
Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työsel itykset 

Tielaitos 	Pää Ilystystyöt 

Työselitykset ja 
laatuvaati m ukset 

Helsinki 1992 

Tiehallitus 
M.1N rc7 



T 	t 0 S 
Tiehaifituksen kirjas* 

Doknro: 
Nidenro: 	3 ':79 



Pää Ilystystyöt 

Tielaitos 
Tiehafiitus 

Helsinki 1992 



ISBN 951-47-5525-1 
TIEL 2212802 
Valtion painatuskeskus 
Helsinki 1992 

Julkaisua myy 
TiehaHitus, painotuotevarasto 

Tielaitos 
Tiehallitus 
Opastinsilta 12 A 
PL 33 
00521 HELSINKI 
Puh. vaihde (90) 1541 



Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 
PÄÄLLYSTYSTYÖT 

SISÄLLYSLUETTELO 

1 YLEISET OHJEET 	................................................. 	5 
1 .1 Yleistä 	.............................................. 	5 
1 .2 Raaka-aineet .......................................... 	5 
1 .3 Alustatyypit ja tasausmenetelmät ............................ 6 
1 .4 Sidottujen kerrosten massapintausmenetelmät .................... 8 
1 .5 Suhteitus, massan valmistus ja kalustovaatimukset ................. 9 
1.6 Massan kuljetus, levitys ja tiivistäminen ....................... 11 
1 .7 Näytteiden otto ja tutkiminen .............................. 	12 
1 .8 Karkeutus ja kitkan parantaminen 	........................... 	16 
1 .9 Kaltevuus ja tasaisuus ................................... 	16 
1 .10 Päällysteen lajittumat ja muut työvirheet ...................... 	17 

2 ASFALTTIBETONIT (AB, ABE, SMA JA NC) ...............................18 
2.1 Käyttäalue ..........................................18 
2.2 Massan valmistus ......................................18 
2.3 Päällyste ...........................................19 
2.4 Novachip (NC) ........................................19 

3 UUSIOASFALTTIBETONI ............................................20 
3.1 Käyttöalue ..........................................20 
3.2 Asfalttirouhe .........................................20 
3.3 Sideaine ............................................20 
3.4 Suhteitus ...........................................20 
3.5 Annossekoitus ........................................20 
3.6 Rumpusekoitus .......................................21 
3.7 Laatuvaatimukset ......................................21 
3.8 Remixer-pintaus (REM) ..................................21 
3.9 ART-pintaus (ART) .....................................21 

4 VALUASFALTTI (VA) ..............................................29 
4.1 Käyttöalue ..........................................29 
4.2 Raaka-aineet ja massan valmistus ...........................29 
4.3 Massan kuljetus, alusta ja levitys ............................30 
4.4 Päällyste ...........................................30 

5 KEVYTASFALTTIBETONI (KAB) .......................................32 
5.1 Käyttäalue ..........................................32 
5.2 Massan valmistus ......................................32 
5.3 Päällyste ...........................................32 

6 ÖUYSORA (ÖS) ................................................. 34 
6.1 Käyttöalue ..........................................34 
6.2 Raaka-aineet .........................................34 
6.3 Massan valmistus ......................................34 
6.4 Päällyste ...........................................35 

7 UUSIOÖLJYSORA JA -KEVYTASFALTTIBETONI ............................37 
7.1 Käyttöalue 	..........................................37 
7.2 bijysorarouhe 	........................................37 
7.3 Suhteitus 	...........................................37 
7.4 Massan valmistus ja levitys ...............................37 
7.5 Laatuvaatimukset ......................................38 



4 
	

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 

PÄÄ LLYSTYSTYÖT 

8 MUUT MASSAT JA KERROKSET (BS, SA. BEST JA VBST) .....................38 
8.1 Bitumisora (BS) ....................................... 38 
8.2 Syväastaltti (SA) ......................................38 
8.3 Bitumistabilointi (BEST ja VBST) ............................39 

9 SIROTEPINTAUS (SIP) .............................................43 

10 SORATIEN PINTAUS (SOI') .........................................43 



Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 
PÄÄ LLYSTYSTYÖT 

1 YLEISET OHJEET 

1.1 Yleistä 

Työssä on käytettävä hyväksi havaittuja työmene-
telmiä ja rakennusaineita sekä ammattitaitoista 
työnjohtoa ja työntekijöitä. 

Päällysteistä, pintauksista ja bitumistabiloinnista 
käytetään seuraavia lyhenteitä. 

Päällysteet 

AB Asfalttibetoni 
ABE Asfalttibetoni, epäjatkuvakäyräinen 
SMA Kuituasfalttibetoni 
NC Novachip 
VA Valuasfaltti 
BS Bitumisora 
SA Syväasfaltti 
KAB Kevytasfalttibetoni 
ÖS Öljysora 

Pintaukset 
SIP 	Sirotepintaus 
SOP Soratien pintaus 

Stabilointi 
BEST Bitumiemulsiostabilointi 
VBST Vaahtobitumistabilointi 

Päällystelaji saadaan liittämällä kiviaineksen rakei-
suuden ylärajaa (mm) osoittava luku päällystetyy-
pin kirjainlyhennyksen jälkeen, esim. AB 20. Rakei-
suuden yläraja luetaan läpäisyprosentin 95 kohdal-
ta. 

Päällysteen massamäärä kg/m 2  ilmoitetaan luvulla 
päällystelajilyhenteen jälkeen, esim. AB 20/1 20. 

Uusiomassat merkitään lisäämällä normaalin mer-
kinnän jälkeen kirjain R (rouhe) ja luku, joka ilmoit-
taa vanhan massan määrän prosentteina kokonais-
määrästä, esim. AB 20/1 20 R 70. 

Sidottujen kerrosten tasaus- ja pintausmenetelmis-
tä käytetään seuraavia lyhenteitä. 

MP Massapintaus 
MPK Kuumennuspintaus 
REM Remixer-pintaus 
ART ART-pintaus 
TAS Massatasaus 
TASK Kuumennustasaus 
TJYR Tasausjyrsintä 
LJYR Laatikkojyrsintä 
RJYR Reunajyrsintä 
KAR Karhinta (öljysora) 

Työmenetelmä ilmoitetaan päällysteen lyhenteessä 
viimeisenä, esim AB 16/90/MP (AB 16 tasaamat- 
tomalle alustalle, massan keskimenekki 90 kg/m 2 ). 

1 .2 Raaka-aineet 

Kaikkien päällystemurskeiden tulee täyttää murs-
kaustyön työselityksessä esitetyt rakeisuuden 
laatuvaatimukset. 

Päällystekiviaineksen tulee olla tasalaatuista ja 
lujaa kivilajia. Rapautunutta tai helposti rapautuvaa 
kivilajia ei saa käyttää. Hyviä kivilajeja ovat yleensä 
kaikki tiiviit, hienorakeiset ja samalla hyvin raapu-
tusta kestävät kivilajit. 

Päällystekiviaineslajitteiden tulee olla rakeisuudel-
taan tasalaatuisia ja täyttää seuraavat rakeisuuden 
ylä- ja alarajaa koskevat vaatimukset: 

Ylärajaa karkeampaa ainesta ei lajitteessa saa olla 
5 paino-% enempää. Lajitteessa ei saa olla rakeita, 
joiden sivun pituus (rakeen leveys) on 20 % ylära-
jaa pitempi. Alarajaa hienompaa ainesta ei lajittees-
sa saa olla enempää kuin 15 paino-% ja enintään 
5 paino-% saa läpäistä seulan, jonka läpäisyaukon 
sivun pituus on puolet alarajasta. Pesuseulonnalla 
määritettynä saa lajite sisältää 0,074 mm seulan 
läpäisevää ainesta enintään 2 paino-%. Viimeksi 
mainittu ei koske lajitteita, joiden alaraja on nolla. 

Kiviaineksen lujuusluokitus on esitetty taulukossa 
1. Päällystekiviainesten on täytettävä pistekuor-
mitusindeksille Is (50) ja hioutuvuusluvulle asetetut 
vaatimukset. Lujuusluokka määräytyy huonomman 
ominaisuuden perusteella. Jos pistekuormitusindek-
siä ei ole määritetty, päällystekiviaineksen on täy-
tettävä hioutuvuudelle, parannetulle haurausarvolle 
ja Los Angeles-luvulle asetetut vaatimukset. Jos 
tällöin kaksi kolmesta laatuominaisuudesta määrit-
tää kiviaineksen samaan laatuluokkaan, kiviainek-
sen laatuluokka on tämän mukainen. Jos kaikki 
kolme laatuominaisuutta määrittävät kiviaineksen 
eri laatuluokkaan, otetaan kiviaineksen laatuluokak-
si keskimmäinen. 
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Taulukko 1. Murskeiden lujuusluokat ja niiden vaatimus- 
rajat 

Lujuus- Pistekuor- Hioutu- Parannet- Los An- 
Luokka mitusin- vuus- tu hau- geLes- 

deksi Luku rausarvo Luku 
Is (50) TIE 237 TIE 232 TIE 231 

A 13 1,8 18 20 
1 11 2,3 22 25 

II 9 52,8 s26 530 
III 7 s3,3 s30 s35 

Kiv'aineksen muotoluokitus on esitetty taulukossa 
2. Muotoluokka määräytyy puikkoisuuden tai lius-
keisuuden perusteella riippuen siitä, kumman mu-
kainen muotoluokka on huonompi. Muotoluokka-
määritykset tehdään normaalisti lajitteesta 8 - 1 2 
mm. Jos murskaustuote ei sisällä 8 - 1 2 mm rae-
kokoja, muotomääritykset ja laatuluokitus tehdään 
lajitteesta 1 2 - 1 6 mm. 

Taulukko 2. Murskeiden muotoluokat ja niiden vaatimus- 
rajat 

M U 0 T 0 	TIE 233 
MUOTO- 

Puikkoisuus Cc / a) Liuskeisuus (b / a) 
Tutkittu Lajite, 	nin Tutkittu tajite, m 

LUOKKA 
8-12 12-16 8-12 12-16 

A 52,5 s2,25 51,5 51,4 
52,5 s2,25 sl,7 sl,6 

II s2,7 s2,45 51,8 sl,7 
III s2,9 52,65 sl,9 51,8 

Ellei työkohtaisissa asiakirjoissa ole toisin sovittu, 
päällysteisiin käytetään taulukon 3. laatuluokkavaa-
timukset täyttäviä kiviaineksia. Kun päällyste teh-
dään kiviaineslajitteista, tulee karkean lajitteen 
täyttää taulukon 3. laatuluokkavaatimukset. 

Taulukko 3. Päällysteisiin käytettävien murskeiden vä-
himmäislaatuluokat 

LujuusLuokka / MuotoLuokka 

KeskivuorokausiLiikenne KVL 
Köyttötarkoitus (ajoneuvoa / vuorokausi) 

<1000 1000— 5001— 10 000 
5000 10 000 

AB, ABE, SMA, VA 111/111 11/11 1/11 A/lI 
SIP 11/1! 1/1 A/A 
Karkeutus 11/11 1/1 1/1 A/A 
KAB, ÖS 111/111 11/11 

BS, TAS, SOP 111/111 

Päällysteen tekemiseen käytettävässä soramurs-
keessa tulee olla keskimäärin vähintään 30 % 
kaikilta sivuiltaan murtopintaisia rakeita laskettuna 
murskeessa olevista 6 mm:iä suuremmista rakeis-
ta. Vastaavasti luonnonpintaisia rakeita saa olla 
enintään 30 %. 

Kylmäpäällysteisiin käytettävien murskeiden tulee 
humuspitoisuudeltaan täyttää vähintään betoniso-
ran puhtausluokan III vaatimukset. 

Täytejauheet tulee valmistaa puhtaasta, rapautu-
mattomasta kiviaineksesta ja niiden tulee täyttää 
taulukon 4. laatuvaatimukset. 

Taulukko 4. Täytejauheiden laatuvaatimukset. 

Ominaisuus Yksikkö Kalkkiki- 
vijauhe 

Muut tay- 
tejauheet 

Mene-
teLmä 

Rakei suus 
0,5 m Läpaisy- 98 98 
seuLa paino-% TIE 202 
0,074 nin Läpäisy- 80 80 
seuLa paino-% 

Liukoisuus paino-% 8O TIE 	211 
suoLahappoon 
Vesipitoi- paino-% 50,6 sO,6 TIE 212 
suus 

3 Benseenituku g/cm 0,50-0,95 TIE 213 

Massan valmistukseen käytetään päällystetyyppistä 
riippuen työselityksen kohdissa 2 - 10 mainittuja 
laatuvaatimukset täyttäviä sideaineita ja lisäaineita. 

Jokaisella samanaikaisesti käytettävällä sideainela-
jilla on oltava oma sideainesäiliönsä. Säiliä on 
varustettava sideainelajia osoittavalla kilvellä. 

1 .3 Alustatyypit ja tasausmenetelmät 

1.3.1 Sitomaton alusta 

Sitomaton alusta tehdään murskeesta. Levitystyö 
on tehtävä siten, että kerros on tasalaatuinen ja 
tasainen. Tiivistäminen suoritetaan kitkamaalle so-
pivalla tiivistyskalustolla ja tarvittaessa käytetään 
kastelua. Alustan tulee täyttää kantavuusvaatimuk-
set ja olla karkeahko ja kiinteä. Siinä ei saa esiin-
tyä epäpuhtauksia eikä irrallisia kivirakeita. Alustan 
on oltava oikeassa korkeudessa ja oikean muotoi-
nen sekä pituus- että poikkisuunnassa. Suurin sal-
littu päällysteiden sitomattoman alustan poikkeama 
oikeasta korkeudesta on ± 20 mm (ei OS) ja suu-
rin sallittu epätasaisuus sitomattomille alustoille 5 
metrin matkalla kaistan pituussuunnassa 20 mm. 
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1.3.2 Sidottu alusta 

Kuumana sekoitettu päällyste soveltuu sellaisenaan 
uuden päällysteen alustaksi jollei sitä tarvitse tasa- 
ta. Ennen uuden kerroksen, liimauksen tai tasaus- 
massan levittämistä alusta on kuitenkin puhdistet-
tava pölystä, liasta ja irtoaineksesta. Pehmeät 
kohdat ja valuasfaltin kyseessä ollen myös 
öljysorapaikat on poistettava ja alustassa olevat 
reiät täytettävä tasausmassalla huolellisesti tiivistä-
en. 

Alusta, jolle on levitetty liima-ainetta, on liikenne- 
vahinkojen välttämiseksi suljettava yleisettä liiken-
teeltä. 

1 .3.3 Sidotun alustan tasausmenetelmät 

Tien pituus- ja poikkisuuntaisen tasaisuuden ollessa 
heikko on alustan tasaus yleensä tehtävä tasaus-
massalla ja öljysorapäällysteen tasaus karhinnalla ja 
massan lisäyksellä. 

Pituussuuntaisen tasaisuuden ollessa hyvä ja pääl-
lystepaksuuden riittävä voidaan alusta tasata kyl-
mäjyrsinnällä, kuumennustasauksella tai muulla 
vastaavalla menetelmällä. 

1.3.3.1 Massatasaus (TAS) 

Alusta tasataan tasausmassalla, jonka maksimira-
ekoko on 8— 1 2 mm. Vahvoissa tasauskerroksissa 
on deformaation välttämiseksi käytettävä karkeam-
pia massoja. 

Sidotusta päällysteen alustasta tasataan raiteet ja 
lyhyet, syvyydeltään alle 10 cm epätasaisuudet 
yleensä aina tasausmassalla. Pitkien ja syvien 
painumien korjaukset voidaan tehdä paitsi tasaus- 
massaa käyttäen myös täyttämällä painumakohta 
murskeella. Jos haitallista raidemuodostusta ei 
ilmene, tasataan vain alustassa olevat painumat. 

Tasausmassa levitetään yleensä koneellisesti. Alus-
tassa olevat reiät tulee täyttää ennen massan 
levitystä käsityönä. Täytejauhetta ei tasausmassas-
sa yleensä käytetä. Sykionijauhetta tulee palauttaa 
kiviainekseen niin paljon, että vaadittu 0,074 mm 
läpäisyprosentti saavutetaan. Täytejauhelisäys on 
tarpeen, jos tasausmassa esimerkiksi päällysteen 
ohuuden vuoksi joutuu kulutukselle alttiiksi. Side-
ainepitoisuus on massan koostumuksesta riippuen 
4,0-5,5 paino-%. 

Tasausmassan tarve merkitään reunapaalutukseen 
enintään 20 metrin välein tai osoitetaan muulla 

tavoin siten, että tiedoista ilmenee tasauskerroksen 
paksuus levityskaistan keskellä ja reunoilla. Ta-
saustarve mitataan vaaitsemalla, käyttämällä suo-
raksi pingotettua narua tai siirrettäviä tähtäysmerk-
kejä. Tarpeetonta tasausmassan käyttöä on vältet-
tävä. Mikäli massakerroksen paksuus ilmenee 
paalutuksesta tai päällysteeseen maalatuista mer-
keistä, urakoitsija on vastuussa mandollisista mas-
samäärän ylityksistä. Levitetyn massan määrä sekä 
mandollinen tarpeeton kulutus todetaan työvuoroit-
tain. 

1 .3.3.2 Kuumennustasaus (TASK) 

Urautunut päällyste tasataan kuumentamalla ja 
jyrsimällä ajokaistalle riittävän syvä laatikko pohjan 
oikaisemiseksi pituus- ja poikkisuunnassa jyrsityllä 
massalla. Tarkka alustan käsittelymenetelmä ilmoi-
tetaan työkohtaisissa urakka-asiakirjoissa. 

1.3.3.3 Kylmäjyrsintä 

Tien kantavuuden ja päällystepaksuuden ollessa 
riittävä voidaan urautunut päällyste tasata kylmä-
jyrsinnällä. 

Jyrsinnässä syntyvä asfalttirouhe on kerättävä 
huolellisesti talteen ja kuljetettava rakennuttajan 
osoittamaan paikkaan. Irrallista asfalttirouhetta ei 
saa jäädä jyrsitylle alustalle. Tarvittaessa on jyrsin-
täjälki harjattava puhtaaksi irtoaineesta. 

Käytettävä jyrsintämenetelmä, jyrsintäsyvyys ja 
-leveys sekä rouheen varastointipaikka ilmoitetaan 
työkohtaisissa urakka-asiakirjoissa. 

Jyrsintämenetelmät 

1. Tasausjyrsintä (TJYR) 

Urautuneen päällysteen poikittaisepätasaisuus 
poistetaan jyrsimällä päällyste mieluiten tela-alus-
taisella jyrsimellä unen pohjan tasoon. Ajokaistan 
reunalla jyrsintä nollataan vanhaan päällysteeseen 
tai myös piennarpäällyste jyrsitään. Jyrsintäjäljen 
on oltava ehjä, suora (liikenteen suuntainen) ja niin 
tasainen, että jyrsitty päällyste on liikennekelpoi-
nen ilman uuden massan lisäystä. Suurimmat salli-
tut yksittäisepätasaisuudet on esitetty taulukossa 
9. Jyrsitylle pinnalle ei saa muodostua vesilammi-
koita. 
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2. Laatikkojyrsintä (LJYR) 

Päällysteen alusta tasataan jyrsimällä ajokaistalle 
unen pohjan tason syvyinen yhtenäinen laatikko, 
joka päällystetään uudella massalla. Uusi päällyste 
on levitettävä saumojen kohdilla siten, että se 
tiivistettynä jää samaan tasoon vanhan päällysteen 
kanssa. Saumakohdan tartunta on varmistettava 
sivelemällä sauma bitumiliuoksella tai -emulsiolla 
ennen uuden massan lisäystä. Laatikkojyrsintä on 
tehtävä niin leveäksi, että saumakohdat eivät jää 
liikenteen kulutukselle alttiiksi. 

3. Reunajyrsintä (RJYR) 

Reunajyrsinnällä voidaan lisätä päällysteen poikki-
kaltevuutta. Menetelmässä päällysteen alusta jyrsi-
tään keskiuran ja tien reunaviivan väliseltä alueelta. 
Jyrsintä nollataan vanhaan päällysteeseen keski- 
uran kohdalla. Näin käsitelty alusta päällystetään 
massapintauksen tapaan. Reunasauma sivellään 
bitumiliuoksella tai -emulsiolla ennen uuden massan 
levitystä. Sauman kohdalla on uusi päällyste levi-
tettävä niin, että se tiivistettynä jää samaan ta-
soon vanhan päällysteen kanssa. 

1 .3.3.4 Karhinta (KAR) ja massan lisäys 

Vanha äljysorapäällyste kunnostetaan yleensä 
alustan karhinnalla, massan lisäyksellä ja tiivistyk-
sellä. Vanha öljysora karhitaan tiehöylään kiinnite-
tyllä repimis-/jyrsintälaitteella tai enillisellä jyrsimel-
lä. 

Karhintatyätä (revintä tai jyrsintä) saa tehdä vain 
kuivalla ilmalla. Tarvittaessa paakkujen välttämisek-
si pinta voidaan lämmittää. Karhintaa ei saa suorit-
taa siten, että alla oleva murske sekoittuu 
äljysoraan. Karhinnan jälkeen alusta tasataan. 
Tasatulle alustalle lisätään uusi massa ja päällyste 
tiivistetään. 

1 .4 Sidottujen kerrosten massa pintaus-
menetelmät 

1 .4.1 Massapintaus (MP) 

Massapintaus on vaihtelevan paksuinen asfalttibe-
tonista AB 12 —AB 25 tai kevytasfalttibetonista 
tasaamattomalle alustalle tehty päällyste. Se teh-
dään vaurioituneen päällysteen tai sen osan korjaa-
miseksi silloin, kun päällyste ei ole niin kulunut, 
että kulutuskerroksen uusiminen olisi kaikilta osin 
tarpeen, ja kun paikkaaminen ei enää ole riittävä 

korjaustoimenpide. Tällaisia kohtia voivat olla esim. 
risteykset ja kaarteet. 

Massapintausta voidaan käyttää myös koko tie- 
osan pituudella kulutuskerroksen uusimista korvaa-
vana toimenpiteenä, mikäli rakennetta ei ole tarvet-
ta vahvistaa massapintauksen odotettuna kestoikä-
nä. 

Kiviainekselle, sen rakeisuudelle ja massan side-
ainepitoisuudelle määräytyvät vaatimukset käyttö- 
kohteen perusteella. Myös liimauksen osalta nou-
datetaan massalajikohtaisia erityisohjeita. 

Saumakohtaan on vanhaan päällysteeseen hakatta-
va tai jyrsittävä kynnys ajoradan poikki, jotta liitty-
mäkohtaan ei muodostuisi epätasaisuutta. Alusta 
on puhdistettava, paikattava ja liimattava kohdan 
1 .3.2 mukaisesti. Alustassa olevat reiät tulee täyt-
tää ennen massan levitystä käsityönä. 

Massapintauksen paksuus merkitään reunapaa-
lutukseen enintään 20 metrin välein tai osoitetaan 
muulla tavoin siten, että tiedoista ilmenee massa-
pintauskerroksen paksuus levityskaistan keskellä ja 
reunoilla. Tarvittava kerrospaksuus mitataan vaait-
semalla, käyttämällä suoraksi pingoitettua narua tai 
siirrettäviä tähtäysmerkkejä. Tarpeetonta massan 
käyttöä on vältettävä. Mikäli massakerroksen pak-
suus ilmenee paalutuksesta tai päällysteeseen 
maalatuista merkeistä, urakoitsija on vastuussa 
mandollisista massamäärän ylityksistä. Levitetyn 
massan määrä sekä mandollinen tarpeeton kulutus 
todetaan työvuoroittain. 

Jos työkohtaiset asiakirjat niin edellyttävät, massa-
pintaus tehdään profiloituna kohdan 1 .6 mukaises-
ti. 

Massapintauksen tyhjätilavaatimukset ovat samat 
kuin vastaavalla asfalttibetonilla. 

1 .4.2 Kuumennuspintaus (MPK) 

Kuumennuspintaus soveltuu käytettäväksi asfaltti-
päällysteiden uusimiseen sekä ajomukavuuteen ja 
liikenneturvallisuuteen liittyvien päällystevaunioiden 
korjaamiseen. Kuumennuspintauksessa korjattavan 
päällysteen pinta pehmennetään suuritehoisilla 
lämmittimillä ennen uuden massan levittämistä. 
Kuumennus edesauttaa uuden massan tunkeutu-
mista ja tarttumista alustaan. Alustan kuumennus-
tarve riippuu käytettävästä pintausmenetelmästä, 
alusta- ja pintausmassasta sekä säästä. Karkeat 
massat, kosteus, matala lämpötila, voimakas tuuli 
ja eräät muut seikat lisäävät kuumennustarvetta. 
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Menetelmässä 1 alusta kuumennetaan siten, että 
uusi massa tarttuu alustaan ja että pintauksen 
reunaosat saadaan kestäviksi ja riittävän tasaisiksi. 
Saumakohtaa ei yleensä leikata auki ennen uuden 
massan levitystä. Alustan lämpötilan 5 mm syvyy -
dellä on oltava 70— 110 °C välittömästi ennen 
uuden massan levitystä. 

Menetelmässä II leikataan pituussauman tekoa 
varten alustan reunaosa vähintään 15 mm syvyy-
teen auki. Raideurien välillä oleva harjanne leika-
taan tarpeellisilta kohdilta. Tarkka alustan käsittely- 
menetelmä ilmoitetaan työkohtaisissa urakka-asia-
kirjoissa. Alustan lämpötilan 1 5 mm syvyydellä on 
oltava 70— 110 °C välittömästi ennen uuden mas-
san levitystä. Muokattu alusta jälkikuumennetaan 
tarvittaessa. 

Kuumennuspintausta varten on kehitetty monitoi-
mikoneita. Ne voivat suorittaa seuraavat tehtävät: 
alustan kuumennus ja jyrsintä, jyrsityn massan 
tasaus ja jälkikuumennus sekä uuden massan levi-
tys. Monitoimikoneiden työsuorituksessa nouda-
tetaan koneistokohtaisia ohjeita. 

Tavalliseen massapintaukseen verrattuna kuumen-
nuspintauksessa voidaan käyttää karkeampaa 
massaa ilman massamäärän lisätarvetta. Lisättävä-
nä massana käytetään yleensä asfalttibetonia AB 
1 6 tai AB 20. Massan levitysmäärään vaikuttavat 
mm. alustan kuluneisuus ja lisättävän massan 
rakeisuus. Menekki on yleensä 50-80 kgfm 2 . 

Alustan kuumennus on molemmissa työmenetel-
missä tehtävä vähintään 10 cm ulommalle kuin 
massan levitys. Kuumennustyö on tehtävä tasai-
sesti ja siten, ettei mikään kohta jää liian kylmäksi 
tai pala. Jos päällyste palaa tai turmeltuu muulla 
tavalla, poistetaan pilaantunut osa ja korvataan 
uudella massalla. 

Pituussaumat tehdään ajokaistan reunaviivojen tai 
raideurien suuntaisiksi. Saumojen ulkonäössä ja 
suoruudessa sallitaan jonkin verran enemmän vir-
heellisyyttä kuin normaaleille päällysteille. Yksiajo-
rataisilla kaksikaistaisilla teillä on työteknisesti ja 
kaltevuuksien järjestelyn vuoksi usein edullista 
yhdistää levityskaistat keskisaumalla. 

Jos työkohtaiset asiakirjat niin edellyttävät, kuu-
mennuspintaus tehdään profiloituna kohdan 1 .6 
mukaisesti. 

Kuumennuspintauksen tyhjätilavaatimukset ovat 
samat kuin vastaavalla asfalttibetonilla. 

1.5 Suhteitus, massan valmistus ja kalusto- 
vaatimukset 

1.5.1 Suhteitus 

Massa on sideaine- ja täytejauhepitoisuudeltaan 
sekä rakeisuudeltaan tehtävä niitä koskevien oh-
jearvojen mukaisesti. 

Massan rakeisuuden ohjeseulat ovat maksimira-
ekoosta riippuen taulukon 5. mukaiset. 

Taulukko 5. Massan rakeisuuden ohjeseulat. 

I4aksimi- Ohjeseutat nin 
raekoko nin 

20 0,074 0,5 2 8 
>20 0,074 0,5 4 12 

Ohjekäyrä tulee valita päällysteen käyttötarkoituk-
sen perusteella. Kuvissa 2 - 14 on esitetty ohjealu-
eet ja rajakäyrien sideainepitoisuudet. Kun ohje- 
käyrä on valittu, voidaan pienissä töissä käyttää 
rajakäyrien sideaineprosenteista interpoloimalla 
saatua sideainepitoisuutta. 

Tehtäessä asfalttimassaa sellaisista kiviaineksista, 
joista ei aikaisemmin ole tehty päällystettä, on 
massan koostumus määrättävä ennalta laborato-
riokokeilla esim. Marshall-menetelmän avulla. Sa-
moin on meneteltävä, kun on kyse liikennekuor-
mituksen ja -kulutuksen kannalta vaativista massan 
käyttökohteista tai kun massan koostumus poikke-
aa tavanomaisista, tässä työselityksessä esitetyistä 
päällystetyypeistä. Kuituasfalttibetonimassan 
(SMA) koostumus määrätään aina ennakkosuhtel-
tuksella. 

Jos kiviaineksen kiintotiheys poikkeaa arvosta 2,70 
kg/dm3, on sideainepitoisuuden ohjearvoa tarkistet-
tava seuraavasti. 

Asfalttibetonilla kiviaineksen kiintotiheyden muutos 
+ 0,06 kg/dm 3  vastaa sideainepitoisuuden muu-
tosta - 0,1 paino-%. 

Öljysoralla kiviaineksen kiintotiheyden muutos 
+ 0,08 kg/dm 3  vastaa sideainepitoisuuden muu-
tosta - 0,1 paino-%. 

Päällysteen deformoitumisen estämiseksi vilkaslii-
kenteisillä teillä, joiden KVL > 3000 ajon./vrk, 
tulee käyttää astalttibetonissa Etelä-Suomessa 
bitumia B-80 ja Pohjois-Suomessa bitumia B-1 20. 
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Erittäin vilkasliikenteisillä teillä, joiden KVL > 
10 000 ajon./vrk, tulee bitumipitoisuus valita 
0,2-0,3 %-yksikköä pienemmäksi kuin normaaleil-
la asfalttibetoneilla. 

Jos päällystystyön aikana osoittautuu, että sovitun 
suhteitusohjeen noudattaminen on massanäytetut-
kimusten mukaan vaikeaa, on tarvittaessa sovitta-
va suhteitusohjearvojen muuttamisesta. 

1.5.2 Massan valmistus 

Päällystemassan koostumus ja tarpeellinen sekoi-
tusaika määritetään ennen työn aloittamista koese-
koituksella. 

Öljysoramassan koostumus voidaan todeta myös 
punnitsemalla tai tarkistetuilla mittareilla ennen 
työn alkua. 

J05 tulokset osoittavat massan täyttävän vaati-
mukset, voi varsinainen päällystystyö alkaa. Koe- 
massa voidaan levittää tasausmassaksi tai päällys-
teeksikin yleensä levähdysalueille tai pysäkeille. 
Varsinaiseksi päällysteeksi levitetty koemassa, joka 
ei täytä vaatimuksia, on yleensä poistettava koh-
teesta. Koemassaa ei vaadita, jos massan tarve on 
alle 100 t. 

Työvuoroittain käytetyn sideaine- ja täytejauhe-
pitoisuuden sekä massamäärän on oltava vähintään 
sama kuin ohjearvo. Työvuoroittain käytetty 
sideainemäärä todetaan painomittauksella tai riittä-
vän tarkkuuden omaavalla tilavuusmittaustavalla. 
Työvuoroittainen mittaustarkkuus sideaineen mää-
rälle säiliössä on ± 2 % säiliön koko tilavuudesta, 
kuitenkin vähintään 500 kg ja enintään 700 kg. 

Massan sallitut sekoituslämpötilat ovat sideainela-
jista riippuen taulukon 6. mukaiset. 

Taulukko 6. Massan sallitut sekoituslämpötiat °C. 

SUOSITELTAVA SEKOITUSLÄMPÖ- SALLIT- 
SIDEAINE TILA TU LÄM- 

PÖTILA- 
B-bituni ECO-bitijui ARC-bituni ALUE 

8ITUMIT 
TUNKEUMA 	65 160 ±15 
TUNKEUMA 	80 155 150 ±15 
TUNKEUMA 120 150 145 145 ±15 
TUNKEUMA 200 145 140 140 ±15 

KUMIBITUMI 185 ±10 

Epäjatkuvan ABE-massan ja SMA-massan sekoitus- 
lämpötila on 25 °C taulukon 6. lämpötiloja 
korkeampi (ei koske kumibitumia). 

Kevytpäälystemassojen sekoituslämpötila riippuu 
massan valmistukseen käytettävästä kalustosta. 
Suositeltavat sekoituslämpötilat ovat taulukon 7. 
mukaiset. 

Taulukko 7. Kevytpäällystemassojen suosite/tavat sekoi -
tuslämpötilat. 

MASSA VALMISTUSKALUSTO S-AINE SEKOITUS- 
LÄMPÖTILA °C 

KAB Asfatttiasema BÖ-6 110-130 
KAB ÖS-aserna + ruTpu- BÖ-6 60-90 

tai höyrytämitys 
Uusio-KAB RC-asema BÖ-4 70-100 

BÖ-6 
ÖS ÖS-asema BÖ-2 kytrnäsek. 

ÖS (Lömi- ÖS-asesna + ruiu- SÖ-2 40-70 
tetty) tai höyrytämitys 
ÖS (kui- Asfatttiasema BÖ-2 80-100 
vattu) 
Uusio-ÖS RC-asema BÖ-2 50-80 

Kun massa valmistetaan erikoiskalustolla, sallittu 
sekoituslämpötila sovitaan erikseen. 

Jos lämpötila on ollut virheellinen, on massa hylät-
tava. 

Raaka-aineiden käsittelyssä ja massan valmistuk-
sessa on vältettävä erottumista. Kiviaines on kuor-
mattava kylmäsyöttösiiloihin mandollisimman laajal-
ta alueelta. 

Suurin sallittu massan pudotuskorkeus auton laval-
leon 1,5 m. 

1 .5.3 Kalustovaatimukset 

Kuumamassat 

Asfalttibetonin valmistukseen käytetään annosperi-
aatteella toimivia asfalttiasemia, joiden työnvaihe-
kapasiteetti on vähintään 50 t/h ja valmistajan 
ilmoittama annoskoko vähintään 1,5 t. Pienissä 
yksittäisissä kohteissa voidaan edellä mainitusta 
annoskokovaatimuksesta poiketa, jos massa on 
taloudellista valmistaa esim. lähellä olevalta kun-
teältä asfalttiasemalta. Massamäärältään yli 30 
000 t töissä suositellaan käytettäväksi asfaltti- 
asemia, joiden työnvaihekapasiteetti on vähintään 
70 t/h ja annoskoko vähintään 2,0 t. 

Jatkuvan sekoitusperiaatteen mukaan toimivia 
koneistoja, kuten rumpusekoitinta, voidaan käyttää 
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uusiomassojen valmistukseen ja kuumamassojen 
valmistukseen sidottuihin kantaviin kerroksiin sekä 
kulutuskerroksiin vähäliikenteisille (KVL < 500 
ajon./vrk) teille ja kevyen liikenteen väylille. 

Asfalttiaseman toiminnan tulee olla automaattisesti 
ohjattua ja valvottua. 

Kuivattu kiviaines on lajiteltava raekoon mukaan 
vähintään kolmeen lajitteeseen. Seulaston pinta-- 
alan ja tehon tulee olla riittävä aseman tehoon 
verrattuna. Syklonijauhetta on tarvittaessa voitava 
poistaa tai palauttaa kiviainesseokseen. 

Massan raaka-aineet on mitattava punnitsemalla tai 
vastaavan tarkkuuden omaavilla tilavuusmittauslait-
teilla. Täytejauheen tasainen syÖttö on varmistetta-
va lisäämällä se annokseen erillisen, näytöllä varus-
tetun fillerivaa'an kautta. Valmis massa on punnit-
tava vaakalaitteella, jonka tarkkuus on ± 2,0 %. 

Kylmäsekoitteisen äljysoran valmistus 

Öljysoran jatkuvatoimisissa sekoituskoneissa on 
kiviaineksen tai massan punnitusta varten oltava 
yhteenlaskevalla ja hetkellisellä mittarilla varustettu 
vaakalaite, jonka tarkkuus on ± 2,0 %. Öljymää-
rän mittausta verten on oltava yhteenlaskeva ja 
hetkellinen virtausmittari, jonka tarkkuus on 
± 1,0 %. 

Öljysoran annostoimisissa sekoituskoneissa on 
kiviaineslajitteiden syöttö tehtävä punnitsemalla 
lajitteet hihnavaa'alla, jonka tarkkuus on ± 2,0 %. 
Oljymäärä mitataan punnitsemalla vaa'alla, jonka 
tarkkuus tulee olla ± 1,0 %. 

Sideainepitoisuus ei saa vaihdella annetusta ohjear-
vosta koneiston mittarilla mitattuna enempää kuin 
± 0,2 %-yksikkää. 

1 .6 Massan kuljetus, levitys ja tiivistäminen 

Massan kuljetus ja levitys on järjestettävä siten, 
ettei missään työvaiheessa ole tarpeettomia pysäh-
dyksiä eikä massa jäähdy alle sallitun levityslämpö-
tilan. 

Ennen levitystyön alkua on massan kulkuun levitti-
messä ja levitetyn päällysteen laatuun vaikuttavat 
koneiston säädät suoritettava mandollisimman 
hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Levittimen 
kierukat ja tiivistyspalkki eivät saa olla niin kulunei-
ta, että niistä aiheutuu massan lajittumista tai 
epätasaisuutta. 

Levityslämpätilan (ei koske valuasfalttia) tulee 
useasta kuorman eri kohdasta levityspaikalla mi-
tattuna täyttää sekoituslämpötilasta annetut vaati-
mukset. Jos lämpötila on virheellinen, on massa 
hylättävä. 

Massa on kuljetuksen ajaksi peitettävä aina sateel-
la tai kuljetusmatkan ollessa yli 20 km. 

Kun päällyste tehdään pinnaltaan profiloituna, tulee 
valmiiseen päällysteeseen jäädä alustaurien kohdal-
le 3 —5 mm korotus. Profilointia ei tehdä kaarteissa 
yms. kaltevuuden muutoskohdissa, joissa liikenteen 
ajolinjat poikkeavat normaalista. 

Pituussuuntaiset saumat on pyrittävä tekemään 
ajokaistojen reunojen kohdille eli tulevien ajorata-
maalausten alle. Levitystyössä on erityisesti kiinni-
tettävä huomiota siihen, että levityskaista on reu-
naosiltaankin saatava tasalaatuiseksi ja muutenkin 
vaatimukset täyttäväksi. Massaa ei saa levittää 
sateen aikana eikä alustalle, joka on jäinen tai niin 
märkä, että sen voidaan katsoa vaikuttavan haital-
lisesti päällysteen laatuun. 

Sauman kohdalle ei saa muodostua kourua eikä 
muuta epätasaisuutta. Sauman kohta on ennen 
massan levitystä puhdistettava huolellisesti ja 
asfalttipäällysteen jäähtynyt sauma on kuumennet-
tava tai siveltävä bitumiliuoksella tai -emulsiolla. 
Öljysoran ja kevytasfalttibetonin saumaa ei kuu-
menneta eikä liimata. 

Jos levitys keskeytyy niin pitkäksi ajaksi, että 
massa voi jäähtyä alle sallitun levityslämpötilan tai 
muuten pitkäksi ajaksi, on levitin käytettävä tyh-
jäksi ja tehtävä poikkisauma. Poikkisauma on teh-
tävä suoraksi ja suunnaltaan kohtisuoraksi levitys- 
kaistaa vasten. Levitystä jatkettaessa on päällys-
tettä poistettava niin paljon, että päällyste saadaan 
poikkisauman kohdalta tasaiseksi ja rakenteeltaan 
tasalaatuiseksi. 

TYÖ- ja liikennejärjestelyt tulee järjestää siten, ettei 
liikenne vahingoita levityskaistan reunaa. Painunut 
tai pyöristynyt reuna tulee ennen uuden kaistan 
levitystä korjata hakkaamalla tai jyrsimällä vaurioi-
tunut osa pois ja päällystämällä se uudelleen. 

Tasauksen ja päällysteen tasaisuutta, kaltevuutta 
ja profiloinnin sijaintia tulee tarkkailla jatkuvasti 
levityspaikalla kaistan pituus- ja poikkisuunnassa 2 
tai 5 metrin oikolaudalla. 

Jyräyskaluston on oltava riittävä massan valmis-
tustehoon verrattuna. 
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Tiivistäminen on suoritettava siten, että tyhjätila-
vaatimukset tulevat täytetyiksi. Valmiiseen päällys-
teeseen ei saa jäädä haitallisia jyräysjälkiä tai hal-
keamia. Päällystettä tiivistettäessä on tarkkailtava, 
ettei siihen muodostu sileitä eikä liukkaita kohtia. 
Jos näitä muodostuu, on tarkastettava, onko mas-
san koostumus oikea ja tarvittaessa harkittava 
sideainepitoisuuden muuttamista. Jyrää ei saa 
jättää seisomaan pehmeälle päällysteelle. 

Unen muodostumisen estämiseksi saa liikenteen 
laskea uudelle päällysteelle vasta, kun sen lämpöti-
la on laskenut riittävästi. Tarvittaessa voidaan 
päällysteen jäähdyttämiseen käyttää vesikastelua. 

1 .7 Näytteiden otto ja tutkiminen 

Näytetutkimuksilla selvitetään päällystemateriaalien 
ja valmiin pääflysteen laatu. Tuloksia käytetään 
työnaikaiseen laadun ohjaukseen, virheiden syiden 
selvittämiseen ja laadun arvosteluun. 

1.7.1 Normaalit näytetutkimukset 

Sideainenäytteet 

Sideainenäytteitä otetaan 1 kpl kutakin alkavaa 
10 000 massatonnia kohti. Näytteet otetaan sellai-
silta koneasemilta, joilla tehdään massaa yhteensä 
yli 5000 tonnia. Jokaisesta asemalla käytettävästä 
sideainelaadusta otetaan vähintään yksi näyte. 
Näyte on otettava ja tutkittava myös jokaisesta 
sellaisesta sideainetoimituserästä, jonka epäillään 
poikkeavan laatuvaatimuksista. 

Näytemäärä on noin 3 kg. Näyte otetaan sideaine-
kuorman keskiosasta erityisellä näytteenottolait-
teella tai erillisen näytteenottoventtiilin kautta 
näytteen lähetysastiaan, joka suljetaan välittömästi 
ilmatiiviisti. 

Näytteet lähetetään tutkittavaksi TIEL:n keskusla-
boratorioon lukuunottamatta bitumiemulsio- ja 
kumibituminäytteitä, jotka lähetetään tutkittavaksi 
VTT:n tie-, geo- ja liikennelaboratorioon. Näyttei-
den lähetyslomakkeeseen on merkittävä sideaineen 
toimituspaikka, sideainelaji, näytteenottopäivämää-
rä, kuormakirjan numero, urakan tunnus ja sekoi-
tusasemapaikka (SIP- ja SOP-töissä työkohde). 

Kiviainesnäytteet 

Päällystystarkoituksiin valmistettavan ja hankitta-
van kiviaineksen laadunvalvonta ja näytteiden 
tutkiminen suoritetaan normaalisti murskaustyön 
työselityksen mukaisesti. 

Mikäli työkohtaiset asiakirjat niin edellyttävät, on 
päällystystarkoitukseen varatusta kiviaineksesta 
lähetettävä suhteitus- ja /tai laatututkimuksia var-
ten tarvittavat näytteet TIEL:n keskuslaboratorioon. 
Jos osoittautuu tarpeelliseksi, voidaan päällystys- 
työn aikana tehdä varastossa olevasta kiviainek-
sesta murskaustyön aikaisia määrityksiä täydentä-
ylä tutkimuksia. 

Rouhenäytteet 

Rouheen murskauksen tai varastoinnin aikana 
otetaan asfaltti- ja öljysorarouheesta näytteet sa-
tunnaisesti jokaista alkavaa 500 tonnia kohti. 
Näytteistä tutkitaan sideainepitoisuus, rakeisuus ja 
vesipitoisuus. Rouheen sideaineen ominaisuuksien 
tutkimista varten lähetetään lisäksi rouhenäytteet 
(noin 4 kg) TIEL:n keskuslaboratorioon jokaista 
alkavaa 5000 rouhetonnia kohti. 

Uusiomassan valmistuksen aikana voidaan tarvitta-
essa tehdä rouheesta tarkistustutkimuksia. 

Täytejauhenäytteet 

Kultakin sekoitusasemalta, jolla tehdään massaa yli 
10 000 tonnia, tutkitaan vähintään kolme täyte-
jauhenäytettä. Näytteet (noin 1 kg), otetaan välit-
tömästi työn alussa ja, kun 1/3 ja 2/3 sekoitus- 
aseman päällystystöistä on valmistunut. Lisäksi on 
näyte otettava ja tutkittava jokaisesta sellaisesta 
toimituserästä, jonka epäillään poikkeavan laatu- 
vaatimuksista. 

Näytteet lähetetään tutkittaviksi TIEL:n keskusla-
boratorioon. Näytteen lähetyslomakkeeseen merki-
tään täytejauheen toimittaja/toimituspaikka, näyt-
teenottopäivämäärä, urakan tunnus ja sekoitusase-
mapaikka. 
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Massanäytteet 

A Laadun ohjaus 

Laadun ohjaukseen kuuluvat massanäytteet ote-
taan massa-asemalla ohjeen B 2  mukaisesti. Näyttei-
tä otetaan ja tutkitaan massanvalmistuksen alkaes-
sa koemassoista, eri suhteituksilla tehtävien mas-
sojen valmistuksen aloituksessa ja tarvittaessa 
muulloinkin koneistojen toiminnan ja suhteituksen 
varmistamiseksi. 

B Laadun arvostelu 

B 1  Tielle levitetyt päällystemassat 

Kaikkien tielle levitettyjen massapäällysteiden side-
ainepitoisuus ja rakeisuus arvostellaan tieltä otettu-
jen massanäytteiden tutkimustulosten perusteella. 

Massanäytteitä otetaan tieltä normaalisti 3 kpl/työ-
vuoro erillisellä näytteenottimella, jonka mitat ovat 
15 x 10 x 5 cm 3 . Näytteet otetaan kohteeseen 
levitetystä, tiivistämättömästä päällystelaatasta 
satunnaisesti valittujen eri massakuormien alueelta 
(1 näyte/kuorma) kuvan 1 mukaisesti seuraavasti. 

1. kolmen näytteen sarja 
Näytteet otetaan kuorman alusta keskiuran 
kohdalta, kuorman keskeltä ja kuorman lopusta 
reunauran kohdalta. 

2. kolmen näytteen sarja 
Näytteet otetaan levityskaistan pituussuunnassa 
kuorman 1. kolmannespisteestä keskiuran, unen 
välin ja reunauran kohdalta. 

3. kolmen näytteen sarja 
Näytteet otetaan kuorman alusta reunauran 
kohdalta, kuorman keskeltä ja kuorman lopusta 
keskiuran kohdalta. 

4. kolmen näytteen sarja 
Näytteet otetaan levityskaistan pituussuunnassa 
kuorman 2. kolmannespisteestä keskiuran, unen 
välin ja reunauran kohdalta. 

5. kolmen näytteen sarja 
Näytteet otetaan kuten 1. kolmen näytteen 
sarja jne. 

Unen välistä näytteet otetaan vuorotellen levitti-
men palkin keskimmäisen taitekohdan (keskikonso-
liviivan) kummaltakin puolelta 0,4 m:n etäisyydel-
tä. 

Jos massaa tehdään alle 500 tonnia, massasta 
otetaan ja tutkitaan vain yksi kolmen näytteen 
sarja, massamäärän ollessa 500 - 1300 tonnia 
kaksi kolmen niäytteen sarjaa, massamäärän ollessa 
1301 —2500 tonnia kolme kolmen näytteen sarjaa 
ja massamäärän ollessa tätä suurempi yksi kolmen 
näytteen sarja työvuoroa kohti normaaliteholla 
massaa valmistettaessa. 

MASSANÄYTrEIDEN o-rro TIELTÄ 
NAyttetth otetaan yksi kolmen nytteen sarjeftyövuoro 
satunnalsestl valittujen eri massakuormien alueelta 

- 	lstnys 
- 

r : 	 : :° 
ei 

- - -- 

o 	= 1. kolmen näytteen sarja 

o = 2. kolmen nAytteen sarja 

* 	= 3. kolmen näytteen sarja 

4. kolmen näytteen sarja 

Kuva 1. Massanäytteiden Otto tieltä 

Jokainen tieltä otettu massanäyte tutkitaan erik-
seen. Sideainepitoisuuden ja rakeisuuden tulee 
täyttää taulukon 8. vaatimukset. 
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Taulukko 8. Pää/lystemassan sa/litut poikkeamat tieltä 
otetuissa näytteissä % -yksikköä. 

OMINAISUUS AB 	20 m 
KAB, ÖS 

AB > 20 nin 
SMA, NC 

ABE, VA 
TAS, BS 

SIDEAINEPITOISUUS 
Poikkeama näyttei- ±0,4 ±0,4 ±0,5 
den keskiarvosta, 
paino-X 

RAKEl SUUS 
Poikkeama ohjear- 
vosta 1): 

8tail2ninseutan ±5 ±6 ±7 
Läpäisy-% 
2 tai 4 m seulan ± 5 ± 5 ± 6 
Läpaisy-% 
O,5rmnseulan ±4 ±4 ±4 
läpäisy-% 
0,074 nii 	seutan ± 2 ± 2 ± 3 
Läpaisy -V. 

1) Jos massa on vaLmistettu ilman kuumaseutontaa (esim. 
ÖS), poikkeama Lasketaan näytetulosten keskiarvosta. 

Sideainepitoisuus ja rakeisuus arvostellaan tieltä 
otettujen massanäytteiden tutkimustulosten perus-
teella tilastollisesti päällystystöiden yleisten arvon-
muutosperusteiden mukaisesti. Arvostelu tehdään 
otoksesta, johon sisältyy 95 % normaalijakautu-
man mukaisista näytetuloksista. Tämän vuoksi 
satunnaisvirheiden eliminoimiseksi sellaiset näyte- 
tulokset, jotka poikkeavat enemmän kuin kaksi 
kertaa keskihajonnan verran otoskeskiarvosta, 
poistetaan tuloksista ennen arvostelua. 

B2  Varastoon tehtävät massat 

Valmistettaessa massa varastoon tai milloin mas-
san valmistajan työsuoritus päättyy massan valmis-
tukseen käytetään sideainepitoisuuden ja rakeisuu-
den arvostelussa massa-asemalla otettuja mas-
sanäytteitä. 

Kanden ensimmäisen työvuoron aikana massanäyt-
teitä otetaan 3 kpl/työvuoro. Mikäli näytteenottotu-
lokset osoittavat massan olevan laatuvaatimukset 
täyttävää, näytteitä otetaan sen jälkeen satunnai-
sesti vähintään yksi näyte jokaisesta alkavasta 500 
tonnin massaerästä. Kuumamassan näytteen määrä 
on noin 8 kg ja kylmämassan noin 5 kg. 

Näyte otetaan yleensä kuorma-auton lavalta kuu-
desta eri kohdasta niin, että kuorman keskimääräi-
nen laatu saadaan selville. Näytettä ei saa ottaa 
kuorman pinnasta. Näyte sekoitetaan huolellisesti 
ja jaetaan neljään osaan. Vastakkaiset kaksi osaa 
yhdistetään ja jaetaan uudelleen neljään osaan. 
Tämän jälkeen vastakkaiset neljännekset yhdiste-
tään ja niiden muodostama osanäyte käytetään 

tutkimukseen. Näytteen jakaminen voidaan tehdä 
myös lieriämenetelmällä levittämällä massalapiolli-
set jakopellille halkaisijaltaan 50-60 cm:n alueelle. 
Ontto, halkaisijaltaan 1 5 cm lieriö painetaan satun-
naisesti valittuun paikkaan massapatjan läpi jako-
peltiin saakka. Lieriön ulkopuolelta massaa siirre-
tään sivuun ja lieriön sisälle jäänyt massa otetaan 
massanäytteeksi. 

Suurimmasta raekoosta riippuen on tutkittavan 
näytteen määrän oltava: 

	

Suurin raekoko 	Tutkittava näyte 
vähintään 

	

^ 12 mm 	 1200 g 

	

12 - 2Omm 	1500g 

	

>20 mm 	 1800g 

Näytteistä tutkitaan sideainepitoisuus ja rakeisuus, 
Os -massoista myös vesipitoisuus. 

Määritysten on oltava suoritettu yleensä viimeis-
tään silloin, kun näytteenoton jälkeen on valmistet-
tu massaa 500 tonnia. 

Sideainepitoisuus ja kiviaineksen läpäisyprosentit 
ilmoitetaan yhden desimaalin tarkkuudella 6 mm:n 
seulaan saakka ja kokonaislukuna 6 mm:n seulasta 
ylöspäin. 

Jos näytteen koetulokset osoittavat sideainepitoi-
suuden tai kiviaineksen rakeisuuden poikkeavan 
ohjearvoista enemmän kuin tyäselityksessä on 
sallittu, on ensiksi tarkistettava, ettei näytteenotos-
sa tai kokeen suorituksessa ole virheitä. Jos näyt-
teenotossa tai kokeen suorittamisessa havaitaan 
virheitä, on nämä tulokset hylättävä ja välittömästi 
otettava ja tutkittava uusi näyte, jonka tulosten 
perusteella harkitaan jatkotoimenpiteet. Jos kokeen 
suorituksessa ei kuitenkaan havaita virheitä, on silti 
heti otettava ja tutkittava uusi näyte. Mikäli tästä-
kin näytteestä saadut tulokset ylittävät sallitut 
hajontarajat, on siitä heti ilmoitettava urakoitsijalle 
ja valvojalle, joiden tulee sopia tilanteen korjaami-
sesta. Tällöin on tarvittaessa valmistettava uudet 
koemassat. 

Päällystemassan sideainepitoisuus ja rakeisuus saa 
yksittäisestä, massa-asemalla otetusta näytteestä 
määritettynä poiketa sovitusta ohjearvosta enin-
tään taulukossa 9. mainitut määrät. 
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Taulukko 9. Päällystemassan sallitut poikkeamat ohjeat -
vosta %-yksikköä massa-asemalla otetuissa näytteissä. 

OMINAISUUS AB,ABE,SMA, 
NC,KAB,ÖS 

VA,TAS, 
BS 

Sideainepitoisuus ±0,4 ±0,4 
paino-X 
8 tai 	12 tms seulan ± 	5 ± 	5 
läpäisy-X 
2 tai 4 tms seuLan ± 	5 ± 	5 
Läpäisy-% 
O,5mseuLan ± 	4 ± 	4 
Läpäisy-% 
0,074 imi seulan ± 	2 ± 	3 
Läpäisy-% 

Jos massa on vaLmistettu ilman kuunaseulontaa (esim. 
ÖS), rakeisuispoikkeama Lasketaan näytetuLosten keskiar-
vosta. 

Öljysoran tarttuvuus 

Öljysoramassan tarttuvuus tutkitaan aina tartuk-
keen lisäyksen jälkeen sekä satunnaisesti 500 
tonnin massaerän välein (sankokoe). Jos tarttu-
vuus on huono, tehdään tarttuvuuden tarkistamis-
koe (MYR-menetelmä). Kylmänä sekoitetusta 61-
jysoramassasta tarkistamiskoe tehdään myös sa-
tunnaisesti 5000 massatonnin välein. Jokaiselta 
koneasemapaikalta tehdään vähintään yksi tarttu-
vuuden tarkistamiskoe. 

SIP:n ja SOP:n sideainemenekki 

Sirotepintaus- ja soratien pintaustöissä sideaine-
menekki tutkitaan vuokalauta- tai vastaavalla me-
netelmällä. Näytteitä otetaan pintaustyön alussa 
kolme näytettä ensimmäiseltä 10 000 m 2 :n alalta 
ja sen jälkeen tarvittaessa yksi näyte alkavaa 
10 000 m 2 :n pintausalaa kohti. 

Päällystenäytteet 

Poranäytteitä otetaan muista päällysteistä paitsi 
kevytasfalttibetonista, valuasfaltista ja öljysorasta. 

Ensimmäiset näytesarjat on porattava ja lähetettä-
vä Valtion teknilliseen tutkimuskeskukseen tutkitta-
vaksi silloin kun päällystettä on valmistunut enin-
tään 1 0 000 m 2 . Tämän jälkeen suoritetaan näyt-
teiden otto noin kanden viikon välein. Kutakin 
alkavaa päällystetyn tieosan kahta kilometriä kohti 
on otettava yksi poranäytesarja, johon kuuluvat 
poranäytteet päällystetyiltä ajokaistoilta leveys- 
suunnassa uloimmista neljännespisteistä (alustan 
unen kohdilta) sekä kaistojen välinen saumanäyte. 
Kultakin sekoitusasemalta tehtävästä eri päällyste- 
lajista otetaan vähintään kolme poranäytesarjaa. 

Jos päällystelajia tehdään alle 1000 tonnia, ei 
poranäytteitä oteta. 

Jokaisen poranäytesarjan paikka tien pituussuun-
nassa määrätään satunnaisesti. Näytesarjaa ei 
kuitenkaan porata 30 metriä lähempää työn aloi-
tus-/lopetussaumaa. Näytesarjat otetaan 100 mm 
läpimittaiseHa poralla. Rakennuttaja laatu näyttei-
den otosta pöytäkirjan, jonka kumpikin osapuoli 
allekirjoittaa ja joka liitetään työmaapäiväkirjaan. 

Jokaisesta poranäytekappaleesta määritetään mas-
samäärä ja irtotiheys. Kappaleet yhdistämällä saa-
dusta massasta tutkitaan massan kiintotiheys.Kap-
paleen tyhjätila lasketaan irto- ja kiintotiheyksistä. 
Jos tieosan liikennemäärä KVL ylittää 4000 
ajon/vrk, poranäytteistä tutkitaan Marshall-lujuus ja 
kokoonpuristuma (TIE 417-menetelmä). Mikäli 
syväasfalttimassan rakeisuuskäyrä poikkeaa bitu-
misoran ohjealueelta, määritetään päällystenäyttei-
den ja sullottujen massanäytteiden (Marshall-kap-
paleet) irtotiheyssuhde. 

Näytereiät on paikattava viipymättä. 

Näytteet lähetetään välittömästi tutkittavaksi Valti-
on teknillisen tutkimuskeskuksen tie-, geo- ja Iiiken-
nelaboratorioon. Näytteenottokohdista ei saa sa-
manaikaisesti porata muita kuin edellä tarkoitetut 
näytteet. Näytteet on pakattava niin, ettei pakkaus 
rikkoudu kuljetuksen aikana. Lähetyksessä vaurioi-
tunutta näytettä ei tutkita. Valtion teknillinen tutki-
muskeskus pyrkii toimittamaan tutkimustulokset 
rakennuttajan ja urakoitsijan tietoon viikon kulues-
sa siitä, kun näytteet on tuotu tutkittavaksi. TIEL:n 
omilla koneilla tehdyistä päällysteistä poratut näyt-
teet lähetetään tutkittavaksi TIEL:n keskuslabo-
ratorioon. 

Jos poranäytteitä rikkoutuu kuljetuksen aikana tai 
muuten ilmenee tarvetta ottaa rinnakkaisnäytteitä, 
urakoitsija on velvollinen ottamaan ja tutkitutta-
maan ne kustannuksellaan, ellei toisin ole sovittu. 
Rinnakkaisnäytteet otetaan 30 cm:n etäisyydeltä 
alkuperäisestä näyterivistä. 

1.7.2 Täydentävät näytetutkimukset 

Työn laadun varmistamiseksi ja virheiden syiden 
selvittämiseksi tehdään erikseen sovittaessa seu-
raavia täydentäviä näytetutkimuksia. 

Marshafl-koekappaleet 

Tapauksissa, jolloin tyhjätila ylittyy, massa halkei- 
lee jyrättäessä, rakeisuuskäyrä on tavanomaisesta 
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poikkeava tai jos kiviaines ei laadullisesti ole täyt-
tänyt vaatimuksia, voidaan määrittää ns. suhteelli-
nen tiiviys, jolla tarkoitetaan poranäytteiden irtoti-
heyden suhdetta massasta Marshall-menetelmällä 
valmistettujen koekappaleiden irtotiheyteen. 

Massan lajittumisherkkyys 

Asfalttibetonimassan Iajittumisherkkyys selvitetään 
tarvittaessa SH-menetelmällä. 

Erikoismassanäytteet 

Massan sideainepitoisuuden ja rakeisuuden hajon-
tojen selvittämiseksi voidaan lajittumaherkistä 
massoista ottaa erikoisnäytteitä kuorman eri koh-
dista (erikseen kuorman keskeltä, reunoista, etu- 
osasta ja takaosasta). 

Jos työn aikana päällysteen ulkonään perusteella, 
poranäytetuloksista tai muuten voidaan todeta 
systemaattista lajittumaa ja sen arvioidaan aiheutu-
neen jo massan valmistuksessa, voidaan asian 
tarkemmaksi selvittämiseksi ottaa massanäytteitä 
annoksittain. Näytteet otetaan sopivin välein se-
koittajan alta pudotusvaiheessa. Jos pudotusaukko 
on > 1 m, otetaan näytteitä 3 kpl. Jos aukko on 
^ 1 m, otetaan 2 näytettä, ja jos aukko on 2-osai-
nen, näytteet otetaan limittäin molempien luukku-
jen alta. Näytteenottokohdat valitaan akseliston 
suunnassa. Paitsi sideaineen ja rakeisuuden hajon-
toja näytteistä selvitetään ns. Ross-Count-luku 
sekoitusajan riittävyyden tutkimiseksi. 

Lisäporanäytteet 

Valmiista päällysteestä voidaan lajittuman selvittä-
miseksi ottaa lisäporanäytteitä kuormalajittumakoh-
dista ja kuormien keskikohdilta erillisen suunnitel-
man mukaisesti. 

1 .8 Karkeutus ja kitkan parantaminen 

Sileäpintaiset ja hienorakeiset ajoradoille tehtävät 
asfalttibetonipäällysteet voidaan karkeuttaa kitkan 
parantamiseksi. Karkeutukseen käytetään bitumoi-
tua sepeliä 12-16 mm, 16-20 mm tai 20-25 
mm. Bitumoitu sepeli valmistetaan kuumentamalla 
sepeli ja sekoittamalla siihen sekoittimessa kuumaa 
bitumia 1,0-1,5 painoprosenttia massan painosta. 
Kastelemalla tuote saadaan rakeet pysymään eril-
lään toisistaan. 

Bitumoitu sepeli levitetään jyräämättömälle pinnalle 
koneellisesti heti massan levityksen jälkeen. Sepeli-
määrä on 7,0— 12,0 kg/m 2 . Työssä käytettävä 
määrä sovitaan erikseen. Sepelin tulee jakautua 
tasaisesti karkeutettavalle pinnalle. Jyräys on suo-
ritettava siten, että sepeli painuu massapinnan 
tasoon mutta ei sen alle. Karkeutus ei myöskään 
saa jäädä liiaksi koholle. Virheelliset kohdat on 
päällystettävä uudelleen. Ne on tarvittaessa puret-
tava ennen uudelleen päällystämistä. Ennen kuin 
karkeutettu päällyste otetaan yleiselle liikenteelle, 
siitä on harjattava pois irtoainekset. 

Tiivistämisen aikana saattaa päällysteeseen, johon 
ei ole tilattu karkeutusta, muodostua sileitä ja 
liukkaita kohtia. J05 liukkaita kohtia on muodostu- 
massa, ne on karkeutettava jyräyksen aikana sopi-
valla sepeli- tai muulla lajitteella, esim. 3-6 mm. 
Levitysmäärä on raekoosta riippuen 2-4 kg/m 2 . 
Karkeutussirote on jyrättävä päällysteeseen sen 
vielä ollessa riittävän kuumaa. Jyräyksen jälkeen 
on irtoainekset poistettava päällysteestä. Jos pääl-
lysteessä todetaan liukkaita kohtia työn valmis-
tuttua, ne on korjattava jyrsintää tai muuta hyväk-
syttyä tapaa käyttäen. 

1 .9 Kaltevuus ja tasaisuus 

Päällysteellä tulee olla joka kohdassa niin suuri 
kaltevuus, että sadevesi poistuu eikä vesilammikoi-
ta muodostu haitallisessa määrin. 

Suositeltavat päällysteiden sivukaltevuuksien vä-
himmäisarvot on esitetty taulukossa 10. 

Suurin sallittu sivukaltevuuden poikkeama ohjear-
vosta on ± 0,3 %-yksikköä. Päällysteiden alustat 
tehdään päällysteiltä edellytettäviin kaltevuuksiin. 
Päällysteeseen liittyvä päällystämätön piennar 
tehdään 8 - 10 % kaltevuuteen. Päällystetty pien-
nar tehdään 3-4 % kaltevuuteen, kuitenkin vähin-
tään samaan kaltevuuteen kuin ajorata. 

Taulukko 10. Suositeltavat pää!! ysteiden sivukaltevuuk-
sien vähimmäisaivot. 

PÄÄLLYSTE 

SIVUKALTEVIJUS % 

SuoratLa Kevyen Lii- Erityis- 
ajoradatta kenteen Liikenne- 
ja pienta- väyLitLä atueil.ta 

AB, ABE, SMA, 3,0 2,5 2,0 
NC, KAB ja 
pintaukset 
VA 3,0 2,0 1,5 
ÖS ja SOP 4,0 3,0 2,5 
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Päällysteiden tulee täyttää taulukoissa 11. ja 1 2. 
esitetyt tasaisuusvaatimukset. 

Kuumennuspintauksen saumakohdan suurin sallittu 
epätasaisuus kaistan poikkisuunnassa on menetel-
mässä MPK II 5 mm ja menetelmässä MPK 1 7 
mm. Massapintauksen saumakohdan suurin sallittu 
epätasaisuus kaistan poikkisuunnassa on 7 mm. 

Jos päällyste tehdään profiloituna ei poikkisuunnan 
mittauksessa oteta huomioon profiloinnista johtu-
vaa epätasaisuuden lisäystä. 

Taulukko 11. Päällysteiden suurimmat sallitut yksit-
täisepätasaisuudet. 

PÄÄLLYSTE 

ALUSTA 

TAI 

SUURIN SALLITTU YKSIT-
TÄISEPÄTASAISUUS MM 

Pituussuun- Poikkisuun- 
TYÖTAPA nassa 5 m nassa 2 m 

matkalla matkalta 

AB, ASE, Tasattu alus- 7 3 
SMA, NC ta tai 	Levi- 

tys useana 
kerroksena 

AB, ASE Sitomaton, 10 5 
SMA, NC sidottu ta- 

saamaton tai 
osittain ta- 
sattu alusta 

TJYR 10 5 

KAS, BS 10 5 

ÖS 12 6 

VA 12 

SA ylin Levitys usea- 12 5 
kerros na kerroksena 

SA Levitys yhte- 20 
nä kerroksena 

Bitumistabi- 20 
lointi 

Tasattu alusta tarkoittaa kauttaaltaan samana vuonna 
tehtyä massatasausta tai jyrsimällä tehtyä tasausta. 

Sallittua suuremmat epätasaisuudet on korjattava, 
ellei toisin sovita. Korjaustyöt voidaan suorittaa 
jyrsimällä ja/tai päällystämällä epätasaisuuskohta 
uudelleen tai siten, että epätasaisuuskohta lämmi-
tetään tarkoitukseen soveltuvalla infrapunalämmitti-
mellä, minkä jälkeen se jyrätään tasaiseksi. Uudel-
leen päällystettäessä on epätasaisuuskohta puret-
tava pois ja päällyste korjattava koko levityskaistan 
leveydeltä kohtisuorin saumoin. Korjaus voidaan 
suorittaa käsityönä vain poikkeustapauksessa. 

Tiheästi toistuva pienehkö uuden päällysteen epä-
tasaisuus todetaan IRI-tasaisuusmittauksella. Mit-
taus tehdään kanden kuukauden kuluessa päällys- 
teen valmistumisen jälkeen. Ennen mittausta pääl-
lyste puhdistetaan tarvittaessa harjaamalla. Mit-
tausta ei saa tehdä märällä päällysteellä. Mittaustu-
loksena saadaan IRI 4-arvo (mm/m) ja poikkeama- 
indeksi (painotettu pituusprofiilipoikkeama) sadan 
metrin välein. Suurimmat sallitut epätasaisuusluvut 
ovat päällysteestä ja tien toiminnallisesta luokituk-
sesta riippuen taulukon 1 2. mukaiset. 

Taulukko 12. Suurimmat sallitut epätasaisuusluvut. 

SUURIN SALLITTU EPÄTASAISUUS 

No- ja mol- Muut 2-ajora- Seudulliset 
tiet taiset sekä tiet, 	kokoo- 

PÄÄLLYSTE valta- 	ja ja- 	ja yhdys- 
kantatiet tiet 

IRI 	4 Poik- IRI 	4 Poik- IRI 	4 Poik- 
keama- keama- keama- 

m/m indeksi m/m indeksi malm indeksi 

ABE 1,2 4,0 1,3 5,0 1,4 6,0 
AB, SMA, 1,0 3,0 1,1 3,5 1,2 4,0 
MC, VA 

BS 1,3 5,0 1,4 6,0 1,5 7,0 
KAS 1,1 4,0 1,2 5,0 
ÖS 1,3 7,0 1,4 9,0 
SOP 2,5 40,0 

1 .10 Päällysteen lajittumat ja muut työvirheet 

Työn suorituksen aikana laaditaan työvirheistä 
yksityiskohtainen luettelo, johon kirjataan myös 
muut kuin urakoitsijasta johtuvat viat tarkoin pai-
kallistettuina ja huomautuksella aiheuttajasta, jotta 
takuuaikana ei synny epätietoisuutta virheiden 
alkuperästä. 

Päällystevirheet luokitellaan (mikäli työssä ilmenee 
sama virhe vaikutuksettaan eri asteisena) siten, 
että ensimmäiseen luokkaan kuuluu ko. virhetyypin 
haitallisin ja kolmanteen luokkaan hevin virhe. 
Luokitus merkitsee, että ensimmäiseenkin luokkaan 
kuuluvat virheet ovat niin vähäisiä, että työ voi-
daan vastaanottaa arvonmuutoksin. Luokitus ta-
pahtuu siten, että merkitsevät virheet kuuluvat 
ensimmäiseen luokkaan ja toiseen kuuluvat virheet, 
joiden vaikutus on vähäinen. Kolmanteen luokkaan 
kuuluvat virheet, joiden vaikutus päällysteen kestä-
vyyteen, ajoturvallisuuteen, ajomukavuuteen ym. 
on vähäinen. Kolmanteen luokkaan kuuluvat vir-
heet ovat pääasiassa ns. kauneusvirheitä. Virhei-
den luokittelu koskee pääasiassa kolmea virhetyyp-
piä: lajittumaa, halkeamia ja saumavirheitä, seuraa-
vasti. 
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1-luokan lajittuma: Selvästi havaittava rakeisuusla-
jittuma. Ensimmäiseen luokkaan 
kuuluva, liikenneturvallisuuteen 
vaikuttava sideainelajittuma on 
välittömästi korjattava. 

11-luokan lajittuma: Toiseen luokkaan kuuluvat vä-
häiset satunnaiset rakeisuusla-
jittumat. Sideainelajittumat kuu-
luvat pääasiassa toiseen tai kol-
manteen luokkaan. 

111-luokan lajittuma: Vähäinen sideainelajittuma ja 
kuumalla massalla korjattu ra-
keisuuslajittuma. 

1-luokan halkeama: Selvästi havaittava avoin hal-
keama. 

11-luokan halkeama: Heikosti korjattu tai reunoiltaan 
ehjä halkeama. 

111-luokan halkeama: Hyvin korjattu halkeama. 

1-luokan saumavirhe: Saumakohta on selvästi kou-
ruuntunut, porrastunut tai 
avoin. Kourun syvyys tai por-
taan korkeus vähintään 5 mm. 

11-luokan saumavirhe: Ehyet ja vähäiset 1-luokassa 
mainitut virheet ja heikosti kor-
jatut em. virheet. 

111-luokan saumavirhe: Sauman liima-aineen pin-
taannousu, hyvin korjatut kou-
ruuntuneet tai avoimet saumat. 

Muiden virheiden osalta voidaan tarvittaessa käyt-
tää em. jaotusta. Virheluettelo on tarkastettava 
työmaakokouksessa. 

Urakan valmistuttua virheistä laaditaan lomakkeelle 
yhdistelmä, josta ilmenee työvirheiden yhteismäärä 
laaduittain ja luokittain. Yhdistelmään otetaan vain 
urakoitsijasta johtuvat virheet. Vastaanottotarkas-
tuksessa suoritettavaa virheiden tarkastusta ja 
arvostelua varten on paalutus pyrittävä säilyttä-
mään vähintään 100 metrin välein. Jos työn vii-
meistely edellyttää paalutuksen poistamista, tulee 
pituusmittaus merkitä näkyvällä esim. öljyliidulla 
päällysteen reunaan vähintään 100 metrin välein. 

Urakkasopimusasiakirjoihin on merkitty yleisimpien 
virheiden arvosteluperusteet. Päällystevirheiden 
arvostelua ei yleensä voida perustaa laatututkimuk-
sun, sillä ne eivät useimmiten ilmene mittauksista 
eikä tutkimustuloksista. Arvonmuutosperusteissa 
on tarkemmin käsitelty rakeisuuslajittuma-, sauma- 

ja halkeamavirheiden arvonmuutokset. Näiden 
kuten muidenkin päällysteen kestävyyteen vaikut-
tavien virheiden arvonmuutos perustuu käytännön 
kokemusten mukaisiin korjauskustannuksiin ja 
arvioon päällysteen kestävyyden alenemasta. 

2 ASFALTTIBETONIT (AB, ABE, SMA JA 
NC) 

2.1 Käyttöalue 

Asfalttibetonia käytetään sekä kulutuskerroksena 
että sen alustana olevana kerroksena. Maksimira-
ekoon mukaan erotetaan neljä asfalttubetonilajia; 
AB 12, AB 16, AB 20 ja AB 25, kaksi epäjatkuvaa 
asfalttibetonilajia ABE 1 6 ja ABE 20, kuituasfaltti-
betoni SMA 1 6 sekä erikoiskalustolla tehtävä as-
falttibetoni NC. Asfalttibetoni voidaan rakentaa 
sekä sileäpintaisena että karkeapintaisena. Sileäpin-
taiset asfalttibetonit sisältävät enemmän täyte-
jauhetta ja hiekkaa kuin karkeapintaiset. Ajorata-
päällysteiksi tehtävät sileäpintaiset ja hienorakeiset 
asfalttibetonit voidaan karkeuttaa kitkaominaisuuk-
sien ja kulutuskestävyyden parantamiseksi (kohta 
1.8). 

Asfalttibetonit AB 1 2 ja AB 1 6 sopivat käytettä-
väksi tasaus-, pintaus- ja paikkamassana sekä 
jalkakäytävä- ja pyörätiepäällysteinä. Vilkasliikentei-
sillä teillä käytetään kulutuskerroksena asfalttibeto-
nia AB 25, epäjatkuvaa asfalttibetonia ABE 1 6, 
ABE 20, kuituasfalttibetonia SMA 16 tai Novachip-
päällystettä. Muilla ajoradoilla käytetään kulutus-
kerroksena asfalttibetonia AB 1 6 tai AB 20. 

2.2 Massan valmistus 

Massan koostumusta, massamäärää ja tyhjätilaa 
koskevat vaatimukset ovat kuvissa 2 —8. 

Ajoratapäällysteeseen käytetään taulukon 3. laatu-
vaatimukset täyttäviä kiviaineksia. Kiviaineksena 
voidaan käyttää luonnonaineksen lisäksi tai ohella 
mm. ferrokromikuonaa ja LD-teräskuonaa. Nämä 
vaativat sideainetta 0-0,6 paino-%-yksikköä 
enemmän kuin luonnonainekset. 

Käytettävät bitumilajit kovimmasta pehmeimpään 
ovat B-80, B-1 20 ja B-200. Kovia lajeja käytetään 
runsashiekkaisten kiviainesten kanssa sekä raskaan 
liikenteen kuormittamissa kulutuskerroksissa. 
Kiviaineksen kuivatuksessa sykloneihin kerääntyvää 
hienoa sykionijauhetta tulee palauttaa kiviainek-
seen tai poistaa kiviaineksesta niin paljon, että 
vaadittu rakeisuus saavutetaan täytejauhelisäyksen 
jälkeen. Täytejauhepitoisuus sovitaan sellaiseksi, 
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että sillä yhdessä syklonijauheen kanssa päästään 
ohjearvon mukaiseen 0,074 mm seulan läpäisy-
prosenttiin. Kuvissa 2 —8 ilmoitettua täytejauhepi-
toisuuden alarajaa ei saa auttaa. 

2.3 Päällyste 

Päällysteen liimauksessa kuluneeseen sidottuun 
alustaan käytetään bitumiemulsiota N-0 tai K-0 
0,2 —0,3 kglm 2. Levitysmäärä valitaan alustari 
avonaisuuden perusteella. Karkeapintaiselle avoi-
melle bitumiliussora-alustalle ja kauttaaltaan jyrsi-
tylle, karhitulle tai tasatulle alustalle voidaan pääl-
lyste tehdä ilman liimausta. Liimattu alue on aina 
suojattava yleiseltä liikenteeltä. 

Levitetyn massan määrä ja päällystetty pinta-ala 
todetaan työvuoroittain. Työvuoroittain todetun 
keskimääräisen massamenekin on oltava vähintään 
sama kuin tilattu massamäärä. Massa on levitettä-
vä tasaisesti päällystettäväl!e pinnalle. Massamää-
rältään alittavaksi katsotaan sellainen yksittäinen 
poranäyte, jonka massamäärä alittaa sovitun mää-
rän sidotulla, kauttaaltaan tasatulla tai jyrsityllä 
alustalla vähintään 10,0 kg/m 2  ja sitomattomalla 
alustalla vähintään 20,0 kg/m 2 . Massamäärältään 
alittavaksi kaistanäytesarjaksi katsotaan sellainen 
näytesarja, johon kuuluvista yksittäisistä massa-
määrätuloksista on vähintään puolet alittavia. 

Epäjatkuva asfalttibetoni ABE ja kuituasfalttibetoni 
SMA karkeutetaan tarvittaessa sepelilajitteella 3-6 
mm (menekki 2-4 kg/m 2 ). 

2.4 Novachip (NC) 

Novachip on päällystysmenetelmä, jossa kumibitu-
miemulsiolla liimataan mandollisimman hyvälaatui-
sesta kivestä valmistettu asfalttimassa vanhalle 
asfalttipinnalle. 

Massana käytetään rakeisuudeltaan kuituasfalttibe-
tonia vastaavaa asfalttimassaa, jonka menekki on 
30-40 kg/m 2 . Emulsion menekki on 1,0-1,2 
kg/m 2 . 

Levitystyö tehdään erikoiskalustolla, jolla liimaus-
emulsio ruiskutetaan alustalle 30 cm ennen mas-
san lisäystä. Kuuma massa vaandottaa emulsion, 
jolloin saavutetaan hyvä tartunta alustaan. 

Valmiin päällysteen on oltava tasainen ja tasalaa-
tuinen. Laatuvaatimukset ovat samat kuin normaa-
lilla asfalttibetonilla. Novachip-päällysteestä ei 
kuitenkaan oteta poranäytteitä eikä siten tutkita 
tyhjätilaa. 
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3 UUSIOASFALTTIBETONI 

3.1 Käyttöalue 

Uusioasfalttibetonia, jossa on enintään 20 % as-
falttirouhetta, käytetään kuten normaalia asfaltti- 
betonia. 

Uusioasfalttibetonia, jossa on 20 —60 % asfaltti-
rouhetta, voidaan käyttää kantaviin kerroksiin ja 
vähäliikenteisten teiden päällysteisiin (KVL ̂  3000 
ajon. /vrk) edellyttäen, että lisättävällä kiviaineksella 
saavutetaan kantavan kerroksen sidotun osan 
rakeisuusvaatimukset tai täydennetään kulutusker -
roksen yli 1 2 mm kiviaines vaatimukset täyttäväk-
si. 

3.2 Asfalttirouhe 

Asfalttirouhe valmistetaan joko murskaamalla tai 
jyrsimällä vanhaa asfalttia. Asfalttirouheen maksi-
miraekoon tulee olla yleensä 1 6 mm ja enintään 20 
mm. 

Jyrsimällä saatu asfatttirouhe vaihtelee maksimirae-
kooltaan 12-20 mm asfaltin laadusta riippuen. 
Jyrsintärouhe sisältää usein runsaasti hienoa kiviai-
nesta, minkä vuoksi siitä tehtyyn massaan tulee 
yleensä lisätä mursketta. Jyrsintärouhetta voidaan 
käyttää yleensä enintään 60 % massan painosta. 

3.3 Sideaine 

Asfalttirouhe sisältää vanhaa sideainetta, jonka 
ominaisuudet vaihtelevat asfalttirouheeksi käytetyn 
materiaalin perusteella. Vanhan sideaineen kovuus 
on yleensä tunkeumaltaan 30-60 mm/10. 

Uusiomassa tarvitsee sideainelisäyksen bitumipitoi-
suuden ohjearvon saavuttamiseksi. Lisäsideaine voi 
olla joko pehmeää bitumia tai bitumia ja elvytintä. 
Pehmeä bitumi voi olla B-300—B-800. Pienillä 
rouhepitoisuuksilla voidaan käyttää bitumilaatuja 
B-120 ja B-200. 

Elvytin on äljymäinen hiilivetytuote, jonka ominai-
suudet on valittu niin, että se palauttaa vanhassa 
päällysteessä olevan bitumisen sideaineen ominai-
suudet uutta vastaaviksi. Elvyttimen soveltuminen 
käyttätarkoitukseen on erikseen osoitettava. 

3.4 Suhteitus 

Sideainepitoisuuden ohjearvona käytetään uuden 
asfalttimassan sideainepitoisuutta vastaavassa 
sideaineen tavoitetunkeumaluokassa. 

Sideaineseoksen ominaisuuksiin vaikuttavat vanhan 
ja uuden sideaineen laatu ja määrä sekä massan 
valmistustekniikka. Ominaisuuksiin voidaan vaikut-
taa yleensä vain muuttamalla asfalttirouheen 0-
suutta uusiomassassa ja/tai lisäsideaineen laatua. 

Lisäsideaineen määrä (P 1) voidaan laskea kaavalla: 

= ( o - 1R x R/100) X 100/(100 - P0 ) 

= tavoitesideainepitoisuus (paino-%) 
= rouheen sideainepitoisuus (paino-%) 

R = asfalttirouheen osuus uusiomassasta (pai-
no-%) 

= sideaineen lisäystarve (paino-%) laskettu-
na rouheen ja kiviaineksen yhteispainosta. 

Kylmähalkeilun välttämiseksi ja työstettävyyden 
parantamiseksi sideaineen tunkeumatavoite kulu-
tuskerroksessa valitaan alueelta 1 20-200 mm/1 0. 
Lopullinen sideaineen tunkeuma voidaan arvoida 
seuraavassa esitetyllä kaavalla. Uusiomassan bitu-
min tunkeumaluokka: 

100 logC = a x logA + b x logB 

C = seoksen tunkeuma 1/10 mm 
A = lisäsideaineen tunkeuma 1/10 mm 
B = vanhan bitumin tunkeuma 1/10 mm 
a = lisäsideaineen osuus seoksesta 

paino-% :na 
b = vanhan bitumin osuus seoksesta 

paino-% :na 

3.5 Annossekoitus 

Asfalttirouhetta voidaan käyttää normaalissa an-
nossekoitusmenetelmässä yleensä korkeintaan 20 
% valmistettavan asfalttimassan määrästä ellei sitä 
lämmitetä ennen syöttää sekoittajaan. 

Kylmän ja kostean asfalttirouheen lisääminen vaatii 
kiviaineksen kuumentamista kuivausrummussa nor-
maalia korkeampaan lämpötilaan. Ylikuumennustar-
ve riippuu asfalttirouheen prosenttiosuudesta, ve-
sipitoisuudesta, halutusta massasta ja lämpötilasta. 
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3.6 Rumpusekoitus 

Rumpusekoittimella uusiomassaa valmistettaessa 
asfalttirouheen kosteuspitoisuuden tulee olla mah-
dollisimman alhainen. 

Valmistetun asfalttimassan loppukosteus saa olla 
korkeintaan 0,5 %.Asfalttirouhetta voidaan käyttää 
rumpusekoittimessa jopa 100 %. 

3.7 Laatuvaatimukset 

Uusioasfatttibetonin tulee täyttää normaalin asfalt-
tibetonin laatuvaatimukset. 

3.8 Remixer-pintaus (REM) 

Remixer-pintaus on työmenetelmä, jossa vanha 
asfalttipäällyste kuumennetaan tiellä kulkevilla 
kuumentimilla, jyrsitään irti, sekoitetaan uuden 
massan kanssa ja levitetään takaisin tielle. 

Vanhan asfalttipäällysteen kuumennus on tehtävä 
tasaisesti siten, että alustan pintalämpötita kuu-
mentimien jälkeen on ̂  250 °C. Lisämassana käy-
tetään normaalia asfalttibetonia. Lisämassan me-
nekki on yleensä 10-20 kg/m 2 . Massaseos levite-
tään ja tiivistetään normaalisti. Päällysteen pinta- 
lämpötila levittimen jälkeen on oltava ̂  105 °C. 

Remixer-pintaus voidaan tehdä myös tuplaperällä 
varustetulla kalustolla, jolla päällyste levitetään 

kahtena kerroksena (uusiomassa alle ja lisämassa 
päälle). Lisämassana käytetään tällöin mandollisim-
man hyvälaatuisesta kivestä tehtyä asfalttimassaa. 
Sen menekki on yleensä 30-40 kg/m 2 . 

Remixer-pintauksen tulee täyttää normaalin asfaltti-
betonin laatuvaatimukset. 

3.9 ART-pintaus (ART) 

ART-pintaus on tiellä tapahtuva uusiopäällysteen 
valmistusmenetelmä. 

Vanhalle päällysteelle levitetään uutta, karkeaa 
kiviainesta 10 —20 kg/m 2  tasaiseksi matoksi, jonka 
jälkeen päällyste kylmäjyrsitään haluttuun levey-
teen ja syvyyteen siten, että lisäkiviaineksen ja 
jyrsintärouheen sekoitus jää tasaiseksi nauhaksi 
keskelle päällystyskaistaa. 

ART-kalustolla massaseos kerätään välisiilon kaut-
ta kuumennusrumpuun, jossa siihen lisätään peh-
meä bitumi ja massa sekoitetaan valmiiksi rum-
pusekoituksella. Liimaus tehdään aseman loppu-
osassa olevalla rampilla juuri ennen levitystä. Uu-
siomassan levitys ja tiivistys tehdään normaaliin 
tapaan. 

ART-pintauksen tulee täyttää normaalin asfalttibe-
tonin laatuvaatimukset. 
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KUVA 2: ASFAL1TIBETONI AB 12 
KIVIAINESSEOS 

Täytejauhe, vähintään 	3.0 paino-% 

Hiekka, enintään 	30 paino-% 

Murske, vähintään 	60 paino-% 

SIDEAINE 

Bitumit 	 B-80, B-120 tai B-200 

Määrä 	 5,4 - 6,2 paino-% 

Läp.-% ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ 
100 100 - 1 77 

90 5 4/-___ 90 

- / -/ - - 80 80 - _____ _____ _____ _____ _____ - - 
70 70 - ___ 

/ /67 __ ___ __ __ __ 

54/ - - _____ _____ _____ / - 50 50 - - - - 
" 40 40 

35-'__ 
___ ___ ------- 

—'34------- ___ ___ 
-.--- 

___ - - -- - ___ 
__ 

- - - - __ 20 20 __ __ ___ __ __ - - - 
------- 10 10 

8 _____ 	____ ____ 
0 0 - - - - - - - 	_____ - 

0,074 	0,25 	1 	4 	8 	16 	25 	64 
0,125 	0,5 	2 	6 	12 	20 	32 

Seula mm 

Sallittu tyhjätila 	1,0 - 7,0 tilavuus-% 

Massamäärä, kun levitys tehdään vakiopaksuisena 

Vähintään 	50 kglm 2  

Yleensä 	70 kglm 2  

Enintään 	100 kg/m 2  

Minimi määrä kuumennuspintauksessa ja massa- 

pintauksessa on 50 kg/m 2  
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KUVA 3: ASFALTTIBETONI AB 16 
KIVIAINESSEOS 

Täytejauhe, vähintään 

Hiekka, enintään 

Murske, vähintään 

SIDEAINE 

Bitumit 

Määrä 

Läp. -% 
100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 
1 	L!J 

10 
8 

0 

3,0 paino-% 

25 paino-% 

70 paino-% 

B-80, B-120 tai B-200 

5,3 - 6,1 paino-% 

00 

'0 

.0 

.0 

9 

9 

0,074 	0,25 	1 	4 	8 	16 25 
0,125 	0,5 	2 	6 	12 20 32 

Seula mm 

Sallittu tyhjätila 	1,0 - 5,0 tilavuus-% 

Massamäärä, kun levitys tehdään vakiopaksuisena 

Vähintään 	70 kglm 2  
Yleensä 	90 kglm 2  

Enintään 	130 kglm2  

Minimi määrä kuumennuspintauksessa on 60 kg/m 2  

ja massapintauksessa 70 kglm 2  
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KUVA 4:ASFALTTIBETONIAB 20 
KIVIAINESSEOS 

Täytejauhe, vähintään 	3,0 paino-% 

Hiekka, enintään 	20 paino-% 

Murske, vähintään 	75 paino-% 

SIDEAINE 

Bitumit 	 B-80, B-120 tai B-200 
Määrä 	 5,2 - 6,0 paino-% 

Läp. -% 
100 

- ---- 
100 

90 90 

80 _77L 80 - -- 

70 - 
/ 

70 

60 
__ __ __ __ __ / 

7 - 7 - - 

- 60 

50 ____ ____ ____ ____ ____ 7 ___ 
- - 

- 50 

40 

32 38 
z--------- 40 

____ 

:: 1111111 
10 

____ 

--- 

- 7  ____ ___ 

8 

_____ ____ _____ ____ - - - - - 
- 10 

0 - ___ ___ ___ ___ ___ ------- 0 
0,074 	0,25 	1 	4 	8 	16 	25 

0,125 	0,5 	2 	6 	12 	20 	32 
Seula mm 

Sallittu tyhjätila 	1,0 - 5,0 tilavuus-% 

Massamäärä, kun levilys tehdään vakiopaksuisena 

Vähintään 	80 kglm 2 

Yleensä 	100 kglm 2  
Enintään 	150 kglm 2  

Minimi määrä kuumennuspintauksessa on 70 kg/m 2  
ja massapintauksessa 80 kg/m2 
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KUVA 5:ASFALTTIBETQNIAB 25 

KIVIAINESSEOS 
Täytejauhe, vähintään 	3,0 paino.-% 

Hiekka, enintään 	20 paino-% 
Murske, vähintään 	75 paino-% 

SIDEAINE 

Bitumit 	B-80, B-120 tai B-200 
Määrä 	 5,1 - 5,9 paino-% 

Läp.-% 
100 

- 

____ ____ ___ ____ 

100 

::'_____ _ 

70  --97- 70 

60 
53—___ 

60 
___ ___ _,ZhI___ 

40 

3 0 31 ____ ___ 

____ 

___ 38 
- - - - - 40 

____ ___ - - _ 

10 
7 

------- __ 
0 ------- 0 
0,074 0,25 	1 	4 	8 	16 	25 	64 

0,125 	0,5 	2 	6 	12 	20 	32 
Seula mm 

Sallittu tyhjätila 	1,0 - 5,0 tllavuus-% 

Massamäärä, kun levitys tehdään vakiopaksuisena 

Vähintään 	100 kg/m 2  

Yleensä 	120 kglm 2 

Enintään 	175 kg/m 2  

Minimi määrä kuumennuspintauksessa on 80 kg/m 2  
ja massapintauksessa 90 kg/m 2  

25 
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KUVA 6:ASFALTTIBETONIABE 16 

KIVIAINESSEOS 

Täytejauhe, vähintään 8,0 paino-% 

Hiekka, enintään 37 paino-% 

Murske 55- 70 paino-% 

S!DEAINE 

Bitumit B-80 tai B-120 

Määrä 5,1 - 6,5 paino-% 

Läp. -% 
iOÖ 

- 

100 

90 90 

80 80 
--------- 

70 -- --- 70 

60 60 

50 —8--,---- 50 - 

__ 41 __ / 
- 

__ 
40 - - - _____ _____ - 

- /- - - - 

40 

30 33-  - - - 30 - 

20 
28 - ------- 20 

10 ------- 10 

0 0 - ___ ___ ___ ___ ___ ----- -- 

0,074 	0,25 	1 4 	8 	16 	25 	64 
0,125 	0,5 2 	6 	12 	20 	32 

Seula mm 

Sallittu tyhjätila 1,0 - 5,0 tilavuus-% 

Karkeutus tarvittaessa kiviaines 3-6 mm 2-4 kglm2  
Massamäärä, kun levitys tehdään vakiopaksuisena 

Yleensä 80 kg/m 2 



Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 
	

27 
PÄÄLLYsTYSTYÖT 

KUVA 7: ASFAL TTIBETONI ABE 20 

KIVIAINESSEOS 

Täytejauhe, vähintään 8.0 paino-% 

Hiekka, enintään 37 paino-% 

Murske 55- 70 paino-% 

SIDEAINE 

Bitumit B-80 tai B-120 

Määrä 5.0 - 6.0 paino-% 

Läp. 
100 

-% 
100 

___LL_ ___ ___ ___ ___ ___ 90 

80 
- 

80 

70 _____71 -- 70 

-- 55 ---- 
50 

41 ___- / 
50 

40 
___ ___ __ 

- - - - - 40 

30 30 / - - - - 
- 

20 5/ 
— 29 

- - - - - - 

- 20 

10 - 	 - - - - 10 

0 - _____ _____ _____ _____ _____ 	- - - - - - 0 
0,074 	0,25 	1 4 	8 	16 	25 	64 

0,125 	0,5 2 	6 	12 	20 	32 
Seula mm 

Sallittu tyhjätila 1,0 - 5,0 tllavuus-% 

Karkeutus taivittaessa kiviaines 3- 6 mm 2-4 kg/m 2  
Massamäärä, kun levitys tehdään vakiopaksuisena 

Yleensä 100 kg/m2 
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KUVA 8: KUITUASFAL1TIBETONI SMA 16 

KIVIAINESSEOS 
Täytejauhe, vähintään 	8,0 paino-% 
Hiekka, enintään 	17,0 paino-% 
Murske, vähintään 	75,0 paino-% 

SIDEAINE 
Bitumit 	 B-80 tai 	-120 6,0 - 6,8 paino-% 

LISÄAINE 
Stabiointiaineena käytetään selluloosa- tai 
mineraalikuitua vähintään 0,30 paino-% 

Läp. -% 
10() 100 

90 90 --- 

80 - - - - - - 80 

70 - ___ ___ ___ ___ ___ --- --- 70 

60 60 
---------y 

50 - 50 ___7L 

40 
- 

40 

30 ____ ____ ____ 29 ____ - 30 24 
- 

- 27 - - - 
- 

20 
____ ____ ____ ___ 

---- _- - - - - - 20 

'6 ____ 10 : 

8 - - - - 
- 10 

0 ------- 0 
0,074 0,25 	1 	4 	8 	16 	25 64 

0,125 0,5 	2 	6 	12 	20 	32 
Seula mm 

Sallittu tyhjätila 	 1,0 - 5,0 tilavuus-% 

Karkeutus ta,vittaessa 	kiviaines 3- 6 mm 2-4 kg/m 2  

Massamäärä vakiopaksuisena 80- 100 kg/m2 
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4 VALUASFALTTI (VA) 

4.1 Käyttöalue 

Valuasfalttia käytetään ensisijassa siltojen kulutus-
kerroksena. Ajoratapäällysteeksi tehtävä valuasfalt-
ti on aina karkeutettava. Valuasfalttia käytetään 
myös pUllysteiden kunnossapitotäissä reikien, 
kuoppien ja raiteiden paikkaukseen. 

Tämä työselitys koskee sellaisia valuasfalttipäällys-
teitä, joiden kiviaineksen kuumennus ja massan 
esisekoitus suoritetaan asfalttiasemalla ja loppuse-
koitus kuljetus- tai keskuskeittimessä. 

4.2 Raaka-aineet ja massan valmistus 

Käytettävät bitumilajit ovat B-65 ja B-80. Sideai-
neena voidaan käyttää myös seosta, joka sisältää 
tiebitumin lisäksi luonnonasfalttia. Vaativissa koh-
teissa ja korkeiden pehmenemispistearvojen saa-
vuttamiseksi on käytettävä kumibitumeja. 

Luonnonasfaltin lisäys nostaa bitumin pehmenemis-
pistettä ja lisää siten päällysteen kovuutta. Käytet-
tässä luonnonasfalttina Trinidad Epurta on sen 
määrä yleensä 20-30 % sideaineen määrästä. 

Kumivaluasfaltti valmistetaan valuasfalttimassojen 
tavoin valuasfalttikeittimissä. Sideaineena käyte-
tään bitumin ja synteettisen kumin seosta. Kumiva-
Iuasfaltista erotetun sideaineen palautuman on 
oltava vähintään 40 % (TIE 451-menetelmä). Muu-
ten kumivaluasfaltin on täytettävä valuasfaltille 
asetetut vaatimukset. 

Sideainetta valittaessa otetaan huomioon päällys- 
teelle tuleva liikenteen rasitus sekä paikalliset sää- 
suhteet. Raskaasti liikennöidyillä tieosilla ja Ete-
lä-Suomessa käytetään verrattain kovia päällys- 
teitä. Käytettävän sideaineen pehmenemispisteen 
(TIE 104) ohjearvona voidaan pitää seuraavia: 

Paikkaukset 52 °C 
Jalkakäytävät ja pihat 52 °C 
Ajoradat 63 °C 
Paikoitusalueet 63 °C 
Sillat 77 °C 
Bussikaistat ja -pysäkit 77 °C 

Ennakkokokeissa tiiviiksi sullotun suhteitetun kivi- 
aineksen tyhjätilan on oltava alle 20 tilavuus-%. 
Jos rakeisuuskäyrä sijaitsee rajakäyrien 1 ja II väli-
sellä alueella, on kiviaineksen tyhjätilan yläraja 
kuitenkin 22 tilavuus-%. 

Urakoitsijan tulee esittää tyäkohtaisesti käytettävät 
sideaineet ja niiden määrät rakennuttajan hyväksyt-
täviksi. Samoin tulee esittää työkohtaisesti hyväk-
syttäväksi massan valmistuksessa noudatettava 
rakeisuuskäyrä. Massaa, jonka rakeisuuskäyrä 
sijaitsee kuvan 9. rasteroidulla alueella, voidaan 
levittää myös käsityönä erikseen sovittaessa. 

Kuvaan 9. on merkitty valuasfaltin raaka-aineiden 
laatua ja määrää, massan koostumusta sekä val-
miin päällysteen massamäärää koskevat suosituk-
set ja tyhjätilavaatimus. 

Varsinaisissa päällystystöissä sideainepitoisuuden 
ohjearvo määrätään ennakkokokeilla kullekin käy-
tettävälle kiviainekselle ja suhteitukselle (TIE 431). 
Tällöin painuma-arvojen avulla selvitetään käytettä-
vän bitumin laji ja määrä sekä mandollisen luon-
nonasfaltin määrä. Bitumin määrän tulee ylittää 
tiiviiksi sullotun kiviaineksen tyhjätila. Jos ennakko- 
kokeita ei tehdä, voidaan likimääräinen sideainepi-
toisuuden ohjearvo valita asfalttinormien 1 987 
taulukosta 28. 

Täytejauhepitoisuus on sovittava sellaiseksi, että 
sillä yhdessä syklonijauheen kanssa päästään vali-
tun käyrän mukaiseen 0,074 mm seulan läpäisyp-
rosenttiin. Annettua täytejauhepitoisuuden alarajaa 
ei kuitenkaan saa alittaa. 

Kuivattu kiviaines on Iajiteltava raekoon mukaan 
vähintään kolmeen lajitteeseen siten, että hienoin 
lajite läpäisee 4 mm seulan. Sykionijauhetta on 
tarvittaessa voitava poistaa tai palauttaa kiviaines-
seokseen. 

Murske ja hiekka kuumennetaan ennen sekoitusta 
kuivatusrummussa 300 —350 °C lämpötilaan, jotta 
saavutetaan vaadittu sekoituslämpötila täytejauhe-
lisäyksen jälkeen. Mikäli täytejauhe kuumennetaan 
etukäteen erikoisrummussa, ei kiviainesta tulisi 
kuumentaa 230 °C lämpötilaa korkeammaksi. 

Trinidad Epur sulatetaan sekoittimella varuste-
tussa sulatuskattilassa ja pumpataan joko sekoitta-
mattomana erikoispumpulla 1 50 - 1 90 °C lämpöti-
lassa suoraan sekoittimeen tai etukäteen bitumiin 
sekoitettuna. Massa-annoksen sekoitusajan tulee 
olla vähintään kaksi minuuttia. 

Jos massan kuljetuksessa levityspaikalle käytetään 
tavallisia valuasfaltinkeittimiä, voidaan Trinidad 
Epurn lisäys ja sulatus suorittaa paluukuljetuksen 
aikana. 

Sekoituslämpötilan tulee olla 180-230 °C. Jos 
lämpötila ylittää rajan 230 °C, on massa hylättävä. 



30 
	

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 
PÄÄ LLYSTYSTYÖT 

Kumivaluasfalttia valmistettaessa ei massan lämpö-
tila saa ylittää + 200 °C. 

Massan tulee olla kovuudeltaan sellainen, että 
leimapainuma-arvojen keskiarvo kuormituskokeessa 
(TIE 431) täyttää seuraavat lukuarvot: 

Sillat 	 3-6 mm 
Bussikaistat ja 
bussipysäkit 	 2 —5 mm 
Ajoradat ja 
paikoitusalueet 	 5 —8 mm 
Jalkakäytävät, 
pihat ja pientareet 	7 - 10 mm 

Kuormituskokeen yksittäisen näytteen tulos saa 
poiketa keskiarvosta ± 4 mm. 

4.3 Massan kuljetus, alusta ja levitys 

Massa kuljetetaan levityspaikalle joko keittimissä 
tai erikoisrakenteisissa kuljetusvaunuissa, joissa 
massaa voidaan kuljetuksen aikana sekoittaa erot-
tumisen estämiseksi. 

Tehtäessä vatuasfafttia tiiviille alustalle, kuten 
esim. betonille, tulee betonin päälle levittää huokoi-
nen ja avoin asfalttikerros valuasfaltin kuplimisen 
välttämiseksi. Massan levitys kostealle tai märälle 
alustalle on ehdottomasti kielletty. 

Massa levitetään koneellisesti valuasfaltin levitti-
mellä. Massaa levitettäessä tulee sen lämpötilan 
olla 180-230 °C. Jos massan lämpötila ylittää 
230 °C (kumivaluasfaltilla 200 °C), on massa hylät-
tävä. Jäähtynyttä massaa voidaan käyttölämpöti-
laan kuumennettuna käyttää päällysteeseen. 

Jouduttaessa levittämään valuasfalttimassaa käsi-
työnä se tasoitetaan hiertämällä käyttäen apuna 
hiekkaa. Hiekan tulee olla teräväsärmäistä, pöly -
töntä, kuivaa sekä tarvittaessa kuumennettua. 

Levitetyn massan määrä ja valmistuneen päällys- 
teen pinta-ala todetaan työvuoroittain. Jos päällys-
te on tilattu määräpaksuisena (kg/m 2), tulee työ-
vuoroittain todetun keskimääräisen massamenekin 
olla vähintään sama kuin tilattu massamäärä. Mas-
sa on levitettävä paksuudeltaan mandollisimman 
tasaisena päällystettävälle pinnalle. 

4.4 Päällyste 

Päällystettä ei yleensä tiivistetä jyräämällä. Tar -
peellinen tiiviys saavutetaan valitsemalla massalle 
oikea koostumus. Valmiin päällysteen tyhjätilan 
tulee olla alle 2,0 tilavuusprosenttia. 

Ajoratapäällysteeksi tehtävä valuasfaltti on kar-
keutettava päällysteen kitkan ja kulutuskestävyy-
den parantamiseksi. Karkeutukseen käytetään 
bitumoitua mursketta 1 2 - 1 6, 1 6-20 tai 20-25 
mm. Bitumointi tehdään kuumentamalla murske ja 
sekoittamalla siihen sekoittimessa bitumia B-65, 
1 ,0 - 1 ,5 painoprosenttia kiviaineksen painosta. 
Kastelemalla tuote saadaan rakeet pysymään eril-
lään toisistaan. 

Bitumoitu murske levitetään koneellisesti heti mas-
san levityksen jälkeen. Murskemäärä voi olla 7,0 
- 1 2,0 kg/m 2 . Työssä käytettävä määrä sovitaan 
erikseen. Murskeen tulee jakautua tasaisesti kar-
keutettavalle pinnalle. Kevyt jyräys on suoritettava 
siten, että sepeli painuu massapinnan tasoon, 
mutta ei sen alle. Karkeutus ei saa jäädä liiaksi 
koholle. Virheelliset kohdat on päällystettävä uu-
delleen. Karkeutuksen valmistuttua on irtoainekset 
harjattava pois. 

Paikkaustöissä karkeutukseen käytetään mursketta 
3-6 tai 6-12 mm 4-8 kg/m2. 
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KUVA 9: VALUASFALTTI VA 
KIVIAINESSEOS 

Täytejauhe 	20-30 paino-% 

Hiekka, enintään 	50 paino-% 

Murske, vähintään 	30 paino-% 
Ajoratapäällysteissä tulee 2 mm karkeamman kWiaineksen 
olla kalliomursketta 

SIDEAINE 

Bitumit B-65, B-80 tai niiden ja Iuonnonasfaltin seos 

Määrä 	7,0- 9,5 paino-% 

Läp. -% 
100 - ____ ____ ____ ____ ____ -- ----- - - - 100 

90  7 
•1 90 

80 7.  80 

70 / 64 70 

-: __ __ __ 

/59 
__ 

50 - 

/t ____ - - - - - 50 

40 O"•j• ---__.-T44 40 

30 30 

20 
. _____ _____ _____ _____ - - - - - - 

- 20 

10 - - - - - 10 

0 ------- 0 
0,074 	0,25 	1 	4 	8 	16 	25 	64 

0,125 	0,5 	2 	6 	12 	20 	32 
Seula mm 

Sallittu tyhjätila 	 2,0 tllavuus-% 

Massamäärä on yleensä 
Jalkakäytävät ja pihat 	50 kg/m2 

Ajoradat, kevyt liikenne 	70 kg/m2  

Ajoradat, raskas lIIkenne 	90 kg/m2 
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5 KEVYTASFALTTIBETONI (KAB) 

5.1 Käyttöalue 

Kevytasfalttibetonia käytetään kulutuskerroksena 
kevyen liikenteen väylillä, erillisenä piennarpäällys-
teenä sekä ajoratapäällysteenä sellaisilla teillä, 
joiden liikennemäärä (KVL) on 500 —2500 ajon.!-
vrk. 

Maksimiraekoon mukaan erotetaan kolme kevytas-
falttibetonilajia: KAB 1 2, KAB 1 6 ja KAB 20. 

5.2 Massan valmistus 

Massan koostumusta ja massamäärää koskevat 
yleiset vaatimukset ovat kuvassa 1 0. 

Kiviaineksena käytetään murskesoraa tai sepeliä, 
joihin voidaan rakeisuuden parantamiseksi lisätä 
hiekkaa. Täytejauhetta ei käytetä. 

Sideairieena käytetään bitumiäljyä BÖ-6. Tartuk-
keena käytetään diamiinia 0,5 % sideaineen pai-
nosta. Tartukkeen lisäystä ja sekoittamista koske-
vat samat määräykset kuin öljysoran valmistukses-
sa. 

Massan valmistamiseen käytetään asfalttiasemaa, 
rumpusekoitinta tai kuumennusrummulla varustet-
tua äljysora-asemaa. Massa valmistetaan kuivasta 
kiviaineksesta. 

5.3 Päällyste 

Päällystystyössä noudatetaan soveltuvin osin as-
falttibetonista annettuja ohjeita. Päällystenäytteitä 
ei oteta eikä näin ollen sovelleta niiden tutkimus-
tuloksiin perustuvaa arvostelua. 

Valmiin päällysteen tulee olla tiivis ja tasalaatuinen. 
Siinä ei saa esiintyä kestävyyttä tai liikenneturvalli-
suutta heikentäviä lajittumia. 
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KUVA 10: KEVYTASFAL1TIBETONI KAB 

KIVIAINES 

Murske 	0-12,0-l6taiO-2Omm 

SIDEAINE 

Bitumiöljy BÖ-6 	3,8 - 4,5 paino-% 

L!SÄAINE 

Diamllni 	0,5 paino-% 

Läp. -% 
100 	 100 

90 	 ---7-/-- 	90 

80 	 80 

70 - 	 / L___ 	70 

60 	
/ - / - - - - 

	60 

50 - 	 44/ —/53----- 	50 

40 	 7/ - - - - - - 	40 

30 	 24-'' 	 30 

LI - 	- - - - ____ 

	

10 •- ___ ___ ___ ___ ___ ------- 	10 
1 

0 	 ------- 	0 
0,074 	0,25 	1 	4 	8 	16 25 	64 

0,125 	0,5 	2 	6 	12 20 32 
Seula mm 

Massamäärä on yleensä 
Kevyen liikenteen väylät 	60 kglm 2  

Pientareet 	 80 kg/m2  

Ajoradat 	 100 kglm2 
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6 ÖLJYSORA (ÖS) 

6.1 Käyttäalue 

Öljysoraa käytetään päällysteenä teillä, joilla KVL 
on enintään 1000 ajon.fvrk, sekä vanhojen öl-
jysorateiden pintauksiin ja paikkausmassana. 

6.2 Raaka-aineet 

Kiviaineksena käytetään vähän hienoainesta sisältä-
vää murskesoraa tai sepeliä. Massan sekoitetta-
vuutta ja rakeisuutta voidaan parantaa jakamalla 
kiviaines lajitteisiin. Jos kiviaines rakeisuudeltaan, 
puhtaudeltaan tai muilta ominaisuuksiltaan ei täytä 
laatuvaatimuksia tai muuten on epäittävissä kivi-
ainestekijöiden voivan johtaa öljysoran laadun 
oleelliseen heikentymiseen, tulee työn onnistumi-
nen varmistaa etukäteen tehtävin laboratorioko-
kein. 

Sideaineena käytetään tartukkeellista bitumiäljyä 
BÖ-2T. Sideaineen tulee sisältää riittävästi tartu-
ketta aktiivisen tarttuvuuden aikaansaamiseksi. 
Tartukkeena käytetään mono- ja diamiinin seosta 
tai diamiinia. Suositeltavat tartukepitoisuudet pro-
sentteina bitumiöljyn painosta ovat taulukon 13. 
mukaiset. 

Taulukko 13. Suositeltavat 6/jysoramassan tartukepitoi-
suudet. 

Kuivaamaton Kuivattu tai 
Tartuke Läninitetty 

kiviaines kiviaines 

Mono- ja 1,2 0,5 
diamiinin seos 
Diamiini 0,8 0,5 

Lisättäessä tartuke jalostamolla taulukossa mainit-
tuja arvoja korotetaan 0,1 %-yksikköä. Jos bitu-
miöljyn ja kiviaineksen välinen tartunta on huono, 
lisätään tartuketta tarvittaessa 0,1 —0,3 %-yksik-
köä. 

Työmaalla tartuke sulatetaan erityisissä sulatta-
moissa tai suoraan sideaineeseen sekoittamalla. 
Tartukkeen sekoitusta varten on sideainesäiliässä 
oltava tehokkaat laitteet. Kun tartuke on sekoittu-
nut täysin sideaineeseen, on sekoittamista jatketta-
va, kunnes koko sideainemäärä on vielä kerran 
mennyt pumpun läpi. 

Sideaineeseen sekoitetun tartukkeen määrä ja teho 
alenevat vähitellen pääasiassa hapettumisen joh- 
dosta. Hapettuminen lisääntyy sideaineen lämpöti- 

lan noustessa. Hapettumisen vähentämiseksi on 
sideainetartukeseoksen käsittely järjestettävä siten, 
että seoksen kierto säiliössä tapahtuu vain neste- 
pinnan alapuolella, jolloin hapettumista lisäävää 
kuohumista ei tapandu. Tartukkeen käsittelyssä on 
noudatettava annettuja turvallisuusohjeita. 

Tartukkeen laadun, määrän ja sideaineen sallitun 
käyttäajan tartukkeen lisäyksen jälkeen määrää 
rakennuttaja. 

6.3 Massan valmistus 

Öljysoramassan koostumusta ja valmiin päällysteen 
massamäärää koskevat yleiset vaatimukset ovat 
kuvassa 11. Massa valmistetaan kuivaamattomas-
ta kiviaineksesta, ellei toisin ole sovittu. Kiviainek-
sen kuivaaminen tai lämmittäminen on yleensä 
aiheellista, jos: 

1. 0,074 mm seulan läpäisyprosentti on yli 
5 ja kosteus yli 3,0 % 

2. kosteus on yli 4 % 
3. ilman lämpötila on alle + 5 °C massaa le-

vitettäessä ja alle 0 °C varastoon tehtäessä 
4. 0,074 mm läpäisyprosentti on yli 6 

Kuivatun tai lämmitetyn kiviaineksen vesipitoisuu-
den tulee yleensä olla 0,7-1,5 %. Kiviaineksen ja 
massan käsittelyssä on vältettävä erottumista. 

Bitumiöljyn ruiskutuslämpötilan tulee olla 
100 ± 15 °C ennen lisäystä kiviainekseen. 

Massan kylmäsekoituksessa kiviaineksen ja sideai-
neen syötön sekoittajaan tulee tapahtua mandolli-
simman pitkään ja samanaikaisesti, jotta sekoittu-
minen on tehokasta. Sekoitusajan on oltava sellai-
nen, että massasta tulee tasalaatuista eikä paakku-
ja esiinny. 

Öljysoran tekemistä tien pinnassa sekoittaen ei 
sallita. 

Ennen työn alkua on punnitsemalla tai tarkistetuilla 
mittareilla todettava massan koostumus. Se voi-
daan todeta myös tutkimalla koemassasta otettu 
näyte laboratoriossa. Jos tulokset osoittavat 
massan täyttävän vaatimukset, sekä massa muu-
ten koostumukseltaan (paakut, lajittumat ym.) ja 
ominaisuuksiltaan (tarttuvuus, väri ym.) vaikuttaa 
normaalilta, voi varsinainen päällystystyö alkaa. 
Jos tielle levitetty koemassa ei täytä sille asetettu-
ja vaatimuksia, on päällysteestä maksettavaa urak-
kahintaa kohtuullisesti alennettava tai päällyste 
kokonaan poistettava, jos virhe on niin suuri, että 
päällysteen laatu on oleellisesti huonontunut. 01- 
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jysoramassan sekoitusaika ja -teho sovitaan työ-
maakohtaisesti sen jälkeen kun massan on todettu 
täyttävän laatuvaatimukset. 

Kylmäsekoitteisen massan laatua voidaan parantaa 
varastoinnilla. Öljysoraa valmistetaan varastoon 
yleensä 30 t/lcm kunnossapitoa varten, ellei toisin 
määrätä. Varastomassan sideainepitoisuus on 
yleensä 0,2 %-yksikköä tielle välittömästi levitettä-
vän massan sideainepitoisuutta suurempi. Öljy- 
soraa ei saa tehdä varastoon sateella, jos kosteu-
den arvioidaan nousevan niin suureksi, että se 
huonontaa massan laatua. Varastoinnissa on väl-
tettävä erottumista. Varastokasat on tehtävä yhte-
näisiksi, jotta massan likaantuminen ja kostuminen 
jää vähäiseksi. 

6.4 Pällyste 

Massa levitetään yleensä asfalttilevittimellä siten, 
ettei käsityö ole saumatöitä lukuunottamatta tar -
peen. Erikseen sovittaessa voidaan levitys tehdä 
laahaimella tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla 
laitteella. 

Levitetyn massan määrä ja päällystetty pinta-ala 
todetaan tyÖvuoroittain. Työvuoroittain todetun 
keskimääräisen massamenekin on oltava vähintään 
sama kuin tilattu massamäärä. Massa on levitettä 

vä tasaisesti päällystettävälle pinnalle. Paikallisesta 
mittauksesta todettu massamäärän alitus saa olla 
enintään 1 5,0 % tilatusta määrästä. Levitysmäärää 
voidaan tarkkailla vertailemalla autokuormittain 
kuorman painoa ja sitä vastaavaa pinta-alaa. Ohu-
eksi todettu kohta on työn aikana korjattava. 

Öljysorakerros jyrätään yleensä melko pian levityk-
sen jälkeen. Päällysteen reunan tiivistämiseen on 
kiinnitettävä riittävää huomiota. Työmaaliikenteen 
aiheuttamaa rasitusta uudelle päällysteelle tulee 
välttää, jos öljysorassa ilmenee urautumista, sideai-
ne nousee pintaan tai ilmenee muita vakavia vauri-
oita. 

Jos valmiissa öljysorapäällysteessä ilmenee kivi- 
aineksen ja sideaineen välistä heikkoa tartuntaa, 
runsasta suurten kivirakeiden irtoamista tai sideai-
neen pintaannousua yms., vaurioiden syyt on 
selvitettävä ja poistettava. Työt on tarvittaessa 
keskeytettävä korjaustoimien ajaksi. 

Jos valmiissa äljysorapäällysteessä esiintyy sileitä 
ja pehmeitä kohtia tai purkaantumisia tai sen vesi-
pitoisuus on liian suuri, on päältysteen pinta karhit-
tava kohdan 1 .3.3.4 mukaisesti. Karhinta on tehtä-
vä siten, että päällysteen pintaan saadaan 2,5 cm 
paksu muokattu kerros. Karhinnan jälkeen päällyste 
jyrätään. 
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KUVA 11: ÖLJYSORA ös 
KIVIAINES 

Murske 	0- 12, 0- 16 tai 0- 18 mm 

SIDEAINE 

Bitumiöljy BÖ-2 	3,2 - 3,6 paino-% 

LISÄAINE 

Tartuke 	0,5 - 1,2 paino-% 

Läp. -% 
1OÖ 100 

90 - _____ ____ ____ ____ ____ - _7 - - - 90 

80 - -,..5-/--7--- 80 

70 7/ - - - - - 70 

60 7/ / - - - - - - 60 

50 43/__/53 ---- 50 

40 7/ - - - - - - 40 

__ 22 
20 '2---------- - __ -' 

1 _ ____ _____ ____ ____ ____ - - 
1. - - - - - ____ 

0 2 	 -- 0 
0,074 	0,25 	1 	4 	8 	16 	25 	64 

0,125 	0,5 	2 	6 	12 	20 	32 
Seula mm 

Massamäärä on yleensä 
LIIkenne <200 ajon./vrk 	60 kglm 2  
LIIkenne 200-500 ajon.Ivrk 	80 kg/m2  

LIIkenne >500 ajon./vrk 	100 kglm 2  
Massamäärä pintauksissa 	40... 60 kg/m2 
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7 UUSIOÖLJYSORA JA -KEVYTASFALT-
TIBETONI 

7.1 Käyttöalue 

Uusioöljysoraa, jossa on enintään 70 % öljysora-
rouhetta, käytetään kuten normaalia öljysoraa. 
Uusioöljysoraa, jossa on rouhetta yli 70 %, käyte-
tään vähäliikenteisillä teillä (KVL < 300 ajon./vrk.). 

Uusiokevytasfalttibetonin käyttökohteet ovat sa-
mat kuin normaalin kevytasfalttibetonin. Massan 
valmistukseen ja levitykseen sovelletaan uusioöl-
jysorasta annettuja ohjeita. 

7.2 Öljysorarouhe 

Vanha äljysora jyrsitään asfalttijyrsimellä tai omalla 
konevoimalla toimivalla tiehöyläjyrsimellä, joilla 
jyrsintäsyvyys on säädettävissä ja rouhe kuorma-
taan suoraan auton lavalle. 

Jyrsintäkelpoisen öljysorapäällysteen tulee olla 
suhteellisen tasainen, jotta puhkeamissa mukaan 
ryöstäytyvää pohjamursketta ja isoja kiviä ei sekoi-
tu rouheeseen haitallisen paljon. Päällysteen tulee 
olla niin kiinteä ja koossapysyvä, että se kestää 
jyrsinnän paakuiksi lohkeamatta. Päällysteen mu-
renevat reunaosat ja liettyneet laajat vauriokohdat 
on syytä jättää jyrsimättä tai ne on varastoitava 
erikseen. Tarvittaessa on rouheesta poistettava 
ylisuuret rakeet seulomalla. 

Jyrsittävän tieosan liikennöitävyyttä voidaan paran-
taa jättämällä pohjalle riittävä kerros päällystettä 
jyrsimättä. Jyrsintä tulee tehdä mieluiten välittö-
mästi ennen parannustyön aloittamista, sillä jyrsit-
tyyn pohjaan tulee herkästi reikiä. 

Öljysorarouhe varastoidaan löysään kasaan. Liikku-
mista kasan päällä koneilla on syytä välttää. Kasan 
suojaaminen on aiheellista, mikäli rouhe varastoi-
daan yli talven. 

Öljysorarouheen maksimiraekoko on keskimäärin 
90 % päällysteen alkuperäisestä maksimiraekoosta. 
Hienoainespitoisuus (0,074 mm seulan läpäisy-%) 
on 7-9 %. Sideainepitoisuus vaihtelee 2,0-3,3 
prosenttiin. 

7.3 Suhteitus 

Uusioöljysoran rakeisuuden korjaamiseen käytetään 
vähän hienoainesta sisältävää mursketta, esim. 
lajitetta 8— 18 mm. Kiviainesta on lisättävä yleensä 
yli 30 %. 

Vilkasliikenteisillä tieosilla käytetään lisäkiviainesta 
runsaasti, jolloin massaan saadaan enemmän toimi-
vaa sideainetta. Myös massan Iajittumisherkkyys 
pienenee massan tuoreutuessa. 

Vähäliikenteisillä teillä voidaan rouhetta käyttää 
pelkällä sideainelisäyksellä elvytettynä, joskin tällai-
nen massa on kuivahkoa ja lajittumisherkkää. 

Lisäsideaineen määrä lasketaan kaavalla: 

- 0,85.. .0,95 x R/1 00 x rouhe 

= suhteituksessa määritetty sideainepitoi-
suus 

1rouho = ÖS-rouheen sideainepitoisuus 
R 	= ÖS-rouheen osuus uusiomassasta 

(0-100 %) 

Kerrointa 0,85 käytetään 
- rouheen sideaineen ollessa vanhaa ja kovaa 
- rouheen osuuden massasta ollessa suuri, 

( ^ 70%) 

Kerrointa 0,95 käytetään 
- rouheen ollessa tuoretta 
- rouheen osuuden massasta ollessa vähäinen, 

( ^ 50 %) 

Sideaineena käytetään bitumiöljyä BÖ-2, johon 
sekoitetaan tartuketta kohdan 6.2 mukaisesti. 
Valmistettaessa öljysorarouheesta kevytasfalttibe-
tonia käytetään sideaineena bitumiöljyä 80-4 tai 
BÖ-6. 

7.4 Massan valmistus ja levitys 

Massan valmistuksessa ja levityksessä sovelletaan 
normaalista äljysorasta annettuja ohjeita. 

Massan kylmäsekoitus voidaan tehdä joko annos- 
tai jatkuvatoimisella öljysora-asemalla. Jatkuvatoi-
misessa prosessissa on kylmäsyöttöyksikön toimin-
taa valvottava jatkuvasti, sillä rouhe on herkästi 
holvaantuvaa. 

Massan lämpösekoitus voidaan tehdä kuumennus-
rummulla ja annossekoittajalla varustetulla asfalt-
tiasemalla tai jatkuvatoimisella rumpusekoittajalla 
varustetulla asfalttiasemalla. Jatkuvatoimisella 
asemalla kylmäsyöttöyksikössä tulee olla auto-
maattiohjauksella varustettu hihnavaaka, jolla kivi- 
aines voidaan punnita. Valmistetun massan loppu- 
kosteus tulee olla 0,4-0,8 %. 
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7.5 Laatuvaatimukset 

Uusioöljysoran tai -kevytasfalttibetonin tulee täyt-
tää normaalin äljysoran tai kevytasfalttibetonin 
laatuvaatimukset. 

8 MUUT MASSAT JA KERROKSET (BS, 
SA, BEST JA VBST) 

8.1 Bitumisora (BS) 

Bitumisoraa käytetään kantavan kerroksen yläosan 
rakentamiseen. Sideaineena käytetään bitumeja 
B-8Oja B-120. 

Massan koostumusta, massamäärää ja tyhjätilaa 
koskevat yleiset vaatimukset ovat kuvassa 12. 

Massa on tehtävä rakeisuudeltaan tasalaatuiseksi. 
Syklonijauhetta tulee palauttaa kiviainekseen niin 
paljon, että vaadittu 0,074 mm läpäisyprosentti 
saavutetaan. Tarvittaessa ja käytettäessä bitu-
misoraa tilapäisenä kulutuskerroksena lisätään 
täytejauhetta. 

Levitetyn massan määrä ja päällystetty pinta-ala 
todetaan työvuoroittain. Tyävuoroittain todetun 
keskimääräisen massamenekin on oltava vähintään 
sama kuin tilattu massamäärä. Massa on levitettä-
vä tasaisesti päällystettävälle pinnalle. Massamää-
rältään alittavaksi katsotaan sellainen yksittäinen 
poranäyte, jonka massamäärä alittaa sovitun mää-
rän vähintään 20,0 kglm 2. Massamäärältään alitta-
vaksi poranäytesarjaksi katsotaan sellainen näy-
tesarja, johon kuuluvista yksittäisistä massamäärä-
tuloksista on vähintään puolet alittavia. 

8.2 Syväasfaltti (SA) 

Syväasfalttia käytetään korvaamaan päällysraken-
teen sitomattomia kerroksia. Sen käyttö tulee 
kysymykseen tienrakentamis- ja parantamiskohtei-
den lisäksi myös kulutuskerroksen uusimistöiden 
yhteydessä tehtävissä paikoittaisissa kantavuuden 
parantamistoimenpiteissä. 

Syväasfaltti levitetään yhtenä tai useampana ker-
roksena. Massan levitys tehdään asfaltinlevitti-
meItä. Alin, sitomattomalle alustalle tehtävä kerros 
voidaan myös levittää telapuskukoneella tai tie-
höylällä. 

Kerrokset levitetään yleensä vakiomassamäärällä 
(kglm 2), jolloin niistä maksetaan korvaus päällyste-
tyn pinta-alan mukaan. Kerrokset voidaan myös 
tehdä määräpaksuisina tai yläpinnaltaan tiettyyn 

tasoon, jolloin rakennuttaja ilmoittaa tai merkitsee 
kerrospaksuuden ja kerroksen yläpinnan tason 
reunapaaluihin. Määräpaksuisina ja yläpinnaltaan 
tiettyyn tasoon tehtävistä kerroksista maksetaan 
korvaus levitetyn massan määrän (t) perusteella. 
Syväasfaltin tekemiseksi tarvittavat kerrosjärjeste-
lyt osoitetaan urakkaohjelman työkohtaisessa osas-
sa tai työkohtaisessa työselityksessä. 

Syväastalttitöissä käytettävän materiaalin rakei-
suuskäyrän tulee olla bitumisoran rakeisuusohjealu-
eella ja bitumipitoisuus on yleensä 3,5-4,5 %. 
Käytettävä bitumi on lajia B-80 tai B-1 20. Kivi- 
aineksen lujuudelle ei aseteta vaatimuksia. Massa 
on tehtävä rakeisuudeltaan tasalaatuiseksi. Bitumi-
pitoisuus saa poiketa ohjearvosta enintään ± 0,4 
%-yksikköä. 

Työvuoroittain todetaan levitetyn massan määrä ja 
pinta-ala kerroksittain. Massa on levitettävä tasai-
sesti päällystettävälle pinnalle. Vakiomassamäärällä 
tilatussa työssä on työvuoroittain todetun keski-
määräisen massamenekin oltava vähintään sama 
kuin tilattu massamäärä. Massamäärältään alitta-
vaksi katsotaan sellainen yksittäinen poranäyte, 
jonka massamäärä alittaa tilatun määrän vähintään 
20,0 kg/m 2 . Massamäärältään alittavaksi kais-
tanäytesarjaksi katsotaan sellainen näytesarja, 
johon kuuluvista yksittäisistä massamäärätuloksista 
on vähintään puolet alittavia. 

J05 kerros on tilattu hinnalla mk/t ja sen paksuus 
ilmenee reunapaalutuksesta, urakoitsija on vastuus-
sa mandollisista massamäärän ylityksistä. Levitetyn 
massan määrä ja mandollinen tarpeeton kulutus 
todetaan työvuoroittain. 

Yhtenä kerroksena tehdyn syväasfaltin ja useampa-
na kerroksena tehdyn syväasfaltin alempien kerros-
ten suurin sallittu poikkeama oikeasta korkeudesta 
on ± 20 mm. 

Jos kerros tulee toimimaan useamman vuoden 
kulutuskerroksena, on siinä käytettävä suurempaa 
sideainepitoisuutta ja mandollisesti lisättävä täyte-
jauhetta. 

Tyhjätila määritetään erikseen kustakin kerrok-
sesta. Mikäli rakeisuuskäyrä on bitumisoran ohje- 
alueella, on suurin sallittu tyhjätila 9 %. Mikäli 
rakeisuuskäyrä poikkeaa em. ohjealueelta, käyte-
tään tyhjätilan sijasta päältystetäytteiden ja sullot-
tujen massanäytteiden (Marshall-kappaleiden) irtoti-
heyssuhdetta, jonka tulee olla vähintään 0,95. 
Irtotiheyssuhde lasketaan jakamalla poranäytteen 
irtotiheys sullottujen massanäytteiden irtotiheyksi-
en keskiarvolla. Tätä varten on jokaisesta mas- 
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sanäytteestä valmistettava Marshall-menetelmällä 
yksi koekappale. 

8.3 Bitumistabilointi (BEST ja VBST) 

8.3.1 Käyttöalue ja raaka-aineet 

Bitumistabiloint tarkoittaa menetelmää, jolla paran-
netaan tien tms. alueen kuormituskestävyyttä ja 
liikennöitävyyttä sitomalla jakava tai kantava ker-
ros bitumisella sideaineella. Stabilointi voidaan 
tehdä asema- tai paikallasekoitusmenetelmällä joko 
bitumiemulsiolla (BEST) tai vaandotetulla bitumilla 
(VBST). Bitumi saadaan vaahtoamaan sekoittamalla 
siihen 2-3 % vettä. 

Stabilointiin käytettävän kiviaineksen rakeisuus-
käyrän suositeltava ohjealue on kuvassa 13. Stabi-
loitavasta kerroksesta on poistettava tai murskatta-
va yli 100 mm:n kivet. Kiviaines ei saa sisältää 
eloperäisiä aineksia. 

Sideaineena käytetään vaahtobitumistabiloinnissa 
pehmeää bitumia (B-200 - B-800). Bitumipitoisuus 
valmiissa stabiloidussa kerroksessa on 3,0-4,5 % 
materiaalin hienoainesmäärästä riippuen. Lisäainee-
na voidaan käyttää korkeita lämpötiloja kestävää 
tartuketta esim. 0,5 % sideaineen määrästä. Bitu-
miemulsiostabiloinnin sideaineena käytetään hitaas-
ti murtuvaa bitumiemulsiota (K-0 tai vastaavaa) 
4,5-6,8 %, jolloin stabiloidun kerroksen bitumipi-
toisuudeksi jää 3,0-4,5 %. 

8.3.2 Alusta ja esityöt 

Stabiloitavan kerroksen alustan (asemasekoitus) tai 
stabiloitavan kerroksen (paikallasekoitus) tulee olla 
oikeassa korkeustasossa, tasainen, mandollisimman 
tasalaatuinen ja riittävän kantava. Heikosti kanta-
vat (< 40 MN/m 2) tai routivat kohdat korjataan 
massanvaihdolla, kuivatusta tehostamalla tai läm-
pöeristyksellä. 

Vanhan tien painumien korjaamiseksi ja tasauksen 
oikaisemiseksi päällyste rikotaan ja stabiloitava ker-
ros irroitetaan, jotta käsiteltävä kerros saadaan 
kostutettua tarvittavaan kosteuteen. Ylisuuret kivet 
poistetaan tai murskataan. Jos vanhan päällysteen 
paksuus ylittää 5 cm, se poistetaan tai sekoitetaan 
esijyrsimällä stabiloitavaan kerrokseen. Tämän 
jälkeen tie tasataan oikeaan muotoon ja tiiviste-
tään. Tasaus on tehtävä siten, että kiviaines ei 
lajitu. Tarvittaessa lisätään puuttuvaa kiviainesta 
tasainen kerros tasatulle ja tiivistetylle alustalle 
ennen stabilointia. 

Alustan kantavuus mitataan mieluiten dynaamisella 
kuormituslaitteella. 

Varsinaista stabilointityötä varten suositellaan 
määritettäväksi stabiloitavan kiviaineksen optimi-
vesipitoisuus Proctor-kokeella. 

Yli 10 000 m 2 :n kohteista tulee määrittää laborato-
riossa kohteelle oikea sideainemäärä, sekä mandol-
lisesti tarvittava rakeisuuden korjaus. 

8.3.3 Massan valmistus, levitys ja tiivistys 

Massa on tehtävä bitumipitoisuudeltaan sekä rakei-
suudeltaan niitä koskevien työkohtaisissa asiakir-
joissa mainittujen ohjearvojen mukaisesti, ellei 
toisin sovita. Stabilointia ei saa tehdä ilman tai 
kiviaineksen lämpötilan ollessa alle + 5 °C. Työ on 
keskeytettävä runsaiden sateiden ajaksi. 

Vaahtobitumistabiloinnissa on sideaineen lämpöti-
lan oltava riittävän korkea, jotta bitumin vaahto-
aminen tapahtuu. Bitumiemulsiostabiloinnissa emul-
sion lämpötila on noin 40 °C. 

Yleinen liikenne voi kulkea stabiloidun kerroksen 
päällä esitiivistyksen jälkeen. 

Asemasekoitus 

Bitumiemulsiorpassa voidaan valmistaa annos- tai 
jatkuvatoimisella äljysora-asemalla. Vaahtobitumi-
massa voidaan valmistaa vastaavalla asemalla, 
johon on rakennettu asianmukaiset bitumin vaah-
dotuslaitteet. 

Bitumiemulsio- ja vaahtobitumimassan kiviaines 
kastellaan siten, että massan vesipitoisuus on tielle 
levitettäessä noin 80 % optimivesipitoisuudesta. 

Massa levitetään asfaltinlevittimellä siten, että 
työsaumojen määrä jää mandodllisimmari pieneksi. 
Vierekkäisten levityskaistojen päät pyritään saa-
maan samalle tasalle työvuoron päättyessä. Esitii-
vistys tehdään välittömästi levityksen jälkeen. 
Lopputiivistys tehdään täryjyrällä (minimipaino 8,0 
t). Tiivistys on tehtävä loppuun kanden tunnin 
kuluessa massan valmistuksesta. 

Paikallasekoitus 

Työssä käytetään tarkoitukseen soveltuvaa stabi-
lointijyrsintä, joka sekoittaa materiaalit tasalaatui-
seksi massaksi. Erillisiä sideainepaakkuja ei saa 
esiintyä, vaan bitumin tulee olla sitoutuneena hie- 



40 
	

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukeet ja työselitykset 
PÄÄLLYSTYSTYÖT 

noaineksiin. Bitumiemulsio peittää osaksi myös 
isoja rakeita. 

Sideaineen syötön tulee pysyä vakiona pinta-ala-
yksikköä kohti. Työt on heti keskeytettävä, jos 
sideaineen syötössä ilmenee häiriöitä. 

Stabiloitava kerros kastellaan siten, että massan 
vesipitoisuus on noin 80 % optimivesipitoisuudesta 
ennen tiivistystä. 

Stabilointijyrsintä aloitetaan tien reunasta puoli 
kaistaa kerralla. Kerros esitiivistetään riittävän 
hyvin. Tämän jälkeen stabiloidaan ja esitiivistetään 
saman kaistan toinen puoli. Pinta tasataan tie-
höylällä esitiivistämisen jälkeen kaista kerrallaan, 
jonka jälkeen suoritetaan lopputiivistys täryjyrällä 
(minimipaino 8 t). Tasaus on tehtävä siten, ettei 
materiaali lajitu eikä sideaineetonta kiviainesta 
kulkeudu stabiloidulle osuudelle. Seuraavaksi stabi-
loidaan toinen kaista vastaavalla tavalla. Kapeat 
tiet voidaan stabiloida myös kolmella ajokerralla. 
Eri kaistojen työsaumat pyritään saamaan samalle 
tasalle työvuoron päättyessä. 

Poikittaisissa työsaumoissa stabilointijyrsintä aloite-
taan jo aikaisemmin stabiloidulta osuudelta. Pitkit-
täisissä saumakohdissa seuraava ajokerta ulotetaan 
vähintään 10 cm aikaisemmin stabiloidulle osuudel-
le. 

Tiivistämisen jälkeen pinnan tulee olla tiivis, kiinteä 
ja tasainen, jotta se kestää purkautumatta liiken-
teen rasitukset. 

8.3.4 Näytetutkimukset ja mittaukset 

Kiviaineksesta tutkitaan vesipitoisuus ennen stabi-
lointia. 

Työmaalle tuodusta sideaineesta otetaan yksi 
näyte, josta tehdään normaalit laatututkimukset. 

Massanäytteitä otetaan satunnaisesti 1 kpl 2000 
m 2 :n työmäärää kohti, kuitenkin vähintään 1 2 
kpl/työmaa. Asemasekoitusmenetelmää käytettäes-
sä näytteet otetaan asemalla, paikallasekoitus-
menetelmää käytettäessä ennen tiivistämistä use-
ammasta kohtaa stabiloitua kaistaa. Massanäyt-
teistä tutkitaan sideaine- ja vesipitoisuus sekä 
rakeisuus. 

Stabiloidun pinnan tasaisuutta ja kaltevuutta on 
tarkkailtava jatkuvasti työn aikana. Valmiin pinnan 
tasaisuus mitataan 5 m:n oikolaudalla. 

Stabiloidun kerroksen paksuus mitataan koekuopis-
ta lopputiivistyksen jälkeen. Paksuusmittauksia 
tehdään satunnaisesti 1 kpl 2000 m 2 :n työmäärää 
kohti, kuitenkin vähintään 12 kpl/työmaa. 

Kantavuusmittaukset tehdään dynaamisella kuormi-
tuslaitteella samoista pisteistä, joista on tehty 
alustan kantavuusmittaukset. 

Stabiloidun kerroksen lujuuden kehittyminen kestää 
useita viikkoja, jopa kuukausia. Lopulliset kanta-
vuusarvot saavutetaan vasta vuoden kuluttua työn 
suorittamisesta. 

8.3.5 Laatuvaatimukset 

Työvuoroittain ja koko työhön käytetyn sideaine-
määrän on oltava vähintään ohjearvon edellyttä-
män määrän mukainen. 

Yksittäisen massanäytteen sideainepitoisuus saa 
poiketa ohjearvosta enintään 0,5 %-yksikköä. 

Valmiin pinnan tulee olla niin tiivis ja tasainen, että 
liikenne ei aiheuta tien urautumista ja että erillistä 
tasausta ennen tien päällystämistä ei tarvita. Suu-
rin sallittu epätasaisuus 5 m:n matkalla on 20 mm. 
Tien sivukaltevuuden tulee olla suunnitelman mu-
kainen. 

Yksittäinen koekuopasta mitattu stabiloidun kerrok-
sen paksuus saa poiketa ohjearvosta enintään 20 
mm. 

8.3.6 Jälkihoito 

Mikäli stabiloidulle pinnalle syntyy purkautumia, ne 
on korjattava esim. öljysoralla. Kulutuskerros teh-
dään irtoaineksista puhtaalle pinnalle 2 viikon ku-
luttua stabiloinnista. Sopiva kulutuskerros on SIP, 
ÖS, KAB tai AB liikennerrräärästä riippuen. 
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KUVA 12: BITUMISORA BS 

KIVIAINESSEOS 

Hiekka tai sora, enintään 25 paino-% 

Murske, vähintään 75 paino-% 

SIDEAINE 

Bitumit B-80, B-120 tai B-200 
Määrä 4,0 - 5,0 paino-% 

Läp. -% 
ioÖ 

/ 	100 

90 / - - - - - 90 

80 80 
/ 70 

_ ___ _ / _ 

7 
- - 

- 70 

60 59/___ --- 60 

50 50 

40 
__ ___ __ __ ___ / __ 

,.- ------ 40 

30 —28. - 30 - - - - - - 

- _____ _____ _____ -.-- _____ - - -. - - - ____ 

10 7 - _____ _____ ___ ___ _____ ___ _____ - - - - - - - 10 

0 3— ---- --- 0 
0,074 

0,125 
0,25 	 1 	4 	8 	16 	25 	64 

0,5 	2 	6 	12 	20 	32 
Seula mm 

Sallittu tyhjätila 1,0 - 8,0 tilavuus-% 

Massamäärä levityksessä 

Vähintään 120 kg/m 2  

Yleensä 150 kg/m 2 

Enintään 300 kglm2 
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KUVA 13: BITUMISTABILOINTI BEST ja VBST 

KIVIAINES 
Kuvan mukainen rakeisuus (rasteroitu alue = asemasekoitus) 
Yli 100 mm:n kivet poistettava tai murskattava ennen stabiointia 

SIDEA!NE 
BITUMIEMULSIOSTABILOINTI BEST 

Bitumiemulsio BE K-O tai vastaava 
Määrä 4,5 - 6,8 paino-% siten, että bitumimäärä valmiissa kerroksessa 
on 3,0 - 4,5 paino-% 

VAAHTOBITUMISTABILOINTI VBST 
Bitumit B-200 - B-800 
Määrä valmiissa kerroksessa 3,0 - 4,5 paino-% 

LISÄAINE 
Vaahtobitumistabioinnissa voidaan käyttää korkean lämpötilan 
kestävää tartuketta 0,5 paino-% 

p. -% 
1 UI! 
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0 
0,074 	0,25 	1 	4 	8 	16 25 	64 

0,125 	0,5 	2 	6 	12 20 32 	100 
Seula mm 
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Stabioitava kerrospaksuus yleensä 100-200 mm 
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9 SIROTEPINTAUS (SIP) 

Sirotepintauksella tarkoitetaan päällysteen pinnalle 
sideaineella liimattua ohutta sirotekerrosta. Sen 
tarkoituksena on parantaa päällysteen kestävyyttä, 
kitkaominaisuuksia ja vaaleata kiviainesta käytettä-
essä myös valonheijastusominaisuuksia. 

Ennen sideaineen levittämistä on alusta puhdistet-
tava, paikattava ja raideurat sekä epätasaisuudet 
tasattava. 

Sideaineena käytetään bitumiemulsiota BE 1 SIP tai 
bitumiiiuosta BL-5. Bitumiemulsioon BE 1 SIP ei 
saa lisätä tartuketta. Emulsion ruiskutuslämpötila 
on 60-70 °C. Varastosäiliössä on emuision lämpö-
tilan oltava yli 30 °C, jotta siirto ruiskutusautoon 
on mandollinen. Emulsion lämmityksessä on vältet-
tävä korkeita pintalämpätiloja. Bitumiliuokseen 
lisätään diamiinityyppistä tartuketta 1 ,0 paino-%. 
Bitumiliuoksen ruiskutuslämpötila on 150 ± 10 °C. 

Sirotteen tulee olla puhdasta, tasarakeista ja muo-
doltaan kuutiomaista. Likaisen kiviaineksen käyttö 
aiheuttaa kivien irtoamisen ja siten liukkaiden koh-
tien muodostumisen. Sirote saa sisältää enintään 4 
paino-% 2 mm läpäisevää ainesta. Sirotteen vähäi-
nen kosteus ei ole haitallista. Sopivia lajitteita ovat 
6-12 ja 10-16 mm. 

Ajoradalla käytettävän sirotekiviaineksen tulee 
täyttää taulukon 3. laatuluokkavaatimukset. Taaja-
ma-alueilla sirotteena voidaan käyttää lajitetta 
6-12 mm. 

Sopivat sideaine- ja sirotemäärät etsitään kokeile- 
maila työn alussa. Ohjeena voidaan käyttää seuraa-
vaa asetelmaa. 

Taulukko 14. Sirotepintauksen ohjeelliset sideaine- ja 
kiviainesmenekit. 

SIROTELAJITE MM 

6-12 10-16 

BITUMIEMIJLSIO BE 1 SIP 
Sideajnemenekkj 1,7 1,9 
Siroternenekki 14 16 

BITUMILIU0S BL-5 
Sideainemenekki 1,5 1,7 
Sirotemenekki 12 14 

Sideainemenekki kg/m2 , kiviainesmenekki t/m 2  

Sideainetarve riippuu alustasta, liikennekuormituk-
sesta ja kohdekohtaisista tekijöistä. Oikean side-
ainemäärän käyttäminen on tärkeää, koska muuten 
etenkin ajouriin muodostuu liikenteen vaikutuksesta 
runsassideaineisia liukkaita kohtia. J05 alusta on 

avoin ja kulunut ja liikennekuormitus vähäinen, on 
tarpeen käyttää korkeahkoa sideainemäärää. 

Jos liikennekuormitus on suuri, alusta tiivispintai-
nen ja erittäin kalteva, on käytettävä matalahkoa 
sideainemäärää. Vilkkaasti liikennöidyillä ajokaistoil-
la on ajourien kohdalla käytettävä aIempaa side-
ainemäärää ja kaistan reunaosilla, joihin ei kuormi-
tus sanottavasti kohdistu, korkeampaa side-
ainemäärää. 

Sideaine levitetään sideainerampilla, jossa kunkin 
suuttimen virtaama on erikseen säädettävissä. 
Levitys on tehtävä tasaisella ajonopeudella. Jos 
levittimen suuttimet eivät toimi kunnolla, on levitys 
heti keskeytettävä. 

Levitetty sideainemäärä tutkitaan vuokalautamene-
telmällä. Sideainemäärän sallittu poikkeama yksit-
täisessä kohdassa on ± 0,15 kg/m 2  ohjearvosta. 

Sirote levitetään tasaisena kerroksena välittömästi 
sideaineen levityksen etenemisen mukaan. Harvat 
kohdat ja kiviaineskasautumat tasataan heti työn 
edistymisen mukaan käsityönä. 

Sirotepintaus jyrätään joko kumipyöräjyrällä tai 
kumivalssijyrällä siten, että sirote tarttuu hyvin 
alustaansa. Erityisen huolella jyrätään ne alueet, 
jotka eivät joudu liikenteen aiheuttaman jälkitiivis-
tyksen alaiseksi. Irrallinen sirote poistetaan harjaa-
maIla mandollisimman pian ja viimeistään viikon 
kuluttua levityksestä. Valmiiseen pintaan ei saa 
jäädä liikenteelle haitallista pinnan aaltoilua. 

Sirotepintauksen tulee poikkisaumojen kohdilla olla 
tasaisuudeltaan muuta pintausta vastaavaa. Kes-
kisaumat on tehtävä huolellisesti siten, ettei niihin 
muodostu kourua tai porrasta. Sirotepintausta ei 
saa tehdä sateella tai märälle alustalle. Ilman ja 
alustan lämpötilan on oltava vähintään + 10 °C. 

Emulsiota käytettäessä ylimääräinen sirote harja-
taan pois 2-3 vrk:n, kuitenkin viimeistään viikon 
kuluttua sirotepintaustyöstä. Ajoneuvojen nopeus 
uudella pintauksella on pidettävä riittävän alhaise-
na, jotta kiviaineksen ja sideaineen alkutartunta ei 
vaarannu ennen kuin emulsio on täysin murtunut. 

10 SORATIEN PINTAUS (SOP) 

Soratien pintauksella tarkoitetaan sitomattomalle 
alustalle sideaineella liimattua ohutta murske- tai 
sirotekerrosta. Pintaus on soratien tavanomaisen 
kesäkunnossapidon vaihtoehtona käytettävä pinnan 
sitomismenetelmä teillä, joiden KVL on < 500 
ajon. /vrk. Erityisesti soratien pintaus soveltuu 
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sellaisille rakennetuille sorateille, joilla esiintyy 
runsasta pölyämistä ja kunnossapidon tarve on 
suurehko. 

Ennen pintaustyön aloittamista on alusta tehtävä 
tasaiseksi, kiinteäksi ja kantavaksi. Käytettäessä 
pintauksessa sideaineena emulsiota, on alusta 
tehtävä pinnaltaan karkeaksi esim. murskeella 
0-32 mm, jotta saavutetaan riittävä tartunta 
alustaan. Hyvän kuivatuksen saavuttamiseksi on 
alustalla oltava riittävä( ̂  4 %) sivukaltevuus. 
Alustan tiivistys tien reunoilla on tehtävä siten, 
että sorapaltteita ei jää estämään veden virtausta 
pois tieltä sivusuunnassa. Pintaukseen käytetään 
mursketta 0-16-18 mm tai sirotetta 6-12 mm 
tai 10— 1 6 mm. Murskeen tulee vastata rakeisuu-
deltaan hienoainesköyhää öljysoramursketta. Se ei 
saa sisältää lietettä, humusta yms. epäpuhtauksia. 
Rakeisuuskäyrän on sijaittava kuvassa 14. esitetyl-
lä ohjealueella. 

Kun kiviaineksena käytetään mursketta sopiva 
sideaine on bitumiemulsio BE 1 SOP tai bitumiöljy 
BÖ-4. Teille, joiden liikennemäärä (KVL) on 1 50 - 
500 ajon./vrk, pintaus tehdään sirotelajitteesta 
liimattuna bitumiemulsiolla BE 1 SIP tai bitumili-
uoksella BL-5. Sideainetarve riippuu ensisijaisesti 
alustasta ja pintaukseen käytettävästä kiviainek-
sesta, mutta myös liikennekuormituksesta ja muis-
ta kohdekohtaisista tekijöistä. 

Sopivat sideaine- ja kiviainesmäärät etsitään kokei-
lemalla työn alussa. Bitumiemulsioon ei saa lisätä 
tartuketta. Bitumiöljyssä ja bitumiliuoksessa käyte-
tään diamiinityyppistä tartuketta 1,0 paino-%. 
Ohjeelliset sideainemäärät ja kiviainesmäärät voi-
daan määritellä taulukkoa 1 5. käyttäen. 

Taulukko 15. Soratien pintauksen ohjeelliset sideaine- ja 
kiviainesmenekit. 

Sirotetajite m Murske nvn 

6-12 10-16 0-16-18 

BITUMIEMULSIO BE 1 SIP 
Sideainernenekki 2,0 2,2 - 

Sirotemenekki 14 16 - 

BITUMILJUOS BL-5 
Sideainemenekki 1,6 1,8 - 

Sirotemenekki 12 14 - 

BITUMIEMULSIO BE 1 SDP 
Sideainemenekki - - 1,7 
Murskemenekki - - 16 

BITUMIÖLJY BÖ-4 
Sideainemenekki - - 1,3 
Murskemenekki - - 14 

Sideainemenekki kg/m2, kiviainesrnenekki tim2  

Pintaustyötä ei saa suorittaa, jos ilman lämpötila 
on alle + 5 °C. Pintausta ei myöskään saa tehdä 
sateella tai jos alusta on märkä ja siinä esiintyy 
lammikoita. 

Sideaine levitetään sideainerampilla, jossa kunkin 
suuttimen virtaama on erikseen säädettävissä. 
Levitys on tehtävä tasaisella nopeudella ja se on 
heti keskeytettävä, jos levittimen suuttimet eivät 
toimi kunnolla. Bitumiemulsioiden BE 1 SIP ja BE 1 
SOP ruiskutuslämpötila on 60-70 °C. Bitumiöljyn 
BÖ-4 ruiskutuslämpötila on 1 20 ± 10 °C. Bitumili-
uoksen BL-5 ruiskutuslämpötila on 1 50 ± 1 0 °C. 

Levitetty sideainemäärä tutkitaan vuokalautamene-
telmällä. Sideainemäärän sallittu poikkeama yksit-
täisessä kohdassa on ± 0,15 kg/m 2  ohjearvosta. 

Kiviaines levitetään peruuttavasta kuorma-autosta 
välittömästi sideaineen levityksen etenemisen 
mukaan. Paikalliset kiviaineskasaumat, epätasai-
suudet ja harvat kohdat korjataan välittömästi työn 
etenemisen mukaan käsiharjoilla. Jos pinta jää 
kauttaaltaan harvaksi, levitetään sille sirotteen 
levittimellä uusi kiviaineskerros. 

Soratien pintaus jyrätään kumivalssijyrällä tai taval-
lisella kaksivalssijyrällä, jonka paino on enintään 7 
tonnia. Tehokas tiivistysvaikutus saavutetaan 
kumivaissitäryjyräyksellä. Levitettyä pintausta on 
tiivistettävä mandollisimman paljon jatkuvana jy-
räyksenä tasaisella nopeudella. Erityisen huolella 
jyrätään ne alueet, jotka eivät joudu liikenteen 
aiheuttaman jälkitiivistyksen alaiseksi. 

Pintauksen teon aikana on tarkkailtava, että työn 
suorituksesta ei aiheudu haitallista epätasaisuutta. 
Valmiiseen pintaan ei saa jäädä liikennettä haittaa-
vaa aaltoilua. Saumojen kohdilla on tasaisuuden 
oltava muuta pintausta vastaava. 

Irrallinen kiviaines poistetaan kevyesti harjaamalla 
tieltä silloin, kun alkaa muodostua liikenteen vaiku-
tuksesta tiellä karhetta, kuitenkin viimeistään vii-
kon kuluttua levityksestä. Harjaus on suoritettava 
varovaisesti niin, että tehty pintaus ei vaurioidu. 

Emulsiota käytettäessä ylimääräinen kiviaines har-
jataan pois jo 2-3 vrk:n kuluttua levityksestä. 
Ajoneuvojen nopeus uudella pintauksella on pidet-
tävä riittävän alhaisena, jotta kiviaineksen ja sideai-
neen alkutartunta ei vaarannu ennen kuin emulsio 
on täysin murtunut. 
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KUVA 14: SORA TIEN PINTAUS SOP 

KIVIAINES 
Murske 0- 16 tai 0- 18 mm 

SIDEAINE 
Bitumiemulsio BE 1 SOP 	1,7 kg/m2  
Bitumiöljy BÖ-4 	1.3 kg/m 2  

LISÄAINE 

Diamllni 0,5 - 1,2 paino-% 

Lä . -% 

60 
- 

60 

50 50 

4 0 357 7—  4 0 

30  1 30 

20  ___ ___ ___ ___ / 
15 -- 	- -- 20 

10 5--- -- - 	 ---- 	- __ 10 

0 
- ___ ___ ___ ___ - - - - - - - 0 

0,074 	0,25 
0,125 	0,5 

1 	4 	8 	16 	25 	64 
2 	6 	12 	20 	32 

Seula mm 
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