä.
-

-

Sallituissa poikkeamissa tulee ottaa huomioon kohtien 4846.5.6 ja 4846.5.7 vaatimukset.
4846.4.6

Maatiivisteen pinta tiivistetään tärylevyllä tasaiseksi ja kantavaksi.

4846.4.7

Yhdistelmärakenteen maatiivisteen yläpinnan tasaisuusvaatimus on esitetty kohdassa
4848.2.
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4846.5

Maatiivisteen alusta

4846.5.1

Alustana oleva rakennekerroksen luiska tiivistetään tärylevyllä tasaiseksi.

4846.5.2

Ojan pohjalla alustasta poistetaan pajujen ja muiden helposti kasvuun lähtevien kasvien
juuret tai alusta peitetään juurten esiintymiskohdissa niiden läpäisyn estävällä kankaalla tai
muovilla.

4846.5.3

Jos pohjamaa on tasarakeista (d60/d 10 < 5) hiekkaa, sen kantavuutta parannetaan lisäämällä alustaan soraa tai mursketta 200 mm.

4846.5.4

Jos pohjamaa on märkää silttiä, märkää silttimoreenia, pehmeää savea tai humusmaata,
tehdään kantavuuden parantamiseksi ja kapillaarisen nousun estämiseksi tiivisteen alle
routimaton rakenne. Rakenteessa on alinna kI N3 suodatinkangas, jonka päälle tulee
200 mm soraa tai mursketta tai 300 mm suhteistunutta routimatonta hiekkaa.

4846.5.5

Maatiivisteen louhealusta kiilataan ja tasataan myös tien rakennekerroksen luiskissa
pienemmällä louheella tai kiviaineksella niin, että pintakerrokset eivät varise louheeseen ja
alustan tasaisuusvaatimukset täyttyvät. Alustalle asetetaan vähintään kI N3 suodatinkangas.

4846.5.6

Alustan pinnasta poistetaan ylisuuret kivet, puiden juuret ym. ja pinta tasataan. Tarvittaessa alusta tiivistetään esim. tärylevyllä. Alustana olevan pohjamaan tasaisuusvaatimus
määrä-tään työkohtaisesti siten, että joka kohdassa saavutetaan vaadittu kerrospaksuus.
Alustan tasaisuus ja korkeusasema mitataan ja merkitään siten, että tieto on käytettävissä
maatii-visteen paksuutta mitattaessa.

4846.5.7

Ojan pohjalla alustan korkeustaso saa poiketa suunnitelman tasosta ± 50 mm ja ojan
pohjan kaltevuus saa poiketa - 0,5 - + 2 %-yksikköä.

4846.6

Maatiivisteen suoja- ja salaojakerros, ohutmuovi ja salaojitus

4846.6.1

Kloridisuojauksessa asennetaan puhtaan maatiivisteen päälle kohdan 4848.2 mukainen
ohutmuovi ojan pohjaan ja koko sisäluiskaan kuvien 4846.1 ja 4848.1 mukaisesti.

4846.6.2

Onnettomuussuojauksessa ei tarvita ohutmuovia.

4846.6.3

Suoja- ja salaojakerros tarvitaan maatiivisteen päällä olevan ohutmuovin päälle
a) ojan pohjalle, jos suojaverhouksen 0,063 mm läpäisy on > 7 % (veden johtamiseksi)
b) koko suojauksen leveydelle, jos suojaverhouksen maksimiraekoko (d) on> 12 mm
tai pyöreärakeisessa hiekassa > 31 mm (muovin suojaamiseksi)
c) kloridisuojauksissa sisäluiskaan ja ojan pohjan ohutmuovin ulottuma-alueelle, jos
suojaverhous on routivaa (veden johtamiseksi).

4846.6.4

Suoja- ja salaojakerroksen 0,063 mm seulan läpäisy on enintään 4 % ja paksuus
vähintään 0,1 m. Ohutmuovin kohdalla maksimiraekoko (d 90) on enintään 22 mm, kun 2
mm seulan läpäisy on vähintään 70 %, ja enintään 12 mm, kun 2 mm läpäisy on 30 - 70
%. Paljaan maatiivisteen kohdalla voidaan sallia kaksinkertainen maksimiraekoko.

4846.6.5

Jos tiivistekerroksen päällä ojassa johdetaan vettä yli 400 m matka, eikä suunnitelmissa
ole esitetty salaojaputkia, on selvitettävä, onko salaojaputket kuitenkin tarpeen. Jos salaojaputki vaaditaan, se on TYLT 6830 mukainen pituusjäykkä putki.

4846.7

Suojaverhous, laskuojat ja nurmetus

4846.7.1

Suojaverhous rakennetaan suunnitelmassa esitettyjen mittojen mukaisesti. Suojaverhouksen sekä suoja- ja salaojituskerroksen yhteispaksuus on sisä- ja ulkoluiskissa sekä ojan
pohjalla oltava yhdistelmärakenteissa vähintään 400 mm ja onnettomuussuojauksissa
pelk-kää maatiivistettä käytettäessä 100 — 300 mm.

4846.7.2

Suojaverhouksen materiaalina käytetään kitkamaata, jonka maksimiraekoko (d9 0) on
enintään 100 mm ja joka sisältää enintään 50% seulan 0,063 mm läpäisevää ainesta.
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4846.7.3

Suojaverhouksen pinta tasataan ja tiivistetään luiskapintojen tasoon. Ojan pohjalle ei saa
jäädä yli 50 mm syviä lammikoituvia kohtia.

4846.7.4

Suojaverhous nurmetetaan nurmetusluokalla II.

4846.7.5

Suojaverhouksen sallittu yksittäinen paksuuden alitus on 30 % kerrospaksuudesta.

4846.7.6

Laskuojan suojaus tehdään suunnitelman mukaan. Ojat joudutaan yleensä putkittamaan,
jos luiskakaltevuus on jyrkempi kuin 1:2,5 tai veden virtaus on voimakasta.

4846.8

Läpiviennit ja tiivisteen liittyminen rumpuihin

4846.8.1

Läpiviennitja rumpujen kohdat tehdään käyttäen uusissa rummuissa kuvan 4844.3 mukaisia rakenteita ja tekemällä läpiviennin kohta muotoilemalla maatiiviste kuten bentoniittimaalla kuvan 4844.2 mukaan tai käyttäen läpivienneissä bentoniittimattoa kuvan 4842.2
tai bentoniittimaata kuvan 4844.2 mukaan.
Jos läpivienti on suunniteltu ojan pohjaan, pyritään suunnitelmaa muuttamaan niin, että
läpivienti tulee luiskaan vähintään 0,5 m korkeudelle ojan pohjan tiivisteen yläpinnasta.

4846.9

Työohjeita

4846.9.1

Maatiiviste levitetään ja tiivistetään erillisissä korkeintaan 300 mm kerroksissa. Maatiivisteen tiivistämiseen käytetään kaivin- tai luiskakoneen puomiin kiinnittyä raskasta tärylevyä
tai muuta työhön soveltuvaa kalustoa.

4846.9.2

Tiivistekerroksen yläpinnan tasaisuus tarkistetaan ennen muovikalvon asentamista. Tiivisteen pinta ei saa kuivua ennen muovin asentamista.

4846.9.3

Maatiiviste on rakennettava mandollisuuksien mukaan sateettomana aikana. Levitetyn
tiivistemateriaalin tiivistäminen on tehtävä saman päivän aikana ja kerros on peitettävä
mandollisimman pian.

4846.9.4

Jyrkissä luiskissa siirtonurmen tai nurmetuksen pysyvyys varmistetaan Vihertöiden suunnitteluohjeiden mukaisesti.

4846.10

Laadunvarmistustyönaikana

4846.10.1

Alustan kantavuus- ja kuivatusolosuhteet arvioidaan ja tarvittaessa tehdään kohdissa
4846.5.2 4846.5.5 edellytetyt toimenpiteet. Ratkaisut dokumentoidaan ja raportoidaan.
-

4846.10.2

Alustan sijainti ja tasaisuus tarkistetaan, ojan pohjalla alustan korkeusasema mitataan
^20 m välein.

4846.10.3

Käytetyt työmenetelmät, materiaalimäärätja säätila kirjataan päivittäin. Työmenetelmien ja
kaluston vaatimukset määräytyvät ennakkokokeiden ja koetiivistyksen perusteella ja tarkentuvat laadunvarmistusmittausten tulosten perusteella.

4846.10.4

Tiivistekerroksen rakentamisen eteneminen kirjataan päivittäin (työvaihe, paalulukema,
vas/oik. luiska tms.).

4846.10.5

Tiivistemateriaalin laatua seurataan jatkuvasti silmämääräisesti ja tarvittaessa maan rakeisuus ja vesipitoisuus varmistetaan laboratoriokokein ennen materiaalin käytön jatkamista.
Tarvittaessa tiivistemateriaali homogenisoidaan niin, että tiivistekerroksesta tulee tasalaatuinen. Maatiivisteeksi kel paamaton materiaali varastoidaan sekä merkitään tiivisteeseen
kelpaamattomaksi.
Työn aikana maatiivisteen rakeisuus ja vesipitoisuus määritetään em. mandollisten varmistusten lisäksi 3 näytteestä 10 000 m 2 kohti, kuitenkin kohteessa vähintään 3 näytteestä

4846.10.6

Työn aikana maatiivisteen laatua seurataan rakeisuuden ja vesipitoisuuden lisäksi määrittämällä em. kohdan 4846.10.5 jostain ko. 3:sta näytteestä humuspitoisuus, vedenläpäisevyys ja plastisuusrajat, kuitenkin kohteessa vähintään 3 näytteestä.
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Vedenläpäisevyyskoetta varten näyte tiivistetään rakenteessa toteutuneessa vesipitoisuudessa rakenteessa todettuun tiiviyteen. Näytteet koetta varten otetaan ensisijassa niistä
kohdista, joissa on laadunvalvonnassa havaittu poikkeama infiltraatiomittauksessa tai
kerroksen tiiviydessä.
4846.10.7

Tiivistetyn kerroksen tiiviys ja vesipitoisuus todetaan tekemällä vähintään 4 mittausta 500
m2 kohti. Mittausten kohdat valitaan siten, että kaksi tehdään ojan pohjalta ja kaksi luiskista. Ojan pohjan mittauskohtien väli on ^20 m. Kerroksen tiiviys mitataan säteilymittalaitteella ja vesipitoisuus säteilymittalaitteella tai speedymetrillä. Säteilymittalaite
kalibroidaan työn alussa vastaamaan maatiivisteen kuivairtotiheyttä.

4846.10.8

Tiivistetyn kerroksen paksuus todetaan ensimmäisen 2000 m 2 aikana 12 mittauksella 500
m2 kohti. Tämän jälkeen mittaustiheys valitaan ensimmäisten mittausten hajonnan perusteella kuitenkin vähintään 4 mittausta 500 m2 kohti. Mittauspaikat valitaan kuten
edellisessä kohdassa.
Kerroksen paksuus mitataan koekuopasta tai näytekairalla. Mittauskohta tiivistetään mittauksen jälkeen.

4846.10.9

Tiivistetyn kerroksen tasalaatuisuutta arvioidaan työmaalla putkialenemamittauksella tai
muulla vastaavalla menetelmällä. Mittausten raja-arvona pidetään koetiivistysalueella
samalla menetelmällä tehtyjen mittausten tuloksia. Jos raja-arvo ylittyy, selvitetään, mistä
syystä vedenläpäisevyysarvo on kasvanut ja ryhdytään toimiin laadun parantamiseksi.

4846.10.10 Tiivistetyn kerroksen ojan pohjan korkeusasema mitataan ^20 m välein, mittauskohta on
ensisijaisesti sama kuin alustan mittauksessa.
4846.10.11

Maatiivisteen tiivistämisen jälkeen tarkastetaan, että
tiivistysjälki näkyy tiivistetyn alueen pinnalla
kerroksen pinnalla ei ole yli 1 mm suurempia rakoja
kerroksen pinnalla ei ole hiekka- tai kasvijätesilmäkkeitä.

-

-

-

4846.10.12

Tien rakennekerrosten kohdalla käytetään tiivisteenä bentoniittimattoa tai bentoniittimaata,
ja niiden työnaikainen laadunvarmistus tehdään kohtien 4842.8 ja 4844.11 mukaan.

4846.10.13 Ohutmuovin työnaikainen laadunvarmistus tehdään kohdan 4848 mukaan.
4846.10.14

Suoja- ja salaojakerroksen sekä suojaverhouksen materiaalin laatua seurataan jatkuvasti
silmämääräisesti ja tarvittaessa materiaalin rakeisuus varmistetaan ennen käytön jatkamista.
Materiaalien rakeisuus määritetään em. mandollisten varmistusten lisäksi suoja- ja salaojakerroksen materiaalista kerran satunnaisesti jokaisesta 600 m 3 erästä ja suojaverhouksen materiaalista kerran 10 000 m 2 kohti.

4846.10.15 Suoja- ja salaojakerroksen sekä suojaverhouksen paksuus todetaan tekemällä vähintään
1 mittaus ko. kerroksen 500 m 2 kohti, pisteitten väli on ^50 m.
Mittaus tehdään koekuopasta tai esim. koetintangolla varoen vahingoittamasta tiivistettä.
4846.10.16

Läpivientien toteutus varmistetaan koeasennuksella, jonka perusteella laadittavassa laatusuunnitelmassa esitetään käytettävät materiaalit ja työmenetelmät. Koeasennus valokuvataan.

4846.11

Lopputarkastus

4846.11.1

Tarkastetaan, että
vesi ei pääse valumaan suojaamattomalle alueelle
laskuojat on suojattu
nurmetus kasvaa koko suojatulla alueella
eroosiosyöpymiä ei ole näkyvissä
laadunvarmistukseen liittyvät kokeet ja mittaukset on tehty
ennakkokokeiden tulokset (ottopaikan materiaali, vedenläpäisevyys)
koetiivistysalueen tulokset
-

-

-

-

-

-

-
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- tiivisteeseen käytetyn materiaalin laatu
- alustan laatu
- valmiin maatiivistekerroksen tiiviys-, paksuus- ja infiltraatiomittausten tulokset sekä
ojan pohjan korkeus ja kaltevuus
- suoja- ja salaojakerroksen laatu
- suojaverhouksen laatu
- läpivientien laatu
- yhdistelmärakenteen muovikalvon laatu
- muovikalvosta on näytteet
- pientareen tiivistemateriaali; ks. bentoniittimatto kohta 4842.9 ja bentoniittimaa kohta
4844.12
- pohjavesisuojauksen kuvaus on tehty.
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4848

Pohjaveden suojaus; muovikalvotja bitumikermi

4848.1

Yleistä
Muovikalvoa käytetään pohjaveden suojaukseen yhdistelmärakenteissa varsinaisen tiivisteen päällä. Yksinään muovikalvoa voidaan käyttää ulkoluiskan tiivisteenä.
Yhdistelmärakenteessa käytetään varsinaisena tiivistekerroksena bentoniitti mattoa, bentoniittimaata tai maatiivistettä, jonka päällä on limisaumattu, ohut muovikalvo. Jos muovia
joudutaan jatkamaan huonon vieton tai padotuksen vuoksi lammikoituvissa sivuojan kohdissa, muovin tulee olla paksumpaa ja saumat hitsata. Yhdistelmärakenteen toiminta
perustuu siihen, että
- varsinaiseen tiivisteeseen tulee vettä vain muovin satunnaisista rei'istä ja varsinaisen
tiivisteen ja muovin hyvä kontakti estää nesteiden virtauksen tiivisteiden välissä
- muovi estää varsinaisen tiivisteen kuivumista ja liikaa vettymistä, jolloin maatiivisteen
(myös bentoniittimaton tai bentoniittimaan) vesipitoisuus pysyy paremmin vakiona ja
mm. tiivisteen halkeilu vähenee
- muovin vähäinen reikiintyminen ja saumaaminen limisaumoin voidaan sallia
-. muovi estää kasvien juurien pääsyn tiivistekerrokseen.
Tien rakennekerrosten kohdalla pientareen alla tiivisteenä käytetään bentoniittimattoa tai
bentoniitti maata. Erikoistapauksissa vanhojen teiden suojauksessa voidaan tien reunassa
käyttää bitumikermiä, jolloin tiivistettä ei tarvitse viedä päällysrakenteen alle.
Tiivisteen päälle tarvitaan suoja- ja salaojakerros suojaamaan tiivistettä, jos yläpuolinen
verhouskerros on liian kivinen. Suoja- ja salaojakerros tarvitaan poistamaan tiivistettä
kuormittava vedenpaine, jos tiivisteen yläpuolinen verhousmateriaali on liian hienorakeista.
Kuivatuksen toimivuus varmistetaan tarvittaessa salaojituksella.
Suojaverhous suojaa kuormilta, ehkäisee eroosiota, liiallista kuivumista ja toimii nurmetuksen alustana sekä pidättää vaaralliset aineet. Suojakerroksen nurmetus suojaa luiskia
eroosiolta ja liialliselta kuivumiselta.
Suojattaessa maatiivistettä, bentoniittimaata tai bentoniittimattoa kasvien juurilta käytetään
juurten esiintymiskohdissa niiden läpäisyn estävää kangasta tai muovikalvoa.
Suunnitelmassa on määrättävä ainakin seuraavat asiat: suojattava alue, suojausluokka,
purkupaikka, salaojan, liete- ja tarkastuskaivojen ja täydentävien muovien tarve, tuennat
jyrkissä luiskissa sekä huonosti kantavat tai routivat pohjamaat.

4848.2

Ohutmuovi

4848.2.1

Ohutmuovia käytetään yhdistelmärakenteessa bentoniittimaton, bentoniittimaan ja maatiivisteen kanssa. Ojan pohjalla muovi asennetaan ojan pituussuuntaan. Sisä- ja ulkoluiskissa muovi voidaan asentaa joko poikki- tai pituussuuntaan. Saumaus tehdään limisaumoin.

4848.2.2

Muovikalvon vaatimukset on esitetty liitteessä 2. Paksumpaa kalvoa voidaan käyttää vain,
jos kalvon ja varsinkin sen reunojen tarttuminen alustaan voidaan varmistaa.

4848.2.3

Yhdistelmärakenteessa muovin alustana toimivalle bentoniittimaan tai maatiivisteen yläpinnalle ei saa jättää irtokiviä eikä yli 10 mm teräviä särmiä, yli 20 mm koloja, jalanjälkiä tai
muita epätasaisuuksia. Tarvittaessa painautumat tasoitetaan ko. tiivistemateriaalilla.

4848.2.4

Yhdistelmärakenteessa muovin alustana toimivan bentoniittimaton pinnan tulee olla puhdas. Jos likaantuneen maton puhdistus ei onnistu, korjataan kohta levittämällä uusi matto
tai korjaamalla pinnan tiiviys bentoniittijauheella.

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset

31

POHJAVEDEN SUOJAUSRAKENTEET; MUOVI KALVOT JA BITUMIKERMI

4848.2.5

3.11.2004

Ojan pohjan pituussuuntainen ohutmuovi ulotetaan sisä- ja ulkoluiskaan kuvan 4848.1
mukaisesti vähintään 0,5 m korkeudelle tiivisteen vesijuoksusta.
Jos ojan vietto tai linjaus on pienipiirteinen, tulee muovin leveyden olla riittävä, jotta muovin
suuntauksen korjaamiseksi tehtäviä katkaisu- ja jatkoskohtia ei tule liian tiheään.

4848.2.6

Kaarteissa ohutmuovia voidaan taitella

4848.2.7

Ojan pohjassa pituussuuntaan asennetun muovin limitys on vähintään 2 m ja saumoja saa
olla enintään 20 kpl! 1 km. Limisauman kohtaa valittaessa tulee varmistaa, että kohtien
4842.8.2, 4844.11.10 ja 4846.10.10 mukaan tehdyissä mittauksissa on ojan pohjan
kaltevuus sauman kohdalla vähintään suunnitelman mukainen.

4848.2.8

Luiskissa tien poikkisuuntaan asennetun ohutmuovin limitys on vähintään 0,5 m. Luiskaan
voidaan asentaa myös tien pituussuuntainen muovi, limitys on myös tällöin 0,5 m. Limisaumat tehdään vieton kannalta niin, ettei vesi virtaa muovin alle.

4848.2.9

Veden valuminen ojan pohjan ohutmuovin alle estetään kuvan 4848.1 mukaisilla
saumausrakenteilla.
Ohutmuovi voidaan asentaa myös koko tiivisteen alalle. Bentoniittimattosuojauksissa voidaan myös maton ja muovin leveyden valinnalla mandollisesti välttää em. saumaustoimenpiteet.
sisdluiskan
ohutmuovi

alapuolisen b—pastan tai -jauheen
sijaan vaihtoehtoisesti
bentoniit
istale

500
1
tai
b tonittipasta
benton ittija uh e
_________

pituussuuntainen ohutmuovi

bentoniittimatto,
bentoniittimaa tai
maatiiviste

Kuva 4848.1: Olan pohjan ohutmuovin ulottaminen, ohutmuovin limitys sekä ohutmuovin
saumaus alustaansa. Olan pohjan ohutmuovin reuna liimataan bentoniittipastalla tai jauheella alapuoliseen tllvisteeseen. Vaihtoehtoisesti muovin reunan päälle asennetaan
bentoniittimattokaistale, jonka yläreunan tiiviys muovin reunan yläpuolella varmistetaan
bentoniittjauheel!a.
4848.2.10

Suoja- ja salaojakerroksen 0,063 mm seulan läpäisy on enintään 4 % ja paksuus
vähintään 0,1 m. Ohutmuovin kohdalla maksimiraekoko (d 90) on enintään 22 mm, kun 2
mm seulan läpäisy on vähintään 70 %, ja enintään 12 mm, kun 2 mm läpäisy on 30 - 70
%.

4848.2.11

Kuvien 4842.2 ja 4844.2 mukaan toteutetuissa, luiskiin sijoittuvissa läpivienneissä tehdään
ohutmuoviin mandollisimman tarkasti laitteen vaatima reikä, jolloin muovin läpivienti
voidaan jättää ilman tiivistystä.
Ojan pohjalla ei yleensä sallita läpivientejä. Jos ojan pohjalle tehdään läpivientejä, ne
tiivistetään suunnitelmien mukaisesti.
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4848.3

Ulkoluiskan muovikalvo

4848.3.1

Ulkoluiskassa voidaan tilaajan luvalla bentoniittimaa, bentoniittimatto tai maatiiviste korvata
muovikalvolla.

4848.3.2

Muovikalvon vaatimukset on esitetty liitteessä 2.

4848.3.3

Ulkoluiskan muovikalvon alustan on oltava kivetöntä kohdan 4848.3.8. mukaisesti, alustassa ei saa olla kivien tms. aiheuttamia kohoutumia. Rakenne soveltuukin lähinnä kivettämässä maassa käytettäväksi.

4848.3.4

Bentoniittimaa, bentoniitti matto tai maatiiviste voidaan korvata muovikalvolla alueella, joka
alkaa ulkoluiskan yläosasta suojattavan alueen reunasta ja päättyy lähimmillään 0,3 m
korkeudelle avo-ojan pohjasta, ks. kuva 4848.2.

4848.3.5

Ulkoluiskan muovikalvo ulotetaan ojan pohjan ohutmuovin päälle ja saumataan timisaumoin, limitys on vähintään 0,5 m.

4848.3.6

Ulkoluiskan muovikalvo asennetaan yleensä tien poikkisuuntaan. Luiskaan voidaan asentaa myös tien pituussuuntainen muovi, jos sitä ei tarvitse taitella.

4848.3.7

Kalvon yläreuna ankkuroidaan kiertämällä muovin reuna laudan ympäri tai upottamalla
reuna ankkurointiojaan.

4848.3.8

Ulkoluiskan muovikalvon päälle tulee suoja- ja salaojakerros hiekasta, jossa ei ole teräviä
kiviä tms. ja jonka suurin raekoko (d90) on 31 mm. Suojaverhouksen vaatimukset ovat
samat kuin maatiivisteen ohutmuovilla.

4848.3.9

Läpivienneissä käytetään bentoniittimattoa tai bentoniittimaata.

Ulkoluiskan muovikolvo (vaihtoehtoinen, jos
ulotettu ojanpohjan ohutmuoviin asti)

tai ojanpohjan ohutmuovi

^ 50d
1''

1' --------------------1
Bentoniit
1r^

Bentoniittimatto korvattu
ulkoluiskan muovikalvolla 1

1

Sisäluiskan ohutmuovi

'

500

1'—'rojanpohjan

Ojcin pohjalla ohutmuovi

ohutmuov

pituussuuntainen

_____________________________________ _________________

bdntoniittirnao tøi mootiiviste)

500

^ 300 mm korkeudelle

vesijuoksusta

solaojo tarvittaessa
suojaverhous
suoja— jo saloojokerros tarvittaessa. d ^ 100 mm
ohutmuovi, leveys min. 3,0 m
bentonhittimatto
alusta/tukikerros tarvittaessa
Alustan vaatimukset
tierakenteen kohdollo

Bentoniittimaton alustan vaatimukset luiskossa ja ojan pohjalla

Kuva 4848.2: Ulkoluiskan muovikalvo (kloridisuojaus).

4.

Muovikalvon olustan
vaatimukset
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4848.4

PääUysteen reunan bitumikermi

4848.4.1

Vanhojen teiden pohjavesisuojauksissa voidaan päällysteen reunassa käyttää bitumikermiä, jolloin tiivisterakennetta ei tarvitse viedä päällysteen alle.

4848.4.2

Bitumikermin nimellispaksuus on vähintään 5 mm.

4848.4.3

Bitumikermin vetolujuuden (+ 23 °C) on oltava pituussuunnassa vähintään 15 kN/m, vastaava venymä vähintään 15 % ja poikkisuunnassa vähintään 10 kN/m, vastaava venymä
vähintään 15%. Lujuus mitataan menetelmän SFS 5011.5 (prEN 12311-1) mukaisesti.

4848.4.4

Bitumikermin alusta muotoillaan niin, ettei kermiin tule teräviä kulmia. Alusta tasoitetaan
mm paksulla hiekkakerroksella, hiekan maksimiraekoko (d 90) on enintään 12 mm.

^50

4848.4.5

Bitumikermin ja varsinaisen tiivisteen (bentoniittimaa, bentoniittimatto tai maatiiviste) on
limityttävä vähintään 0,3 m kuvan 4848.3 mukaisesti.

4848.4.6

Bitumikermi liimataan asfaltin yläpintaan kuumentamalla ja painamalla kermi ohueksi.

4848.4.7

Bitumikermin päälle rakennetaan suojaverhous kivettämästä materiaalista.

bitumkermi

Kuva 4848.3: Päällysteen reunan bitumikermi.
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4848.5

Altaiden muovikalvot

4848.5.1

Allasrakenteet tehdään yhdistelmärakenteena, joissa bentoniittimaton, bentoniittimaan tai
maatiivisteen päällä käytetään hitsattavaa muovikalvoa. Myös läpiviennit tehdään hitsaamaila.

4848.5.2

Muovikaivon vaatimukset on esitetty liitteessä 2.

4848.5.3

Hitsattavien kalvojen asennus aloitetaan koeasennuksella ja koehitsauksefia, joitten
Suunnitelmassa esitetään
perusteella laaditaan työ- ja laaduntarkkailusuunnitelma.
ainakin
- asennusalustan laadun tarkkailu
- kalvojen levitys- ja hitsausjärjestys
- kalvojen työnaikainen painotus
- hitsaussaumojen tiiviys- ja lujuustarkkailumenetelmät ja —tiheys sekä tiiviys- ja lujuusvaatimukset

4848.5.4

Em. lisäksi koehitsaus tehdään jokaisen työvuoron aluksi ja työvuoron kuluessa joka kerta
olosuhteiden muuttuessa.

4848.5.5

Hitsatut saumat testataan aina työvuoron alussa sekä työvuoron aikana aina olosuhteiden
vaihtuessa (lämpötila, tuuli, sade jne.). Saumojen testaus aloitetaan tekemällä kokeet 20
ensimmäisen metrin aikana 5 m välein ja sen jälkeen 50 m välein.

4848.5.6

Altaiden suoja- ja salaojakerros, suojaverhous ja eroosiosuojaus rakennetaan suunnitelmien mukaisesti.

4848.6

Työohjeita muovikalvoille

4848.6.1

Kalvoja tulee käsitellä ja ne tulee asentaa suunnitelmien ja kalvovalmistajan ja —toimittajan
ohjeiden mukaisesti käyttäen ko. työhön tarkoitettuja työvälineitä.

4848.6.2

Rullat varastoidaan kuivalle ja tasaiselle alustalle irti maasta enintään 5 rullaa päällekkäin
ja suojataan suojapeittein.

4848.6.3

Kalvoja käsiteltäessä
- rullia ei saa nostaa ilman sisäputkia
- rullia ei saa vetää maata pitkin.

4848.6.4

Kalvoja ei saa asentaa eikä hitsata alle 0 °C lämpötilassa.

4848.6.5

Kalvot hitsataan ko. kalvojen hitsaamiseen tarkoitetuilia työvälineillä.

4848.6.6

Koneet tai muut kuin kalvon asentajat eivät missään vaiheessa saa liikkua suojaamattoman kalvon päällä.

4848.6.7

Kalvo peitetään aurinkoisena päivänä päivän viileimpänä aikana.

4848.6.8

Suoja- ja salaojakerroksen sekä suojaverhouksen levitys aloitetaan ojan pohjalta. Materiaalia ei saa kipata suoraan muovin päälle.

4848.6.9

Suoja- ja verhouskerroksen tulee olla lopullisessa paksuudessaan ennen liikennöinnin
aloittamista alueella.

4848.6.10

Jyrkissä luiskissa siirtonurmen tai nurmetuksen pysyvyys varmistetaan Vihertöiden suunnitteluohjeiden mukaisesti.

Tienrakennustöiden y'eiset laatuvaatimukset ja työsehtykset
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4848.7

Laadunvarmistus työn aikana

4848.7.1

Kohteelle toimitetuista kalvoista tarkistetaan, että
- toimituserän vastaanottoraportissa on kalvon tilauksenmukaisuus todettu ja kalvo
täyttää asetetut vaatimukset
- kalvojen varastointi ja käsittely on vaaditun mukaista.

4848.7.2

Kalvosta otetaan näytteitä työn edetessä liitteen 2 mukaisesti.

4848.7.3

Alustan tasaisuus ja puhtaus tarkastetaan ennen kalvon asennusta. Alustan laatu valokuvataan työn alussa sekä alustan tyypin ja olosuhteiden muuttuessa. Kuvaus tehdään
juuri ennen kalvon asennusta.

4848.7.4

Kalvojen asennus aloitetaan koeasennuksella ja hitsattavilla kalvoilla lisäksi koehitsauksella, joissa testataan käytettävien työmenetelmien ja laitteiden soveltuvuus ko. työhön.
Koeasennuksen ja -h itsauksen perusteella laaditaan työ- ja laadunvarmistussuunnitelma.
Jatkossa asennuksen ja asennetun kalvon laatua valvotaan em. työ- ja laadunvarmistussuunnitelman mukaisesti. Kokeilut valokuvataan.

4848.7.5

Käytetyt työmenetelmät, materiaalimäärätja säätila kirjataan päivittäin.

4848.7.6

Tiivisterakenteen rakentamisen eteneminen kirjataan päivittäin (mm. työvaiheet). Levitettyjen kalvorullien sijainnit määritetään (paalulukema, vas/oik. luiska tms.).

4848.7.7

Muovikalvon päälle rakennettavien kerrosten työnaikainen laadunvarmistus, ks. kalvon
alapuolella käytetyn tiivisteen päälle rakennettavien kerrosten laadunvarmistus.
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4842.10

Bentoni ittimaton laatuvaatimu kset

4842.10.1

Tuotteella on oltava todistus siitä, että virallinen sertifiointilaitos on tehnyt laadunvalvonnan
alkutarkastuksen ja että laadunvalvontaa seurataan jatkuvasti. Suositeltavaa on, että em.
lisäksi tuote on puolueettoman ja hyväksytyn laitoksen testaama. Todistus tai testaustulos
ei saa olla 2 vuotta vanhempi minkään taulukossa 4842.1 mainitun ominaisuuden osalta.

4842.10.2

Bentoniittimaton tulee täyttää taulukossa 4842.1 esitetyille ominaisuuksille asetetut vaatimukset.

4842.10.3

Tuotteen kohdassa 4842.10.1 mainitun todistuksen tai testaustuloksen olemassaolo on
varmistettava hankintamenettelyyn ryhdyttäessä.

4842.10.4

Valmistajan ilmoittamien tietojen perusteella varmistetaan han kintavaiheessa, että bentoniittimaton ominaisuudet täyttävät vaatimukset.
Taulukon 4842.1 vaatimuksiin verrattavat 95 %:n luotettavuusrajaa vastaavat bentoniittimaton ominaisuuksien arvot lasketaan valmistajan ilmoittamista keskiarvoista ja hajonnoista seuraavasti:
- Vetolujuus(kNIm)on keskiarvo miinus hajonta
- Staattinen puhkaisulujuus (kN) on keskiarvo miinus hajonta
- Bentoniittimassa (g/m 2 ) on keskiarvo miinus hajonta
- Paisumisindeksi (ml/2 g) on keskiarvo miinus hajonta
- Bentoniitin laatu metyleenisiniarvona (mg/g) on keskiarvo miinus hajonta, röntgendiffraktiomäärityksessä pitoisuus (%) on keskiarvo miinus hajonta
- Adsorptio (%) on keskiarvo miinus hajonta
- Pintakankaiden tehokas huokoskoko,090(mm) on keskiarvo plus hajonta
- Pintakankaiden massa (g/m2) on keskiarvo miinus hajonta
- Murtovenymä (%) on keskiarvo miinus hajonta (alaraja) ja keskiarvo plus hajonta
(yläraja)
- Repäisylujuus / peel test(N/100 mm) on keskiarvo miinus hajonta.

4842.10.5

Vastaanotettaessa bentoniittimattoa työmaalle tarkistetaan tuotteen pakkaukseen liitetyistä
tiedoista valmistaja ja/tai tavarantoimittaja, tuoteni mi, tuotetyyppi, pakkaustunnus, ni melunen kokonaispaino kilogrammoina pakkausta kohti, materiaalin mitat (leveys ja pituus),
massa/pinta-alayksikkö grammoina/m 2 prEN 14196 mukaisesti määritettynä sekä pääpolymeerityyppi/-tyypit jokaisesta komponentista.
Tarkentavia ohjeita tuotteen tunnistamisesta on esitetty standardissa SFS-EN ISO
10320:1999 Geotextiles and geotextile-related products. ldentification on site. Standardin
käännäksen otsikkoonSFS —EN ISO 10320 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Tunnista-

minen työmaalla.

4842.10.6

Jokaisen bentoniittimattoerän tilauksenmukaisuus todetaan ja siitä laaditaan vastaanottoraportti.

4842.10.7

Bentoniittimaton vastaanoton yhteydessä otetaan matosta A4-muovitaskuun mahtuva
vertailupala, joka liitetään vastaanottoraporttiin.

4842.10.8

Tuote tunnistetaan asentamisen aikana maton reunaan tehdyistä merkinnöistä. Merkintöjen tulee olla helposti luettavia ja riittävän kestäviä ja se tulee toistaa säännöllisesti
(SFS—EN ISO 10320:1999).

4842.10.9

Vastaanottotarkastuksen jälkeen bentoniittimatosta otetaan näyte-erä seuraavasti: alle
5 000 m2 1 näyte-erä, 5 000-20 000 m 2 1/5 000 m 2 ja yli 20 000 m2 4+1/10 000 m 2 . Näyteerä koostuu edustavista näytekappaleista A ja B, jotka kumpikin ovat vähintään 0,5 m
pituisia ja koko rullan levyisiä mattokaistaleita. Kumpikin näytekappale otetaan eri rullasta.

4842.10.10

Näytettä ei tule ottaa rullan kanden ensimmäisen kierroksen alueelta. Näytteeseen merkataan, kumpi puoli oli mattorullan sisä- ja kumpi ulkopuoli, lisäksi esim. nuolella konesuunta.

4842.10.11

Näyte rullataan mattorullan hylsyn ympärille 0,5 m pituiseksi rullaksi ja pakataan vähintään
toimituspakkausta vastaavaan ehjään ja mustaan muoviin. Mukaan liitetään tieto asennus-
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kohdasta (paaluluku), ruUan tunnistetiedot ko. rullapakkauksesta sekä näytteenottopäivämäärä. Näyte varastoidaan vähintään mattojen varastointiolosuhteet täyttävässä paikassa.
Tarkentavia ohjeita näytteenotosta on esitetty standardissa SFS —EN 963:1995 Geotextiles and geotextile-related products - Sampling and preparation of test specimen.

4842.10.12

Näytesarjasta tutkitaan taulukossa 4842.1 esitetyn työmaatestauksen Ti neliöpaino ja
paisumisindeksi montmorilloniitille jokaisesta toimituserästä seuraavasti: afle 5 000 m 2 1
testaus, 5000-20000 m 2 1+1/10 000 m2 ja yli 20 000 m2 2+1/20 000 m2
.

4842.10.13 Neliöpainon testauksessa noudatetaan standardin SFS —EN 965:1995 Geotextlles related products - Determination of massa per unit area periaatteita seuraavin poikkeuksin:
- testattavien koekappaleiden koko on 200 x 200 mm 2
- yksi testi sisältää viiden koekappaleen neliöpainon määrittämisen kuivana eli w0 %
- koekappaleet leikataan näytteestä standardin SFS —EN 963 mukaan esim. mallinetta
käyttäen
- koekappaleen kuivauksen voi aloittaa siitä kosteustilasta, missä näyte on varastoitaessaan ollut
- koekappale kuivataan esim. mikroaaltouunissa, tällöin tulee kuivaus tehdä lyhyin (1530 s) jaksoin ottaen huomioon uunin käyttöohjeet (jos uunia käytetään ilman, että siinä
on vesipitoista materiaalia, uuni voi vahingoittua)
- koekappaleen voidaan tulkita olevan kuiva, kun kanden peräkkäisen kuivatusjakson
jälkeisessä punnituksessa painoero on alle 0,1 g
- kunkin koekappaleen massa määritetään 0,1 g tarkkuudella
- kullekin koekappaleelle lasketaan neliöpaino g/m2 ja tulos ilmoitetaan 0,1 g/m2 :n
tarkkuudella
- kullekin 5 koekappaleen testille lasketaan ko. koekappaleiden keskiarvoneliöpaino, tulos
ilmoitetaan 1 gIm2 :n tarkkuudella sekä neliöpainon variaatiokerroin, tulos ilmoitetaan
1 %:n tarkkuudella
- bentoniittimassan Taskennallista määritystä varten todetaan em. kohdan 4842.10.4
mukainen pintakankaiden massa (keskiarvo ja hajonta), bentoniittimäärää laskettaessa
käytetään pintakankaiden massalle arvoa "keskiarvo plus hajonta".
- testausraportissa esitetään, että testaus on tehty TYLT kohdan 4842.10.13 mukaan,
koekappaleiden lukumäärä, kunkin testin keskiarvoneliöpaino matolle (g/m 2) ja vanaatiokerroin (%), kunkin testin keskiarvoneliöpaino bentoniitille (g/m 2) ja variaatiokerroin (%),
poikkeamat kohdan 4842.10.13 menetelmäkuvauksesta, testauspäivämäärä ja testaaja.
4842.10.14 Testauksen T1 näytteiden koestuksen voi tehdä tilaajan hyväksymä laboratorio. Testauksen T2 näytteiden koestus on annettava puolueettoman akkreditoidun laboratorion tehtäväksi. Ensin koestetaan näyte A. Testattujen ominaisuuksien arvoja verrataan tämän
jälkeen taulukon 4842.1 vaatimuksiin.
4842.10.15

Näytteen A koetulokset on tulkittava seuraavien periaatteiden mukaisesti:
- Jos Ti- tai T2—testauksessa ominaisuuden testaustulos tai —tulokset täyttävät taulukon
4842.1 vaatimukset, tuote hyväksytään tämän ominaisuuden osalta.
- Jos testaustulos tai —tulokset eivät täytä taulukon 4842.1 vaatimuksia, testataan näyte
B.

4842.10.16

Näytteen B koetulokset on tulkittava seuraavien periaatteiden mukaisesti:
Jos Ti- tai T2—testauksessa eri rullasta valmistettujen koekappaleiden B saman
ominaisuuden testaustulos tai —tulokset täyttävät taulukon 4842.1 vaatimukset, tuote
hyväksytään tämän ominaisuuden osalta.
- Jos testaustulos tai —tulokset eivät täytä taulukon 4842.1 vaatimuksia, toimituserää ei
hyväksytä ilman arvonvähennystä. Tutkimalla lisää toimituserästä otettuja näytteitä voidaan selvittää, kuinka suuri osa toimituserästä ei täytä vaatimusta.

4842.10.17

Näytesarjasta tutkitaan taulukossa 4842.1 esitetyn testauksen T2 ominaisuudet vain erityisestä syystä.

4842.10.18

Bentoniitti mattojen toimituskirjat, näytteenottoraportit sekä koekappaleiden koestus- ja
mittausraportit liitetään laatuasiakirjoihin.
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Taulukko 4842.1: Pohjavedensuojausrakenteissa käytettäviltä bentoniittimatoilta vaadittavat ominaisuudet.
OMINAISUUS

TESTAUS-

VAADITTAVA ARVO
V, J, T
HUOMAUTUS
__________________________ _________

ASTM
05887-95

(ka. 5 kokeesta) <7x10 9 (m3Im')/s=
6,05x10 4 m3/m2/vrk eli <0025lIm2Ih,
yksitt. maksimiarvo <1 ,4x10 (m3/m2 )/s
eli <0,050 I/m2/h
__________________________________
Lasketaan em. perusteella
Valmistaja ilmoittaa

V
V
J

^3600 g/m2

J/5 000 m,

______________ MENETELMÄ
Läpäisevä vesimäärä

__________________ _____________
•

Paksuus paisutettuna
Veden läpäisevyys
Leveys, ruuan koko

3
4

5

Bentoniittimassa / m2
ilman liima-ainetta,

EN 964-1

_____________
EN ISO 10320
prEN 14196

w= 0%
-

6
-

7

-

8

9
-

10
-

11
-

12
13
14
-

15

-

17
-

18
-

19
-

35 kPa maanpaine

T2

15 kPa vesipaine

____________
35 kPa maanpaine

_______________________
______________________

T1

_________________ _____________ Ti^4200 g/m2

___________ ______________________

Paisumisindeksi
montmorilloniitille
Bentoniitin
laatu

J/50 000 kg,
Ti
V,
J/200 000 kg

ASTM 0 5890

ml! 2 g
______________ ____________________________________
VDG P 69
Luonnon natriumbentoniittia,
MB (metyleenisiniarvo) >300 mg/g,
montmorilloniittipitoisuus >75 %
____________________ ______________ (röntgendiffraktio)
Adsorptio, bentoniitille DIN 18132
?500%(24 h)
_________________ ____________ _______________________________
Orgaaniset aineet
Bentoniitissa eisaakäyttääpaisumista lis.ääviä tai
bentonhitissa
vedenläpäisevyyttä pienentäviä orgaanisia Iisäaineita
Pintakankaiden tehoEN ISO 12956
<0,2 mm
kas huokoskoko O
_____________ __________________________________
Pintakankaiden
EN 965taiprEN Kuitukangas >200 g/m,
massa
14196 AnnexA Kudottu kangas> 100 g/m 2
Sauman rakenne ja
Valmistajan
Muuta mattoa vastaava läpäisy
toiminta
ilmoittama
__________________________________
Vetolujuus, matolle
EN ISO 10319
^9 kN/m
___________________ ______________ ____________________________________

^24

adsorptio

J/200 000 kg,
T2
V

____________________

V

Testataan kankaista

J

Testataan kankaista

V

Valmistajan ilmoittama

V

Kone-ja poikkisuunnassa

V

Kone- ja poikkisuunnassa

Valmistajan vakuutus

____________ _______________________
___________ ____________________
____________ limityksen rakenne
_____________ erikseen

5 %< <50%

EN ISO 10319

Sisäiset kitkaominaisuudet. matolle
Staattinen puhkaisulujuus, matolle
Jäätymis-sulamissyklien kestävyys

prEN ISO
12957-1 ja -2
EN ISO 12236

100 mm:n siirtymäalueen keskiarvotulos ^ V,
60 N/ 100 mm 1)
J/200 000 m 2 ,
_____________________________ T2
Valmistajan ilmoittama arvo
V
________________________________ ___________

Kuivumis-kastumissyklien kestävyys

Ks. ominaisuus 7

_____________ ________________________

EN ISO 10319

__________________

Homogeeninen sakka/väri
koko korkeudelta
Jatkuvassa valvonnassa
MB, räntgendiffraktio tai

_____________ ________________________

Muodonmuutos maks.
Iuj. kohdalla, matolle
Repäisylujuus /
peel test, matolle

______________ ____________________________________ _____________ erikseen

________________ ___________
16

(hajontaluku 10 %),

Ti>3800 g/m2
^37oogIm2
(hajontaluku 20%)

V,

^1,5

kN

prEN 14418

Kokeen jälkeen> 75% alkuperäisestä
yksittäisestä vedenläpäisevyys-, lujuus- ja
_____________ venymätuloksesta
prEN 14417
Valmistaja ilmoittaa
______________ ____________________________________

Koekappaleen tukikankaat
vedetään erilleen /auki

___________________
Raportoidaan rakeisuus,
vesipit. ja norm.jännitys

V
V

____________ _______________________
V

_____________ ________________________

Ominaisuuksien 5,6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, l5ja 17 vaadittavat arvotovat95 %:n Iuottamusrajaa vastaavia arvoja.
Tuotteen 95 %:n luottamusrajaa vastaava arvo (valmistajan ilmoittama nimellisarvo eli keskiarvo miinus (ja/tai
plus) ko. luottamusrajaa vastaava hajontaluku) lasketaan ja sitä verrataan vaadittuun arvoon.
1) Erityisen selvityksen perusteella voidaan hyväksyä vaadittavalta arvoltaan muukin tuote, jos sen sisäinen kitka
on nittävä tähän käyttötarkoitukseen, sen on kokemusperäisesti todettu kestävän asennusrasitukset eikä se hydratoituessaan turpoa haitallisesti ohuillakaan (0,3 m) peitesyvyyksillä. Tällöin vaatimus 15 korvataan vaatimuksella
16, J/200 000 m 2 .
V=tuotteen ominaisuus, tutkitaan alkuhyväksynnässä ja aina, kun valmistusmenetelmä tai —raaka-aine
vaihtuu
J=toimituserän ominaisuus jatkuvassa laadunvalvonnassa
Ti=työmaatestauksessa sovellettava normaaliin laadun toteamiseen käytettävä näytteenottotiheys ja
vaatimusraja, joka on vähintään toisen näytteistä (A tai B) täytettävä
T2=mandollinen lisätesti ja sen vaatimusraja, joka on vähintään toisen näytteistä (A tai B) täytettävä
Ominaisuuksien 1, 3, 13ja17 keskiarvot ja hajonnatvoidaan katsoa CE-merkistä, kun sovellusstandardi on
käytettävissä.

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset

POHJAVEDEN SUOJAUSRAKENTEET
3.11.2004

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset

POHJAVEDEN SUOJAUSRAKENTEET

LIITE 2(1/3)
3.11.2004

48488

Muovikalvojen laatuvaatimukset

4848.8.1

Tuotteella on oltava todistus siitä, että virallinen sertifiointilaitos on tehnyt laadunvalvonnan
alkutarkastuksen ja että laadunvalvontaaseurataan jatkuvasti. Suositeltavaa on, että em.
lisäksi tuote on puolueettoman ja hyväksytyn laitoksen testaama. Todistus tai testaustulos
ei saa olla 2 vuotta vanhempi minkään taulukossa 4848.1 mainitun ominaisuuden osalta.

4848.8.2

Muovikaivon tulee täyttää taulukossa 4848.1 esitetyt vaatimukset ja olla tiivisterakenteisiin
tarkoitettu tuote.

4848.8.3

Tuotteen kohdassa 4848.8.1 mainitun todistuksen olemassaolo on varmistettava hankintamenettelyyn ryhdyttäessä.

4848.8.4

Valmistajan ilmoittamien tietojen perusteella varmistetaan hankintavaiheessa, että muovikalvon ominaisuudet täyttävät vaatimukset.
Taulukon 4848.1 vaatimuksiin verrattavat 95 %:n luotettavuusrajaa vastaavat muovikalvon
ominaisuuksien arvot lasketaan valmistajan ilmoittamistakeskiarvoistaja hajonnoista seuraavasti:
- Vetolujuus (kNIm)on keskiarvo miinus hajonta
- Staattinen puhkaisuiujuus (kN) on keskiarvo miinus hajonta
- Paksuus (mm) on keskiarvo miinus hajonta
- Massa (g/m 2 ) on keskiarvo miinus hajonta
- Murtovenymä (%) on keskiarvo miinus hajonta (alaraja) ja keskiarvo plus hajonta
(yläraja)

4848.8.5

Vastaanotettaessa muovikalvoa työmaalle tarkistetaan tuotteen pakkaukseen liitetyistä
tiedoista vai mistaja ja/tai tavarantoimittaja, tuotenimi, tuotetyyppi, pakkaustunnus, nimeiiinen kokonaispaino kilogrammoina pakkausta kohti, materiaalin mitat (leveys ja pituus)
massapinta-alayksikkö grammoina/m2 prEN 965 mukaisesti määritettynä sekä pääpolymeerityyppi/-tyypit jokaisesta komponentista.
Tarkentavia ohjeita tuotteen tunnistamisesta on esitetty standardissa SFS-EN ISO
10320:1999 Geotextlles and geotextile-related products. ldentification on site. Standardin
käännöksen otsikko on SFS —EN ISO 10320 Geotekstiiit ja vastaavat tuotteet. Tunnistaminen työmaalla.

4848.8.6

Jokaisen muovikalvoerän tilauksenmukaisuus todetaan ja siitä laaditaan vastaanottoraportti.

4848.8.7

Muovikalvon vastaanoton yhteydessä otetaan kalvosta A4-muovitaskuun mahtuva vertailupala, joka liitetään vastaanottoraporttiin.

4848.8.8

Tuote tunnistetaan asentamisen aikana kalvon reunaan tehdyistä merkinnöistä. Merkintöjen tulee olla helposti luettavia ja riittävän kestäviä ja se tulee toistaa säännöllisesti
(SFS—EN ISO 10320:1999).

4848.8.9

Vastaanottotarkastuksen jälkeen muovikalvosta otetaan näyte-erä seuraavasti: alle
5000 m2 1 näyte-erä, 5000-20000 m 2 1/5 000 m2 ja yli 20000 m 2 4+1/10 000 m 2 . Näyteerä koostuu edustavista näytekappaleista A ja B, jotka kumpikin ovat vähintään 0,5 m
pituisia ja koko rufian levyisiäkalvokaistaleita.Kumpikin näytekappale otetaan eri ruilasta.
Altaiden kaivojen näytteenottotiheys ja testaukset esitetään suunnitelmassa.

4848.8.10

Näytettä ei tule ottaa rullan kanden ensimmäisen kierroksen alueelta. Näytteeseen merkataan esim. nuolella konesuunta.

4848.8.11

Näyte rullataan kalvorullan hylsyn ympärille 0,5 m pituiseksi rullaksi ja pakataan vähintään
toimituspakkausta vastaavaan ehjään ja mustaan muoviin, mukaan liitetään tieto asennuskohdasta (paaluluku), rullan tunnistetiedot ko. rullapakkauksesta sekä näytteenottopäivämäärä. Näyte varastoidaan vähintään kalvojen varastointiolosuhteet täyttävässä paikassa.
Tarkentavia ohjeita näytteenotosta on esitetty standardissa SFS —EN 963:1995 Geotextlles and geotextile-related products - Sampling and preparation of test specimen.
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4848.8.12

Näytesarjasta tutkitaan taulukossa 4848.1 esitetyn t'ömaatestauksen Ti neliöpaino
jokaisesta toimituserästä seuraavasti: alle 5 000 m 1 testaus, 5 000-20 000 m 2
1+1/10 000 m2 ja yli 20000 m2 2+1/20 000 m2
.

4848.8.13

Neliöpainon testaus tehdään noudattaen standardin SFS —EN 965:1995 Geotextiles related products - Determination of massa per unit area periaatteita.

4848.8.14

Neliöpainon testauksen Ti näytteiden koestuksen voi tehdä tilaajan hyväksymä laboratorio. Ensin koestetaan näyte A.

4848.8.15

Näytteen A koetulokset on tulkittava seuraavien periaatteiden mukaisesti:
- Jos kalvon massan mitattu arvo poikkeaa valmistajan ilmoittamasta keskimääräisestä
neliöpainosta vähemmän kuin valmistajan ilmoittama hajonta on, tuote hyväksytään
tämän ominaisuuden osalta.
- Jos kalvon massan mitattu arvo poikkeaa valmistajan ilmoittamasta keskimääräisestä
neliöpainosta alaspäin enemmän kuin valmistajan ilmoittama hajonta on, testataan
näyte B.

4848.8.16

Näytteen B koetulokset on tulkittava seuraavien periaatteiden mukaisesti:
- Jos kalvon massan mitattu arvo poikkeaa valmistajan ilmoittamasta keskimääräisestä
neliöpainosta vähemmän kuin valmistajan ilmoittama hajonta on, tuote hyväksytään.
- Jos kalvon massan mitattu arvo poikkeaa valmistajan ilmoittamasta keskimääräisestä
neliöpainosta alaspäin enemmän kuin valmistajan ilmoittama hajonta on, toimituserää ei
hyväksytä ilman arvonvähennystä. Tutkimalla lisää toimituserästä otettuja näytteitä
voidaan selvittää, kuinka suuri osa toimituserästä ei täytä vaatimusta.

4848.8.17

Muovikalvojen toimituskirjat, näytteenottoraportit sekä mandolliset koekappaleiden koestus- ja mittausraportit liitetään laatuasiakirjoihin.
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Taulukko 4848.1: Pohja vedensuojausrakenteissa käytettäviltä muovikalvoilta vaadittavat ominaisuudet.
-

OMINAISUUS

TESTAUS-

VAADITTAVA ARVO

V, J, T

_____________ MENETELMÄ _________________________ _________
Paksuus
-

__________________

2

Leveys, ruuan koko

3

Vetolujuus

________________
____________________

4

Massa (neliöpaino)

-

_________________

5

Muodonmuutos maks.

luj. kohdalla

Kitkaominaisuudet

6
-

7

_________________

9

Staattinen
puhkaisulujuus
Sauman rakenne ja
toiminta
Oksidaatio

10

Jännityssäröily

-

8

_________________

prEN 1849-2

ohutmuovi 0,5 mm
a)
ulkoluiskan muovi 0,7 mm
b)
_____________ altaiden muovi ^1,5 mm
c)
prENISO1849- Valmistaja ilmoittaa
2
EN ISO 10320
______________________________
ISO R 527
Valmistajan ilmoittama keskiarvo ja
_______________ hajontaluku
EN 965 tai prEN Valmistajan ilmoittama keskiarvo ja
l4l96AnnexA hajontaluku
ISO R 527
Valmistajan ilmoittama keskiarvo ja
______________ hajontaluku
prEN ISO
Valmistajan ilmoittama arvo
12957-1 ja-2
_________________________________
EN ISO 12236
^500 N
ASTM D4833
___________________________________
Valmistajan
Muuta kalvoa vastaava vesitiiviys
ilmoittama
___________________________________
PrEN ISO
>70 %
13438
_________________________________
ASTM D 5397
200 h

HUOMAUTUS

J

____________ _______________________
J

__________
V

1)

_____________

_________________________

V, Ti

Paksuutta vastaava

V

1)

___________ _____________________
____________

________________________

V

Raportoidaan rakeisuus,
___________ vesipit. ja norm.jännitys
V
Vain^1,5 mm muovit

____________

V

Vain> 1,5 mm muovit

V

___________ _____________________
V

Ominaisuuksien 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ja 10 vaadittavat arvot ovat 95 %:n luottamusrajaa vastaavia arvoja. Tuotteen 95
%:n luottamusrajaa vastaava arvo (=valmistajan ilmoittama nimellisarvo eli keskiarvo +/-ko. luottamusrajaa
vastaava hajontaluku) lasketaan ja sitä verrataan vaadittuun arvoon.
1)Tiehallinto päättää vaatimusrajan myöhemmin.
a) Ohutmuovin nimellispaksuus on 0,5 mm ja muovin laatu VFPE (=LLDPE), FPP tai LDPE.
b) Ulkoluiskan muovikalvon nimellispaksuus on 0,7 mm ja muovin laatu VFPE (=LLDPE) tai FPP.

c) Altaissa käytettävän hitsattavan muovin nimellispaksuus on 1,5 mm ja laatu on VFPE (=LLDPE), FPP tai
HDPE, muovin laatu määrätään suunnitelmassa.
V=tuotteen ominaisuus, tutkitaan alkuhyväksynnässä ja aina, kun valmistusmenetel mä tai -raaka-aine
vaihtuu
J=toimituserän ominaisuus jatkuvassa laadunvalvonnassa
Ti=työmaatestauksessa sovellettava normaaliin laadun toteamiseen käytettävä näytteenottotiheys ja
vaatimusraja, joka on vähintään toisen näytteistä (A tai 8) täytettävä
Ominaisuuksien 3, 7, 9 ja 10 keskiarvot ja hajonnat voidaan katsoa CE-merkistä, kun sovellusstandardi on
käytettävissä.
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