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LAATUVAATIMUSTEN JA TYÖSELITYSTEN SOVELTA-
MINEN 

Näitä laatuvaatimuksia ja työselityksiä sovelletaan tielaitoksen omissa ja 
urakalla teettämissä päällystystöissä, mikäli suunnitelmissa ei ole työn laa-
tua ja laadun tarkkailua tarkemmin kuvattu. 

Suunnitelmilla tarkoitetaan kaikkia muita kyseiseen työhön liittyviä (urak-
kaan sopimuksella liitettyjä) asiakirjoja. 

Tämä julkaisu sisältää viittauksia Asfalttinormeihin, ASTO:n (Asfalttipäällys-
teiden tutkimusohjelma) ohjeisiin ja muihin tienrakennustöiden yleisiin laatu- 
vaatimuksiin ja työselityksiin. Julkaisuja tulkitaan kokonaisuutena. 

Jos yleiset ohjeet ja laatuvaatimukset sisältävät ristiriitaisia tietoja, ajallisesti 
myöhemmin julkaistu tieto on pätevä. 

Roomalaisen numeroinnin (1, II) avulla on kuvattu eräiden laatuvaatimus-
ten/vaihtoehtojen pätemisjärjestys. Numeroinnin tarkoituksena on myös 
osoittaa suunnittelijalle ne kohdat, joissa on syytä harkita II kappaleessa 
esitettyjen yleisten laatuvaatimusten tai yleisen käytännön soveltuvuus 
työhön. 

Muutokset edelliseen painokseen verrattuna on merkitty palstan viereen 
pystyviivalla. 

1 

1 
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1 YLEISET OHJEET 

1.1 Nimitykset ja lyhenteet 

Päällysteistä, materiaaleista ja testausmenetelmistä käytetään Asfalttino7 
mien mukaisia nimityksiä ja lyhenteitä. Seuraavassa on esitetty asfalttityyp-
pien, pintausten ja bitumistabiloinnin lyhenteet. 

L 
AA Avoin asfaltti 
AB Asfalttibetoni 
ABK Kantavan kerroksen asfalttibetoni 
EA Epäjatkuva asfaltti 
SMA Kivimastiksiasfaltti 
PAB Pehmeä asfalttibetoni 
Alatyypit: 
PAB-B Pehmeä asfalttibetoni, sideaineena bitumi B3301430, 

B500/650, B650/900 tai niistä tehty emulsio 
PAB-V Pehmeä asfalttibetoni, sideaineena pehmeä bitumi Vi 500, 

V3000 tai niistä tehty emulsio 
PAB-O Pehmeä asfalttibetoni, sideaineena bitumiöljy 
VA Valuasfaltti 

Pintaukset 
SIP 	Sirotepintaus 
SOP 	Soratien pintaus 

Bitumistabilointi 
BST Bitumistabilointi 
Alatyypit: 
BEST Bitumiemulsiostabilointi 
VBST Vaahtobitumistabilointi 
REST Remixerstabilointi 

Asfalttilaji on asfalttityyppi, jolla on tietty maksimiraekoko. Se merkitään Ii-
säämällä asfalttityypin lyhenteen jälkeen maksimiraekoko, esim. AB 20. Ra-
keisuuden yläraja luetaan läpäisyprosentin 95 kohdalta. 

Päällysteen massamäärä kg/m 2  ilmoitetaan luvulla asfalttilajilyhenteen jäl-
keen, esim. AB 20/1 20. 

Uusiomassat merkitään lisäämällä normaalin merkinnän jälkeen kirjaimet 
RC ja luku, joka ilmoittaa vanhan massan määrän prosentteina kokonais-
määrästä, esim. AB 20/1 20 RC 50. 

Sidottujen kerrosten tasaus- ja pintausmenetelmistä käytetään seuraavia 
työmenetelmälyhenteitä. 

Työmenetelmät 
LTA 	Paksuudeltaan vakio laatta tasatulle alustalle 
MP 	Massapintaus 
MPK 	Kuumennuspintaus 
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MPKJ 	Massapintaus kuumalle, kuumajyrsinnällä tasatulle alustalle 
REM 	Remixerpintaus 
REM+ 	2- kerroksinen remixerpintaus 
REMO 	Pehmeän asfalttibetonin PAB-O remixerpintaus 
ART 	ART-pintaus 
NC 	Novachip-massapintaus (asfalttityyppi SMA) 
TAS 	Massatasaus 
TASK 	Kuumennustasaus 
HJYR 	Hienojyrsintä 
TJYR 	Tasausjyrsintä 
LJYR 	Laatikkojyrsintä 
RJYR 	Reunajyrsintä 
KAR 	Karhinta 

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

1.2 Alustat ja niiden tasausmenetelmät 

1.2.1 Sitomaton alusta 

Sitomaton alusta tehdään suunnitelman mukaisesti murskeesta levittäen 
tasalaatuiseksi, karkeaksi, kiinteäksi ja tasaiseksi kerrokseksi. Alusta tiivis-
tetään kitkamaalle sopivalla tiivistyskalustolla ja tarvittaessa käytetään kas-
telua. Alustan tulee täyttää suunnitelman mukaiset kantavuusvaatimuksetja 
sen tulee olla karkeahko ja kiinteä. Irrallista kiviraetta ja epäpuhtauksia ei 
saa esiintyä. Suurin sallittu päällysteiden sitomattoman alustan poikkeama 
oikeasta korkeudesta on ± 20 mm ja suurin sallittu epätasaisuus sitomatto-
maila alustalla 5 metrin matkalla kaistan pituussuunnassa on 20 mm. Sito-
maton alusta tehdään vähintään päällysteeltä edellytettyyn 
sivukaltevuuteen. 

1.2.2 Sidottu alusta 

Pehmeä asfalttibetoni ja sitä jäykempi päällyste soveltuu sellaisenaan uu-
den päällysteen alustaksi, jollei sitä urautuneisuuden takia tarvitse tasata. 
Paikoittaiset routaheitot, pehmeät kohdat ja reunapainumat korjataan suun-
nitelman mukaisesti. Yksittäiset reiät täytetään päällystemassalla käsityönä 
ja tiivistetään huolellisesti. Alusta puhdistetaan pöiystä, liasta ja irtoainek-
sesta ja liimataan ennen uuden pää Ilystekerroksen tekoa. 

1 

Alusta, jolle on levitetty liima-ainetta, on liikennevahinkojen välttämiseksi 
suljettava yleiseltä liikenteeltä. 
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1.2.3 Sidotun alustan tasausmeneteimät 

Tien pituus- ja poikkisuuntaisen tasaisuuden ollessa heikko alustan tasaus 
on yleensä tehtävä tasausmassalla ja PAB-O -päällysteen tasaus karhinnal-
la ja massan lisäyksellä. 

Pituussuuntaisen tasaisuuden ollessa hyvä ja päällystepaksuuden riittävä 
alusta voidaan tasata kylmäjyrsinnällä, kuumennustasauksella tai muulla 
vastaavalla menetelmällä. 

Tasaustarve ja menetelmät esitetään suunnitelmissa. 

1.2.3.1 Massatasaus (TAS) 

Pehmeän asfalttibetonin ja sitä jäykemmän päällysteen urat ja lyhyet, sy-
vyydeltään alle 10 cm epätasaisuudet tasataan suunnitelman mukaisesti 
(yleensä käytetään samaa päällystemassaa, jolla varsinainen päällyste 
tehdään). Pitkät, syvät painumat korjataan murskekerroksella. Jos haitallisia 
uria ei ole, tasataan vain alustassa olevat painumat. 

Tasaustyö tehdään koneellisesti lukuun ottamatta alustassa olevia reikiä, 
jotka täytetään käsityönä ja tiivistetään huolellisesti ennen massan levitystä. 

Tasausmassan tarve merkitään reunapaalutukseen enintään 20 metrin vä-
lein tai osoitetaan muulla tavoin siten, että tiedoista ilmenee tasauskerrok-
sen paksuus levityskaistan keskellä ja reunoilla. Tasaustarve mitataan 
vaaitsemalla, käyttämällä suoraksi pingotettua narua tai siirrettäviä tähtäys-
merkkejä. Tarpeetonta tasausmassan käyttöä on vältettävä. Levitetyn mas-
san määrä sekä mandollinen tarpeeton kulutus todetaan työvuoroittain. 

1.2.3.2 Kuumennustasaus (TASK) 

Urautunut päällyste tasataan kuumentamalla ja jyrsimällä ajokaistalle riittä- 
vän syvä laatikko pohjan oikaisemiseksi pituus- ja poikkisuunnassa jyrsityllä 
massalla. Samalla alustan muoto (sivukaltevuus) korjataan mandollisuuksi-
en mukaan. Tarkka alustan käsittelymenetelmä esitetään suunnitelmissa. 

1.2.3.3 Kylmäjyrsintä 

Tien kantavuuden ja päällystepaksuuden ollessa riittävä urautunut päällyste 
voidaan tasata kylmäjyrsinnällä. 

Jyrsinnässä syntyvä asfalttirouhe on kerättävä huolellisesti talteen ja kulje-
tettava suunnitelmissa osoitettuun paikkaan. Irrallista asfalttirouhetta ei saa 
jäädä jyrsitylle alustalle. Tarvittaessa jyrsintäjälki on harjattava puhtaaksi 
irtoaineesta. 

Käytettävä jyrsintämenetelmä, jyrsintäsyvyys ja -leveys sekä rouheen va-
rastointipaikka ilmoitetaan suunnitelmissa. Kylmäjyrsintämenetelmät on esi-
tetty kuvassa 1. 
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1. Hienojyrsintä (HJYR) 

Urautuneen päällysteen poikittaisepätasaisuus poistetaan jyrsimällä pääl-
lyste unen pohjan tasoon. Menetelmässä käytetään tiheäteräisellä rummul-
la varustetua mieluiten tela-alustaista jyrsintä. Ajokaistan reunalla jyrsintä 
nollataan vanhaan päällysteeseen tai myös piennarpäällyste jyrsitään. Jyr-
sintäjäljen on oltava ehjä, suora (liikenteen suuntainen) ja niin tasainen, että 
jyrsitty päällyste on liikennekelpoinen ilman uuden massan lisäystä. Suurim-
mat sallitut yksittäisepätasaisuudet on esitetty Asfalttinormien taulukossa 
31. Jyrsitylle pinnalle ei saa muodostua vesilammikoita. Jyrsintäjäljen unen 
väli saa olla enintään 7,5 mm. 

KYLMÄJYRSINTÄMENETELMÄT 

1. HIENOJYRSINTÄ (HJYR) 
Poikittaisepätasaisuus poistetaan hienojyrsimällä päällyste 
unen pohjan tasoon. Jyrsintajiilki jää liike nteelle. 

Jyrsinnällä päällysteestä poistettava osa 

2. TASA USJYRSJNTÄ (TJYR) 
Poikittaisepätasaisuus poistetaan tasausjyrsimällä päällyste 
unen pohjan tasoon. Jyrsitylle alustalle tehdään uusi päällyste. 

3. LAA TIKKOJYRSJNTÄ (LJYR) 
Päällyste tasataan jyrsimällii yhtenäinen laatikko, johon 
tehdään uusi päällyste. 

Jyrsinnällä päällysteestä poistettava osa 

4. REUNAJYRSINTA RJ1R) 
Alusta jyrsitään keskiuran ja tien reunaviivan väliseltä 
alueelta. Uusi päällyste tehdään kuten massapintaus. 

Jyrsinnällä päällysteestä poistettava osa 

1 

1 

Kuva 1. Kylmäjyrsintämenetelmät. 
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2. Tasausjyrsintä (TJYR 

Urautuneen päällystee. 
lyste unen pohjan tasoon vastaavasti kuin hienojyrsinnässä. Ajouraa saa 
jäädä enintään 5 mm. Jyrsintäjäljelle ei aseteta yhtä tiukkoja vaatimuksia 
kuin hienojyrsinnässä, koska tasatulle alustalle tehdään jyrsinnän jälkeen 
suunnitelman mukainen uusi päällystelaatta. 

3. Laatikkojyrsintä (LJYR) 

Päällysteen alusta tasataan jyrsimällä ajokaistalle yhtenäinen laatikko, jon-
ka syvyys määräytyy uuden päällystemassan maksimiraekoon tai unen 
pohjan tason perusteella. Laatikkon levitetään suunnitelman mukainen uusi 
päällyste. Uusi päällyste on levitettävä saumojen kohdilla siten, että se tii-
vistettynä jää samaan tasoon vanhan päällysteen kanssa. Saumakohdan 
tartunta on varmistettava sivelemällä sauma bitumiliuoksella tai -emulsiolla 
ennen uuden massan lisäystä. Laatikkojyrsintä on tehtävä niin leveäksi, et-
tä saumakohdat eivät jää liikenteen kulutukselle alttiiksi. 

4. Reunajyrsintä (RJYR) 

Reunajyrsinnällä voidaan lisätä päällysteen sivukaltevuutta suonilla tie-
osuuksilla. Menetelmässä päällysteen alusta jyrsitään keskiuran ja tien reu-
naviivan väliseltä alueelta. Jyrsintä nollataan vanhaan päällysteeseen kes-
kiuran kohdalla. Kaarreosuuksien jyrsintätapa sovitaan kohdekohtaisesti. 
Näin käsitelty alusta päällystetään massapintauksen tapaan. Reunasauma 
sivellään bitumiliuoksella tai -emulsiolla ennen uuden massan levitystä. 
Sauman kohdalla uusi päällyste on levitettävä niin, että se tiivistettynä jää 
samaan tasoon vanhan päällysteen kanssa. 

1.2.3.4 Karhinta (KAR) ja massan lisäys 

Vanha PAB-O -päällyste karhitaan tiehöylään kiinnitetyllä repimis-/jyrsintä-
laitteella tai erillisellä jyrsimellä. 

Karhintatyötä (revintä tai jyrsintä) saa tehdä vain kuivalla ilmalla. Tarvittaes-
sa paakkujen välttämiseksi pinta voidaan lämmittää. Karhintaa ei saa tehdä 
siten, että alla oleva murske sekoittuu PAB-O -päällystemassaan. Karhin-
nan jälkeen alusta muotoillaan oikeaan muotoon (riittävä sivukaltevuus) ja 
tasataan. Tasatulle alustalle lisätään uusi massa ja päällyste tiivistetään. 

1.3 Sidottujen kerrosten massapintausmenetelmät 

1.3.1 Massapintaus (MP) 

1 

Massapintaus on vaihtelevan paksuinen asfalttibetonista tai pehmeästä as-
falttibetonista tasaamattomalle alustalle tehty päällyste. 
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Jos suunnitelmissa ei ole muuta sanottu, liittyminen vanhaan päällystee-
seen tehdään puskusaumana jyrsimällä vanha päällyste riittävän pitkältä 
matkalta. Liittymäkohtaan ei saa muodostua epätasaisuutta. Alusta on puh-
distettava, paikattava ja liimattava suunnitelman mukaisesti. Alustassa ole-
vat reiät tulee täyttää käsityönä ennen massan levitystä. 

Massapintauksen paksuus merkitään reunapaalutukseen enintään 20 met-
rin välein tai osoitetaan muulla tavoin siten, että tiedoista ilmenee mas-
sapintauskerroksen paksuus levityskaistan keskellä ja reunoilla. Tarvittava 
kerrospaksuus mitataan vaaitsemalla, käyttämällä suoraksi pingotettua na-
rua tai siirrettäviä tähtäysmerkkejä. Tarpeetonta massan käyttöä on vältet-
tävä. Levitetyn massan määrä sekä mandollinen tarpeeton kulutus todetaan 
työvuoroittain. 

Jos suunnitelmissa niin edellytetään, massapintaus tehdään profiloituna. 

Massapintauksen laatuvaatimukset ovat samat kuin vastaavalla asfaltilla. 

1.3.2 Kuumennuspintaus (MPK) 

Kuumennuspintauksessa korjattavan päällysteen pinta pehmennetään suu-
ritehoisilla lämmittimillä ennen uuden massan levittämistä. Kuumennus 
edesauttaa uuden massan tunkeutumista ja tarttumista alustaan. Alustan 
kuumennustarve riippuu käytettävästä pintausmenetelmästä, alusta- ja pin-
tausmassasta sekä säästä. Karkeat massat, kosteus, matala lämpötila, voi-
makas tuuli ja eräät muut seikat lisäävät kuumennustarvetta. 

Menetelmässä 1 alusta kuumennetaan siten, että uusi massa tarttuu alus-
taan ja pintauksen reunaosat saadaan kestäviksi ja riittävän tasaisiksi. Sau-
makohtaa ei yleensä leikata auki ennen uuden massan levitystä. Alustan 
lämpötilan 5 mm syvyydellä on oltava 70 - 110 °C välittömästi ennen uuden 
massan levitystä. 

Menetelmässä II leikataan pituussauman tekoa varten alustan reunaosa 
vähintään 15 mm syvyyteen auki. Raideurien välillä oleva harjanne leika-
taan tarpeellisilta kohdilta. Tarkka alustan käsittelymenetelmä ilmoitetaan 
suunnitelmissa. Alustan lämpötilan 15 mm syvyydellä on oltava 70- 110 °C 
välittömästi ennen uuden massan levitystä. Muokattu alusta jälkikuumenne-
taan tarvittaessa. 

Tavalliseen massapintaukseen verrattuna kuumennuspintauksessa voidaan 
käyttää karkeampaa massaa ilman massamäärän lisätarvetta. Lisättävä 
massa ja sen menekki ilmoitetaan suunnitelmissa. 

Alustan kuumennus on molemmissa työmenetelmissä tehtävä vähintään 10 
cm ulommaksi kuin massan levitys. Kuumennustyö on tehtävä tasaisesti ja 
siten, ettei mikään kohta jää liian kylmäksi. Jos päällyste palaa tai turmeltuu 
muulla tavalla, poistetaan pilaantunut osa ja korvataan uudella massalla. 
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Pituussaurnat tehdään ajokaistan reunaviivojen tai raideurien suuntaisiksi. 
Yksiajorataisilla kaksikaistaisilla teillä on kaltevuuksien järjestelyn vuoksi 
usein edullista yhdistää levityskaistat keskisaumalla. 

Jos suunnitelmissa niin edellytetään, kuumennuspintaus tehdään 
profiloituna. 

Kuumennuspintauksen laatuvaatimukset ovat samat kuin vastaavalla 
asfalttityypillä. 

1.3.3 Massapintaus kuumalle, kuumajyrsinnällä tasatulle alustalle 
(M P KJ) 

Urautunut päällyste kuumajyrsitään unen pohjan tasoon ja alusta tasataan 
jyrsityllä massalla. Samalla korjataan alustan muoto (sivukaltevuus) mah-
dollisuuksien mukaan. Tasatulle kuumalle alustalle levitetään välittömästi 
suunnitelman mukainen uusi päällyste. Alustan lämpötilan tulee olla vähin-
tään 100 °C ennen uuden päällystemassan levitystä. 

1.3.4 Novachip (NC) 

Novachip on päällystysmenetelmä, jossa asfalttimassa liimataan kumibitu-
miemulsiolla vanhalle asfalttipinnalle. 

Massana käytetään kivimastiksiasfalttia vastaavaa asfalttimassaa 30 - 40 
kg/m 2 . Emulsion menekki on 1,0 - 1,2 kg/m2 . 

Levitystyö tehdään enikoiskalustolla, jolla liimausemulsio ruiskutetaan alus-
talle 30 cm ennen massan lisäystä. Kuuma massa vaandottaa emulsion, 
jolloin saavutetaan hyvä tartunta alustaan. 

Valmiin päällysteen on oltava tasainen ja tasalaatuinen. Laatuvaatimukset 
ovat samat kuin kivimastiksiasfaltilla. Novachip-päällysteestä ei kuitenkaan 
oteta poranäytteitä eikä siten tutkita tyhjätilaa. 

1.3.5 Remixer-pintaus (REM ja REM+) 

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

Vanhan asfalttipäällysteen kuumennus on tehtävä tasaisesti siten, että 
alustan pintalämpötila kuumentimien jälkeen on 250 °C. Lisämassana 
käytetään normaalia asfalttibetonia. Lisämassan menekki on yleensä 10 - 
20 kglm 2. Massaseos levitetään ja tiivistetään normaalisti. AB -päällysteen 
pintalämpötilan levittimen jälkeen on oltava 110 °C. EA- ja SMA -päällys- 
teen pintalämpötilan levittimen jälkeen on oltava> 130 °C. 

1 
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Remixer+ -pintaus tehdään tuplaperällä varustetulla kalustolla, jolla pääl-
lyste levitetään kahtena kerroksena (uusiomassa alle ja lisämassa päälle). 
Lisämassana käytetään tällöin mandollisimman hyvälaatuisesta kivestä teh-
tyä asfalttimassaa. Sen menekki on yleensä 30 - 40 kg/m 2 . 

Remixer-pintauksen tulee täyttää vastaavan asfalttityypin laatuvaatimukset. 

1.3.6 REMO -pintaus 

REMO -pintaus on työmenetelmä, jossa vanha PAB-O -pääHyste kuumen- 	 1 netaan, jyrsitään, sekoitetaan uuden massan kanssa ja levitetään takaisin 
tielle. 

Vanha päällyste kuumennetaan noin 50 °C:en lämpötilaan ja jyrsitään irti. 
Jyrsinnässä on varottava, että sitomatonta kerrosta ei nouse haitallisessa 
määrin massan sekaan. Jyrsittyyn massaan lisätään suunnitelman mukai-
sesti sideainetta (yleensä pehmeää bitumia 0,4 ... 1,0 kglm 2). Jyrsitty massa 
siirretään sekoittimeen, jossa se sekoitetaan uuden massan kanssa. Uuden 
lisämassan menekki on yleensä 20 ... 50 kglm 2. Massaseos levitetään ja 
tiivistetään normaalisti. Massan lämpötilan levittimen jälkeen on oltava 

30°C. 

REMO -pintauksen tulee täyttää vastaavan PAB -päällysteen vaatimukset. 

1.3.7 ART-pintaus (ART) 

ART-pintaus on tiellä tapahtuva uusiopäällysteen valmistusmenetelmä. 

Vanhalle päällysteelle levitetään karkeaa kiviainesta 10 - 20 kg/m 2  tasaisek-
si matoksi, jonka jälkeen päällyste kylmäjyrsitään haluttuun leveyteen ja sy -
vyyteen siten, että lisäkiviaineksen ja jyrsintärouheen sekoitus jää tasaisek-
si nauhaksi keskelle päällystyskaistaa. 

ART-kalustolla massaseos kerätään välisiilon kautta kuumennusrumpuun, 
jossa siihen lisätään pehmeä bitumi ja massa sekoitetaan. Liimaus tehdään 
kalustoon kuuluvalla rampilla juuri ennen levitystä. Uusiomassan levitys ja 
tiivistys tehdään normaaliin tapaan. 

ART-pintauksen tulee täyttää vastaavan asfalttityypin laatuvaatimukset. 

1.4 Massan valmistus, kuljetus, levitys ja tiivistys 

Massan valmistuksessa, ku ljetuksessa, levityksessä ja tiivistyksessä nouda-
tetaan soveltuvin osin ASTO- suunnitteluohjeiston osassa 2 Asfalttipäällys-
teet - tuotanto / 1993 esitettyjä ohjeita. 
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1.4.1 Massan valmistus 

Päällystemassan koostumusja i 
työn aloittamista koesekoituksell 

PAB-O -päällystemassan koostumus voidaan todeta myös punnitsemalla tai 
tarkistetuilla mittareilla ennen työn alkua. 

Jos tulokset osoittavat massan täyttävän vaatimukset, voi varsinainen pääl-
lystystyö alkaa. Koemassa voidaan levittää tasausmassaksi tai päällysteek-
si yleensä levähdysalueille tai pysäkeille. Varsinaiseksi päällysteeksi levitet-
ty koemassa, joka ei täytä vaatimuksia, on yleensä poistettava kohteesta. 
Koemassaa ei vaadita, jos massan tarve on alle 100 t. 

Päällystemassojen sallitut sekoituslämpötilat ovat Asfalttinormien kohdan 
6.4 mukaiset. Jos lämpötila on ollut virheellinen, on massa hylättävä, ellei 
sitä sovita käytettäväksi toisarvoisiin kohteisiin. 

Raaka-aineiden käsittelyssä ja massan valmistuksessa on vältettävä erottu-
mista. Kiviaines on kuormattava kylmäsyöttösiiloihin mandollisimman laajal-
ta alueelta. 

Suurin sallittu massan pudotuskorkeus auton lavalle on 1,5 m. 

1.4.2 Kalustovaatimukset 

Työkohtaiset kalustovaatimukset esitetään suunnitelmissa. 

1.4.2.1 Kuumamassat 

1 	 Asfalttimassojen valmistukseen käytetään annosperiaatteella toimivia asfalt- 
tiasemia, joiden työnvaihekapasiteetti on vähintään 50 tlh ja valmistajan il-
moittama annoskoko vähintään 1,5 t. Pienissä yksittäisissä kohteissa voi-
daan edellä mainitusta annoskokovaatimuksesta poiketa, jos massa on ta-
loudellista valmistaa esim. lähellä olevalta kiinteältä asfalttiasemalta. Mas-
samäärältään yli 30 000 t töissä suositellaan käytettäväksi asfalttiasemia, 
joiden työnvaihekapasiteetti on vähintään 70 t/h ja annoskoko vähintään 
2,0 t. 

Asfalttiaseman toiminnan tulee olla automaattisesti ohjattua ja valvottua. 

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

Massan raaka-aineet on mitattava punnitsemalla tai vastaavan tarkkuuden 
omaavilla tilavuusmittauslaitteilla. Täytejauheen tasainen syöttö on varmis- 
tettava lisäämällä se annokseen erillisen, näytöllä varustetun fillerivaa'an 
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kautta. Valmis massa on punnittava vaakalaitteella, jonka tarkkuus on ± 2,0 
%. 

1.4.2.2 Kylmä- ja lämpösekoitteiset massat 

PAB-O- ja PAB-V -päällysteiden jatkuvatoimisissa sekoituskoneissa on kivi- 
aineksen tai massan punnitusta varten oltava yhteenlaskevalla ja hetkelli-
sellä mittarilla varustettu vaakalaite, jonka tarkkuus on ± 2,0 %. Sideaine-
määrän mittausta varten on oltava yhteenlaskeva ja hetkellinen virtausmit-
tari, jonka tarkkuus on ± 1,0 %. 

PAB-O- ja PAB-V -päällysteiden annostoimisissa sekoituskoneissa on kivi-
aineslajitteiden syöttö tehtävä punnitsemalla lajitteet hihnavaa'alla, jonka 
tarkkuus on ± 2,0 %. Sideainemäärä mitataan punnitsemalla vaa'aIIa, jonka 
tarkkuus tulee olla ± 1,0 %. 

Sideainepitoisuus ei saa vaihdella annetusta ohjearvosta koneiston mittaril-
la mitattuna enempää kuin ± 0,2 %-yksikköä. 

1.4.3 Massan kuljetus, levitys ja tiivistäminen 

Massan kuljetus ja levitys on järjestettävä siten, ettei missään työvaiheessa 
ole tarpeettomia pysähdyksiä eikä massa jäähdy alle sallitun 
levityslämpötilan. 

Jos suunnitelmissa ei ole muuta sanottu, päällystemassojen kuljetukseen 
on käytettävä puolipyöreitä asfalttilavoja ja levittimen suppilo on oltava pyö-
ristetty lajittumisen estämiseksi. 

Ennen levitystyön alkua on massan kulkuun levittimessä ja levitetyn päällys- 
teen laatuun vaikuttavat koneiston säädöt suoritettava mandollisimman hy-
vän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Levittimen kierukat ja tiivistyspalkki 
eivät saa olla niin kuluneita, että niistä aiheutuu massan lajittumista tai 
epätasaisuutta. 

1 
Levityslämpötilan (ei koske valuasfalttia) tulee useasta kuorman eri kohdas-
ta levityspaikalla mitattuna täyttää sekoituslämpötilasta annetut vaatimuk-
set. Jos lämpötila on virheellinen, massa on hylättävä, ellei sitä sovita käy-
tettäväksi toisarvoisiin kohteisiin. 

Massa on kuljetuksen ajaksi peitettävä aina sateella tai kuljetusmatkan ol-
lessa yli 20 km. 

Kun päällyste tehdään pinnaltaan profiloituna, tulee valmiiseen päällystee-
seen jäädä alustaurien kohdalle 3 - 5 mm korotus. Profilointia ei tehdä kaar-
teissa yms. kaltevuuden muutoskohdissa, joissa liikenteen ajolinjat poikkea-
vat normaalista. 

Pituussuuntaiset saumat on pyrittävä tekemään ajokaistojen reunojen koh- 
dille eli tulevien ajoratamaalausten lähelle. Levitystyössä on erityisesti 



Tienrakennustäiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 1996 	 17 
PÄÄLLYSTYSTYÖT 

kiinnitettävä huomiota siihen, että levityskaista on reunaosiltaankin 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 haitallisesti päällysteen laatuun. 

Sauman kohdalle ei saa muodostua kourua eikä muuta epätasaisuutta. 
Sauman kohta on ennen massan levitystä puhdistettava huolellisesti ja as-
falttipäällysteen jäähtynyt sauma on kuumennettava tai siveltävä bitumiliu-
oksella tai -emulsiolla. Pehmeiden asfalttien saumaa ei kuumenneta eikä 
liimata. 

Jos levitys keskeytyy niin pitkäksi ajaksi, että massa voi jäähtyä alle sallitun 
levityslämpötilan tai muuten pitkäksi ajaksi, on levitin käytettävä tyhjäksi ja 
tehtävä poikkisauma. Poikkisauma on tehtävä suoraksi ja suunnaltaan koh- 

,  tisuoraksi levityskaistaa vasten. Levitystä jatkettaessa on päällystettä pois-
tettava niin paljon, että päällyste saadaan poikkisauman kohdalta tasaiseksi 
ja rakenteeltaan tasalaatuiseksi. 

Työ- ja liikennejärjestelyt tulee järjestää siten, ettei liikenne vahingoita levi-
tyskaistan reunaa. 

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

Jyräyskaluston 	on 	oltava 	riittävä 	massan 	valmistustehoon 
verrattuna.Tiivistäminen on suoritettava siten, että tyhjätilavaatimukset tule-
vat täytetyiksi. Valmiiseen päällysteeseen ei saa jäädä haitallisia jyräysjälkiä 
tai halkeamia. Päällystettä tiivistettäessä on tarkkailtava, ettei siihen muo-
dostu siteitä eikä liukkaita kohtia. Jos näitä muodostuu, on tarkastettava, 
onko massan koostumus oikea ja tarvittaessa harkittava sideainepitoisuu- 

' 	 den muuttamista. Jyrää ei saa jättää seisomaan pehmeälle päällysteelle. 

Unen muodostumisen estämiseksi saa liikenteen laskea uudelle päällysteel-
te vasta, kun sen lämpötila on laskenut riittävästi. Tarvittaessa voidaan 
päällysteen jäähdyttämiseen käyttää vesikastelua. 

1.5 Näytteiden otto ja tutkiminen 

Näytetutkimuksilla selvitetään päällystemateriaalien ja valmiin päällysteen 
laatu. Tuloksia käytetään työnaikaiseen laadun ohjaukseen, virheiden syi-
den selvittämiseen ja laadun arvosteluun. 

Vastuut näytteiden ottamisesta ja tutkimisesta ilmoitetaan suunnitelmissa. 

1.5.1 Sideainenäytteet 

Sideainenäytteitä otetaan 1 kpl kutakin alkavaa 30 000 massatonnia kohti. 
Näytteet otetaan seflaisilta koneasemilta, joilla tehdään massaa yhteensä 
yli 10 000 tonnia. Jokaisesta asemalla käytettävästä sideainelaadusta 
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otetaan vähintään yksi näyte. Näyte on otettava ja tutkittava myös jokaises-
ta sellaisesta sideainetoimituserästä, jonka epäillään poikkeavan 
laatuvaatimuksista. 

Näytemäärä on noin 3 kg. Näyte otetaan sideainekuorman keskiosasta eri-
tyisellä näytteenottolaitteella tai erillisen näytteenottoventtiilin kautta pum-
pun painepuolelta näytteen lähetysastiaan, joka suljetaan heti ilmatiiviisti 
(PANK 1001 -menetelmä). 

Näytteet lähetetään tutkittavaksi tielaitoksen geokeskuksen laboratorioon 
lukuun ottamatta bitumiemulsio- ja kumibituminäytteitä, jotka lähetetään tut-
kittavaksi VTT/YKI/Tie- ja geotekniikan tutkimusalueelle. Näytteiden lähe-
tyslomakkeeseen on merkittävä sideaineen toimituspaikka, sideainelaji, 
näytteenottopäivämäärä, kuormakirjan numero, urakan tunnus ja sekoitus-
asemapaikka (SIP- ja SOP-töissä työkohde). 

1.5.2 Kiviainesnäytteet 

Päällystystarkoituksiin valmistettavan ja hankittavan kiviaineksen laad unval-
vonta ja näytteiden tutkiminen suoritetaan murskaustyön työselityksen 
mukaisesti. 

Mikäli suunnitelmissa niin edellytetään, päällystystarkoitukseen varatusta 
kiviaineksesta on lähetettävä suhteitus- ja /tai laatututkimuksia varten tarvit-
tavat näytteet tilaajan hyväksymään laboratorioon. Jos osoittautuu tarpeelli-
seksi, voidaan päällystystyön aikana tehdä varastossa olevasta kiviainek-
sesta murskaustyön aikaisia määrityksiä täydentäviä tutkimuksia. 

1.5.3 Hienoainesnäytteet 

Päällysteen hienoaines on raekooltaan alle 0,074 mm:n materiaalia, joka 
koostuu kiviaineksen sisältämästä hienoaineksesta ja erikseen lisättävästä 
täytejauheesta. Tarvittavat hienoainesnäytteet otetaan ja tutkitaan ennen 
päällystemassan valmistusta suhteitustutkimusten yhteydessä. 

Jos hienoainestutkimuksia tehdään massan valmistuksen aikana, se ilmoi-
tetaan suunnitelmissa. 

1.5.4 Rouhenäytteet 

Rouheen murskauksen tai varastoinnin aikana otetaan asfaltti- ja PAB-O 
-päällysterouheesta näyte satunnaisesti jokaista alkavaa 500 tonnia kohti. 
Näytteistä tutkitaan sideainepitoisuus, rakeisuus ja vesipitoisuus. Rouheen 
sideaineen ominaisuuksien tutkimista varten lähetetään lisäksi rouhenäyte 
(noin 4 kg) jokaista alkavaa 5000 rouhetonnia kohti tilaajan hyväksymään 
laboratonoon. 

Uusiomassan valmistuksen aikana voidaan tarvittaessa tehdä rouheesta 
tarkistustutkimuksia. 
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1.5.5 Täytejauhenäytteet 

Kultakin sekoitusasemalta, jolla tehdään massaa yli 10 000 tonnia, tutkitaan 
vähintään kolme täytejauhenäytettä. Näytteet (noin 1 kg) otetaan välittö-
mästi työn alussa ja kun 1/3 ja 2/3 sekoitusaseman päällystystöistä on val-
mistunut. Lisäksi näyte on otettava ja tutkittava jokaisesta sellaisesta toimi-
tuserästä, jonka epäillään poikkeavan laatuvaatimuksista 

Näytteet lähetetään tutkittaviksi tielaitoksen geokeskuksen laboratorio on. 
Näytteen lähetyslomakkeeseen merkitään täytejauheen toimittaja/toimitus-
paikka, näytteenottopäivämäärä, urakan tunnus ja sekoitusasemapaikka. 

1.5.6 Massanäytteet 

A Yleiset ohjeet 

Laadun ohjaus 

Laadun ohjaukseen kuuluvilla massanäytteillä selvitetään päällystemassan 
keskimääräinen laatu massa-asemalla. Näytteitä otetaan ja tutkitaan nor-
maalisti massan valmistuksen alkaessa 2 - 3 päivän aikana, kunnes mas-
san seossuhteet on saatu oikeiksi ja tuotanto vakiintuneeksi. 

Laadun ohjaukseen kuuluvat massanäytteet otetaan keskimääräisnäytteinä 
massa-asemalla ohjeen B 2  mukaisesti. Näytteitä otetaan ja tutkitaan mas-
sanvalmistuksen alkaessa koemassoista, eri suhteituksilla tehtävien masso-
jen valmistuksen aloituksessa ja tarvittaessa muulloinkin koneistojen toimin-
nan ja suhteituksen varmistamiseksi. 

Laadun arvostelu 

Ajoradalle levitettyjen massapäällysteiden sideainepitoisuus ja rakeisuus 
arvostellaan tieltä otettujen massanäytteiden tutkimustulosten perusteella 
(ohje B 1 ). 

Muille alueille levitettyjen massapäällysteiden sideainepitoisuus ja rakeisuus 
arvostellaan massa-asemalla otettujen keskimääräisnäytteiden (ohje B 2) 
perusteella (pysäkit, levikkeet, liittymät, kevyen liikenteen väylät, pienimuo-
toiset paikkaukset ym.). 

Valmistettaessa massa varastoon tai milloin massan valmistajan työsuoritus 
päättyy massan valmistukseen käytetään sideainepitoisuuden ja rakeisuu-
den arvostelussa massa-asemalla otettuja keskimääräisnäytteitä (ohje B 2). 

Ellei suunnitelmissa ole toisin sanottu, REM-, REMO- ja ART- työmenetel-
millä levitettyjen massojen sideainepitoisuus ja rakeisuus arvostellaan tieltä 
otettujen massanäytteiden tutkimustulosten perusteella (ohje B 1 ). REM+-
työmenetelmällä levitettyjen päällysteiden lisämassan sideainepitoisuus ja 
rakeisuus arvostellaan massa-asemalla otettujen keskimääräisnäytteiden 
perusteella (ohje B2). 
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Massanäytteiden koko ja ottotiheys 

Massanäytteitä otetaan normaalisti yksi näyte jokaisesta alkavasta 500 ton-
nin massaerästä (PANK 4001 -menetelmä). 

Suurimmasta raekoosta riippuen on tutkittavan näytteen määrän oltava: 

Suurin raekoko 	Tutkittava näyte 
vähintään 

12-2Omm 	1700g 
>20 mm 	1900g 

Näytteistä tutkitaan sideainepitoisuus ja rakeisuus, PAB-V-, PAB-O- ja 
emulsiosideaineella valmistetuista massoista myös vesipitoisuus. 

Määritysten pitää olla suoritettu viimeistään silloin, kun näytteenoton jälkeen 
on valmistettu massaa noin 500 tonnia. 

Sideainepitoisuus ilmoitetaan kanden desimaalin tarkkuudella. Kiviaineksen 
läpäisy-% ilmoitetaan yhden desimaalin tarkkuudella 6 mm:n seulaan saak-
ka ja kokonaislukuna 6 mm:n seulasta ylöspäin. 

B Näytteiden otto ja laatuvaatimukset 

B 1  Ajoradalle levitetyt päällystemassat 

Ajoradalta otetuilla massanäytteillä selvitetään tielle levitetyn päällystemas-
san tasalaatuisuus. Massanäytteet otetaan ajoradalta erillisellä näytteenotti-
mella, jonka mitat ovat 15 x 10 x 8 cm 3. Näytteet otetaan kohteeseen levite-
tystä, tiivistämättömästä päällystelaatasta satunnaisesti valittujen eri mas-
sakuormien alueelta (1 näyte/kuorma) kuvan 2. mukaisesti. 

Kuvassa 2 on esitetty 12 näytteen ottokohdat ajoradalla. Kaikki näytteet 
otetaan alustauran kohdalta. Kuormanvaihtokohdan näytteet (kuvassa 2 
näytteet nro 1, 4, 7 ja 10) otetaan uran kohdalta oletetusta kuormanvaihto- 	 1 
kohdasta ± 3 metrin väliseltä alueelta lajittuneimmasta kohdasta. Levitys- 
kaistan pituussuunnassa kuorman neljännespisteistä näytteet otetaan sa-
tunnaisesti valikoimatta ottokohtaa. 
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MASSANÄYTTEIDEN OTTO AJORADÄLTA 
Naytteitii otetaan numerojärjestyksessa yksi näyte alkavaa 
500 massatonnia kohti satunnaisesd valittujen eri massa- 
kuormien alueelta (yksi näyte/kuorma). Näyte ero 13 
otetaan vastaavasta kohtaa kuin näyte ero 

levilyskaistan leveys 

ura 	unen väli 	ura 

01 = Näytteen ero 1 ottokohla 

Kuva 2. Massanäytteiden otto ajoradalta. 

Jokainen ajoradalta otettu massanäyte tutkitaan erikseen. Sideainepitoisuu-
den ja rakeisuuden tulee täyttää Asfalttinormien taulukon 27. vaatimukset. 

Sideainepitoisuus ja rakeisuus arvostellaan tieltä otettujen massanäytteiden 
tutkimustulosten perusteella tilastollisesti päällystystöiden yleisten arvon-
muutosperusteiden mukaisesti. Satunnaisvirheiden eliminoimiseksi sellaiset 
näytetulokset, jotka poikkeavat enemmän kuin kaksi kertaa keskihajonnan 
verran otoskeskiarvosta, poistetaan tuloksista ennen arvostelua. Kunkin 
tarkkailukohdan arvostelu tapahtuu jäljelle jäävien näytetulosten keskihajon-
nan ja poikkeamien perusteella. Näytteiden lukumääränä pidetään alkupe-
räistä näytteiden määrää. 
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B2  Keskimääräisnäytteet massa-asemalla 

Keskimääräisnäytteillä selvitetään päällystemassan keskimääräinen koostu-
mus massa-asemalla. Kuumamassan näytteen määrä on noin 8 kg ja kyl-
mämassan noin 7 kg. 

Näyte otetaan yleensä kuorma-auton lavalta PANK-4001 -menetelmän mu-
kaisesti. PAB-V- ja PAB-O -massaa varastoon valmistettaessa näyte voi-
daan ottaa myös kuudesta eri kohdasta varastokasaa edellisen näytteen 
jälkeen valmistetusta massaerästä. Testejä varten näyte jaetaan 
PAN K-400 1 -menetelmän mukaisesti. 1 
Jos keskimääräisnäytteen koetulokset osoittavat sideainepitoisuuden tai 
kiviaineksen rakeisuuden poikkeavan ohjearvoista enemmän kuin Asfaltti-
normeissa on sallittu, on siitä välittömästi ilmoitettava urakoitsijalle ja valvo-
jalle sekä otettava ja tutkittava uusi näyte. Mikäli poikkeavan tuloksen anta-
neen näytteen otossa tai tutkimisessa havaitaan ilmeinen virhe, on nämä 
tulokset hylättävä ja massan arvostelu tehtävä uuden näytteen tulosten pe-
rusteella. Jos uudenkin näytteen tulokset ylittävät 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-a-
semalla otetusta keskimääräisnäytteestä määritettynä poiketa sovitusta oh-
jearvosta enintään Asfalttinormien taulukon 26. mukaisesti. 

1.5.7 PAB-V-, PAB-O- ja emulsiosideaineella valmistettujen mas-
sojen tarttuvuus 

Päällystemassan tarttuvuus tutkitaan aina tartukkeen lisäyksen jälkeen se-
kä satunnaisesti 500 tonnin massaerän välein (sankokoe). Jos tarttuvuus 
on huono, tehdään tarttuvuuden tarkistamiskoe (PANK 4304 -menetelmä). 
Emulsiolla valmistetun PAB-V -massan tarttuvuus tutkitaan PANK 4304 - 
menetelmällä aina suhteitukseltaan uuden massan valmistuksen alkaessa. 
Kylmänä tai lämpimänä sekoitetusta PAB-V-, PAB-O- ja emulsiolla valmis- 
tetusta massasta tarkistamiskoe tehdään myös satunnaisesti 5000 massa- 	 1 
tonnin välein. Jokaiselta koneasemapaikalta tehdään vähintään yksi tarttu- 
vuuden tarkistamiskoe. 

PAB-V ja PAB-O -massan tarttuvuuden tulee täyttää Asfalttinormien kohdan 
4.2.4 vaatimukset. 

1.5.8 SIP:n ja SOP:n sideainemenekki 

Sirotepintaus- ja soratien pintaustöissä sideainemenekki tutkitaan vuokalau-
ta- tai vastaavalla menetelmällä. Pintaustyön alussa otetaan kolme näytettä 
ensimmäiseltä 10 000 m2:n alalta ja sen jälkeen tarvittaessa yksi näyte aika-
vaa 10 000 m2:n pintausalaa kohti. 
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1.5.9 Päällystenäytteet 

Poranäytteet otetaan Asfalttinormien kohdan 6.6 mukaisesti. Jokaisen ajo-
ratanäytesarjan paikka tien pituussuunnassa määrätään satunnaisesti. 

Ellei suunnitelmissa ole toisin sanottu, REM- ja ART- työmenetelmällä levi-
tetyistä päällysteistä otetaan poranäytteet yllä olevan ohjeen mukaisesti. 

Poranäytteiden oikea katkaisukohta merkitään näytteisiin porauksen yhtey-
dessä. Näytteet lähetetään välittömästi tutkittavaksi tilaajan hyväksymään 
laboratorioon. Näytteenottokohdista ei saa samanaikaisesti porata muita 
kuin edellä tarkoitetut näytteet. Näytteet on pakattava niin, ettei pakkaus 
rikkoudu kuljetuksen aikana. 

Rinnakkaisnäytteiden ottoa tulee välttää. Jos poranäytteitä rikkoutuu kulje-
tuksen aikana tai muuten ilmenee tarvetta ottaa rinnakkaisnäytteitä, urakoit-
sija on velvollinen ottamaan ja tutkituttamaan ne kustannuksellaan, ellei toi-
sin ole sovittu. Rinnakkaisnäytteet otetaan 30 cm:n etäisyydeltä alkuperäi-
sestä näyterivistä. 

2 ASFALTTITYYPITJA NIIDEN KOOSTUMUS 

2.1 Asfalttinormien ohjeet 

Asfalttityypit ja niiden ohjeelliset koostumukset on määritelty Asfalttinormien 
kohdassa 2 ja kuvissa 1 - 24. Seuraavassa on eräiden asfalttityyppien, pin-
tausten ja bitumistabiloinnin normeja täydentävät ohjeet. 

2.2 Valuasfaltti (VA) 

2.2.1 Ennakkokokeet ja massan valmistus 

S 	 Valuasfaltin koostumus on esitetty Asfalttinormien kohdassa 2.5 ja kuvassa 
13. 

Ennakkokokeissa tiiviiksi sullotun suhteitetun kiviaineksen tyhjätilan on olta-
va alle 20 tilavuus-%. 

Urakoitsijan tulee esittää työkohtaisesti käytettävät sideaineet ja niiden 
määrät tilaajan hyväksyttäväksi. Samoin tulee esittää työkohtaisesti hyväk-
syttäväksi massan valmistuksessa noudatettava rakeisuuskäyrä. 
Varsinaisissa päällystystöissä sideainepitoisuuden ohjearvo määrätään en-
nakkokokeilla kullekin käytettävälle kiviainekselle ja suhteitukselle (PANK 
4401 -menetelmä). Tällöin painuma-arvojen avulla selvitetään käytettävän 
bitumin laji ja määrä sekä mandollisen luonnonasfaltin määrä. Bitumin mää-
rän tulee ylittää tiiviiksi sullotun kiviaineksen tyhjätila. 
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Täytejauhepitoisuus on sovittava sellaiseksi, että sillä yhdessä syklonijau-
heen kanssa päästään valitun käyrän mukaiseen 0,074 mm seulan 
läpäisy-%:iin. 

Kuivattu kiviaines on lajiteltava raekoon mukaan vähintään kolmeen lajittee-
seen siten, että hienoin lajite läpäisee 4 mm seulan. Syklonijauhetta on tar-
vittaessa voitava poistaa tai palauttaa kiviainesseokseen. 

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

Trinidad Epurä sulatetaan sekoittimella varustetussa sulatuskattilassa ja 
pumpataan joko sekoittamattomana erikoispumpulla 150 - 190 °C lämpöti-
lassa suoraan sekoittimeen tai etukäteen bitumiin sekoitettuna. Massa-an-
noksen sekoitusajan tulee olla vähintään kaksi minuuttia. 

Jos massan kuljetuksessa levityspaikalle käytetään tavallisia valuasfaltin-
keittimiä, voidaan Trinidad Epurn lisäys ja sulatus suorittaa paluukuljetuk-
sen aikana. 

Sekoituslämpötilan tulee olla 180 - 230 °C. Jos lämpötila ylittää rajan 230 
°C, on massa hylättävä.Kumivaluasfalttia valmistettaessa ei massan lämpö-
tila saa ylittää + 200 °C. 

Massan tulee olla kovuudeltaan sellainen, että leimapainuma-arvojen keski-
arvo kuormituskokeessa (PANK 4401 -menetelmä) täyttää seuraavat 
lukuarvot: 

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

Kuormituskokeen yksittäisen näytteen tulos saa poiketa keskiarvosta ± 4 
mm. 

2.2.2 Massan kuljetus ja levitys 

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

Tehtäessä valuasfalttia tiiviille alustalle, kuten esim. betonille, tulee betonin 
päälle levittää huokoinen ja avoin asfalttikerros valuasfaltin kupiimisen vält-
tämiseksi. Massan levitys kostealle tai märälle alustalle on ehdottomasti 
kielletty. 

Massa levitetään koneellisesti valuasfaltin levittimellä. Massaa levitettäessä 
tulee sen lämpötilan olla 180 - 230 00.  Jos massan lämpötila ylittää 230 °C 
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(kumivaluasfaltilla 200 °C), on massa hylättävä. Jäähtynyttä massaa voi-
daan käyttölämpötilaan ku umennettuna käyttää päällysteeseen. 

J ouduttaessa levittämään valuasfalttimassaa käsityönä se tasoitetaan hier-
tämällä käyttäen apuna hiekkaa. Hiekan tulee olla teräväsärmäistä, pölytön-
tä, kuivaa sekä tarvittaessa kuumennettua. 

Levitetyn massan määrä ja valmistuneen päällysteen pinta-ala todetaan 
työvuoroittain. Jos päällyste on tilattu määräpaksuisena (kglm2), tulee työ-
vuoroittain todetun keskimääräisen massamenekin olla vähintään sama 
kuin tilattu massamäärä. Massa on levitettävä paksuudeltaan mandollisim-
man tasaisena päällystettävälle pinnalle. 

2.2.3 Tiivistys ja karkeutus 

Päällystettä ei yleensä tiivistetä jyräämällä. Tarpeellinen tiiviys saavutetaan 
valitsemalla massalle oikea koostumus. Valmiin päällysteen tyhjätilan tulee 
olla alle 2,0 tilavuus-%. 

Ajoratapäällysteeksi tehtävä valuasfaltti on karkeutettava päällysteen kitkan 
ja kulutuskestävyyden parantamiseksi. Karkeutukseen käytetään bitumoitua 
mursketta 12 - 16, 16 -20 tai 20 -25 mm. Bitumointi tehdään kuumentamal-
la murske ja sekoittamalla siihen sekoittimessa 1,0 - 1,5 massa-% kiviainek-
sen painosta bitumia B-65. Kastelemalla tuote saadaan rakeet pysymään 
erillään toisistaan. 

Bitumoitu murske levitetään koneellisesti heti massan levityksen jälkeen. 
Murskemäärä voi olla 7,0 - 12,0 kg/m2. Työssä käytettävä määrä sovitaan 
erikseen. Murskeen tulee jakautua tasaisesti karkeutettavalle pinnalle. Ke-
vyt jyräys tehdään siten, että sepeli painuu massapinnan tasoon, mutta ei 

'  sen alle. Karkeutus ei saa jäädä liiaksi koholle. Virheelliset kohdat on pääl-
lystettävä uudelleen. Karkeutuksen valmistuttua on irtoainekset harjattava 
pois. 

Paikkaustöissä karkeutukseen käytetään mursketta 3 - 6 tai 6 - 12 mm 4 - 8 
kglm 2 . 

2.3 Pehmeät asfalttibetonit (PAB) 

2.3.1 Raaka-aineet 

Kiviaineksena käytetään vähän hienoainesta sisältävää murskesoraa tai 
sepeliä. Massan sekoitettavuutta ja rakeisuutta voidaan parantaa jakamalla 
kiviaines lajitteisiin. Jos kiviaines rakeisuudeltaan, puhtaudeltaan tai muilta 
ominaisuuksiltaan ei täytä laatuvaatimuksia tai muuten on epäiltävissä kivi-
ainestekijöiden voivan johtaa PAB-massan laadun oleelliseen heikentymi-
seen, tulee työn onnistuminen varmistaa etukäteen tehtävin laboratorioko-
kein. Ennakkotutkimuksilla selvitetään massan vedenkestävyys MYR -ko-
keella (PANK 4304) ja tilavuusssuhdetiedot kiertotiivistimellä (PANK 4115). 
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Ennakkotutkimukset tehdään niillä materiaaleilla, joita työssä aiotaan 
käyttää. 

Sideaineena käytetään Asfalttinormien kohdan 3.1.2 mukaisia pehmeitä bi-
tumeja tai tartukkeellista bitumiöljyä BÖ2T. Pehmeissä bitumeissa Vi 500 ja 
V3000 käytetään yleensä tartuketta. Suositeltavat tartukepitoisuudet pro-
sentteina sideaineen painosta ovat taulukon 1. mukaiset. 

Taulukko 1 . Suositeltavat PAB-massan tartukepitoisuudet. 

Tartuke 
V1500TJV3000T BÖ2 

Lämrnitetty Kuivaamaton Lämmitctty kiviaines 
kiviaines kiviaines 

Mono-jadiamiininseos - 1,2 0,5 
Diamiini 0,5 ... 0,7 0,8 0,5 

Lisättäessä tartuke jalostamolla taulukossa mainittuja arvoja korotetaan 0,1 
%-yksikköä. Jos sideaineen ja kiviaineksen välinen tartunta on huono, lisä-
tään tartuketta tarvittaessa 0,1 - 0,3 %-yksikköä. 

Työmaalla tartuke sulatetaan erityisissä sulattamoissa tai suoraan sideai-
neeseen sekoittamalla. Tartukkeen sekoitusta varten on sideainesäiliössä 
oltava tehokkaat laitteet. Kun tartuke on sekoittunut täysin sideaineeseen, 
on sekoittamista jatkettava, kunnes koko sideainemäärä on vielä kerran 
mennyt pumpun läpi. 

Sideaineeseen sekoitetun tartukkeen määrä ja teho alenevat vähitellen 
pääasiassa hapettumisen vuoksi. Hapettuminen lisääntyy sideaineen läm-
pötilan noustessa. Hapettumisen vähentämiseksi on sideainetartukeseok-
sen käsittely järjestettävä siten, että seoksen kierto säiliössä tapahtuu vain 
nestepinnan alapuolella, jolloin hapettumista lisäävää kuohumista ei tapah-
du. Tartukkeen käsittelyssä on noudatettava annettuja turvallisuusohjeita. 0 

2.3.2 Massan valmistus 

Ennen työn alkua on punnitsemalla tai tarkistetuilla mittareilla todettava 
massan koostumus. Se voidaan todeta myös tutkimalla koemassasta otettu 
näyte laboratoriossa. Jos tulokset osoittavat massan täyttävän vaatimukset, 
sekä massa muuten koostumukseltaan (paakut, lajittumat ym.) ja ominai-
suuksiltaan (tarttuvuus, väri ym.) vaikuttaa normaalilta, voi varsinainen pää!-
lystystyö alkaa. PAB -massojen sekoitusaika, -lämpötila ja -teho sovitaan 
työmaakohtaisesti sen jälkeen kun massan on todettu täyttävän 
laatuvaatimukset. 

2.3.2.1 PAB-B 

PAB-B -päällysteen ohjeellinen koostumus on esitetty Asfalttinormien kuvis-
sa 16 ... 18. Massa valmistetaan Asfalttinormien kohdan 6.4 mukaan joko 
normaalilla asfalttiasemalla tai höyrylämmityksellä varustetulla asemalla. 

0 
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2.3.2.2 PAB-V 

PAB-V -päällysteen ohjeellinen koostumus on esitetty Asfalttinormien kuvis-
sa 19 ja 20. PAB-V -massa valmistetaan aina lämmitetystä (tai kuivatusta) 
kiviaineksesta. Sideaine valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Varastomas-
sojen valmistuksessa käytetään pehmeämpää bitumia VI 500T. Varasto- 
massoja valmistettaessa on varottava kuivattamasta kiviainesta liikaa, sillä 
massaan jäävä kosteus parantaa sen säilymistä työstettävänä. 

2.3.2.3 PAB-O 

PAB-O -päällysteen ohjeellinen koostumus on esitetty Asfalttinormien kuvis-
sa 19 ja 20. Massa valmistetaan kuivaamattomasta kiviaineksesta, ellei toi-
sin ole sovittu. Kiviaineksen kuivaaminen tai lämmittäminen on yleensä ai-
heellista, jos: 

1.0,074 mm seulan läpäisyprosentti on yli 5 ja kosteus yli 3 % 
2. kosteus on yli 4 % 
3. ilman lämpötila on alle + 5 Dc massaa levitettäessä ja alle 0 Dc 
varastoon tehtäessä 
4. 0,074 mm läpäisyprosentti on yli 6 

Kuivatun tai lämmitetyn kiviaineksen vesipitoisuuden 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 sideaineen syötön sekoitti- 
meen tulee tapahtua mandollisimman pitkään ja samanaikaisesti, jotta se- 

, 

	

	 koittuminen on tehokasta. Sekoitusajan on oltava sellainen, että massasta 
tulee tasalaatuista eikä paakkuja esiinny. 

Kylmäsekoitteisen massan laatua voidaan parantaa varastoinnilla. Varasto- 
massan sideainepitoisuus on yleensä 0,2 %-yksikköä heti levitettävän mas-
san sideainepitoisuutta suurempi. PAB-O -massaa ei saa tehdä varastoon 
sateella, jos kosteuden arvioidaan nousevan niin suureksi, että se huonon-
taa massan laatua. Varastoinnissa on vältettävä erottumista. Varastokasat 
on tehtävä yhtenäisiksi, jotta massan likaantuminen ja kostuminen jää 
vähäiseksi. 

2.3.3 Levitys ja tiivistys 

Pehmeiden asfalttibetonien levitys ja tiivistys tehdään soveltaen kohdan 
1.4.3 yleisiä ohjeita sekä tämän kohdan PAB-O -massojen levitystä ja tiivis-
tystä koskevia ohjeita. 

Massa on levitettävä tasaisesti päällystettävälle pinnalle. Paikallisesta mitta- 
uksesta todettu massamäärän alitus saa olla enintään 15,0 % tilatusta mää- 
rästä. Levitysmäärää voidaan tarkkailla vertailemalla autokuormittain 
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kuorman painoa ja sitä vastaavaa pinta-alaa. Ohueksi todettu kohta on työn 
aikana korjattava. 

PAB-O -päällystekerros jyrätään yleensä melko pian levityksen jälkeen. 
Päällysteen reunan tiivistämiseen on kiinnitettävä riittävää huomiota. Työ-
maaliikenteen aiheuttamaa rasitusta uudelle päällysteelle tulee välttää, jos 
PAB-O -päällysteessä ilmenee urautumista, sideaine nousee pintaan tai il-
menee muita vakavia vaurioita. 

Jos valmiissa PAB-O -päällysteessä ilmenee kiviaineksen ja sideaineen vä-
listä 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 PAB-O -päällysteessä esiintyy sileitä ja pehmeitä kohtia tai 
purkaantumisia tai sen vesipitoisuus on liian suuri, on päällysteen pinta kar-
hittava kohdan 1.2.3.4 mukaisesti. Karhinta on tehtävä siten, että päällys- 
teen pintaan saadaan 2,5 cm paksu muokattu kerros. Karhinnan jälkeen 
päällyste jyrätään. 

2.4 Emulsiopäällysteet 

2.4.1 Raaka-aineet 

Tämän työselityksen lisäksi on emulsiopäällysteistä julkaistu erillinen ohje 
"Emulsiopäällysteiden suunnittelu ja rakentaminen TI EL 3200206". 

2.4.1.1 Sideaineja tartuke 

Sideaineena emulsiopäällysteissä käytetään pehmeää bitumia, joka on val-
mistettu emulsiomuotoon. Bitumin kovuus määräytyy massan käyttötarkoi-
tuksen mukaan. 

Pyrittäessä ominaisuuksiltaan PAB-V -päällystettä vastaaviin päällysteisiin 
sopiva sideainepohjan kovuus on 1000...3000 mm 2/s viskositeettina (60C) 
ilmaistuna. Pienintä viskositeettia käytetään haluttaessa valmistaa massaa 
varastoon tai päällysteeksi vähäliikenteisille teille, joiden päällysteeltä vaadi-
taan muodonmuutoskykyä. Viskositeetin kasvaessa massan jäykkyys kas-
vaa, jolloin varastointi- ja karhittavuusominaisuudet heikkenevät. 

Pehmeän asfalttibetonin (PAB-B) kaltaisten emulsiopäällysteiden sideaine 
on jäykempää. Sen viskositeetin (60C) tulee olla tasolla 4000...16000 
mm2/s (bitumit B330/430, B500/650 ja B650/900). 

Emulsiopäällysteisiin käytettävien sideaineiden (bitumipohja, josta emulsio 
valmistetaan) laatuvaatimukset ovat Asfalttinormien kohdassa 3.1.2. 

Bitumipohja emulgoidaan veteen erityisessä emulsioyksikössä, joka voi olla 
kiinteä tai liikuteltavissa massa-aseman mukana. Emulsion sisältämä bitu- 
mimäärä on 60 - 70 massa-%. Emulgoinnin yhteydessä lisätään tarvittava 
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emulgaattori ja suolahappo, joilla voidaan vaikuttaa emulsion lopulliseen 
käyttäytymiseen massaa valmistettaessa. 

Emulsion laatuvaatimukset on esitetty Asfalttinormien kohdassa 3.1.5. 

Sideaineen sekoittaminen tapahtuu kylmään tai lämmitettyyn kosteaan kivi-
ainekseen. Aktiivisen tartunnan aikaansaamiseksi sideaineeseen on lisättä-
vä tartuketta. Emulgaattorit toimivat tartukkeina emulsion murruttua, mutta 
yleensä emulgaattorimäärä on riittämätön hyvän tartunnan varmistamiseksi. 
Tästä syystä bitumipohjaan voidaan lisätä tartuketta ennen emuigointia. Se-
kä emuigaattori että lisätartuke ovat rasvahappoamiineja, eivät kuitenkaan 
välttämättä samaa tuotetta. 

Bitumipohjaan lisättävän tartukkeen ja emulgaattorin määrä selvitetään la-
boratoriokokein ja työmaalla tehtävillä koemassoilla. 

2.4.1.2 Kiviaines 

Varsinainen kiviaines 

Emulsiopäällysteissä käytettävien kiviainesten tulee täyttää murskaustyön 
työselityksen laatuvaatimu kset. Kylmänä sekoitettaessa suositetaan käy-
tettäväksi jaettua kiviainesta. Suositeltavat fraktiot ovat 0 - 6 ja 6 - 16...20 
mm. 

Asfaltti- ja PAB-O -päällysterouhe 

Asfaltti- ja PAB-O -päällysterouhetta voidaan käyttää sekä PAB-V- että 
PAB-B -emulsiopäällysteen kiviaineksena vähäliikenteisten teiden päällys-
teisiin (KVL < 3000 ajon/vrk). Rouheeseen lisättävällä kiviaineksella täyden- 
netään kulutuskerroksen raekooltaan yli 8 mm:n kiviaines vaatimukset 
täyttäväksi. 

Rouhe valmistetaan joko jyrsimällä tai murskaamalla vanhaa päällystettä. 
Rouheen maksimiraekoon tulee olla yleensä 16 mm ja enintään 20 mm eikä 
siinä saa esiintyä paakkuja. 

Rouheen käytön yhteydessä tarvittava sideainelisäys määritetään Asfaltti- 
normien kohdan 4.1.4 mukaisesti. 

2.4.2 Suhteitus 

Tehtäessä emulsiopäällystettä sellaisesta kiviaineksesta, jota ei aikaisem-
min ole käytetty emulsiopäällysteen valmistamiseen, massan koostumus 
sekä kiviaineksen ja sideaineen välinen tartunta on määritettävä ennalta 
laboratoriokokein. 

Jotta massa sekoittuu homogeeniseksi, kiviaineksen vesipitoisuuden tulee 
olla vähintään 2 %. 	Kiviaineksen korkea vesipitoisuus aiheuttaa 
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huokostilan ylitäyttymisen ja sideaineen pintaannousun. Tästä syystä kivia!-
neksen vesipitoisuus saa olla enintään 6 %, mielellään alle 5 %. 

Sideainepitoisuudella tarkoitetaan emulsion murruttua päällysteeseen jää-
vän sideaineen määrää. Emulsiovettä ei oteta huomioon sideainepitoisuutta 
määritettäessä. 
Sicleainepitoisuus määritetään tilavuussuhdetietojen perusteella siten, että 
kiviaineksen tyhjätilan täyttöaste on PAB-V -päällysteeellä noin 40 % 
(35.. .45%) ja PAB-B -päällysteellä noin 45 % (40.. .50 %). 

2.4.3 Massan valmistus 

Massan valmistus emulsiopäällysteasemalla tapahtuu PAB-O -aseman ta-
paan. Sekoitus voi olla annossekoitteinen tai jatkuvatoiminen. Jaetun kiviai-
neksen käytön on jatkuvatoimisessa prosessissa todettu parantavan mas-
san laatua. Emulsiomassat voidaan valmistaa kylmänä tai lämmitettynä. 
Massa sekoittuu parhaiten, kun massan vesipitoisuus on 2.. .3 %. Emulsio-
päällysteiden ohjeelliset koostumukset ovat Asfalttinormien kuvissa 16 .. .20. 

Valmistettaessa emulsiomassaa paikkaustarpeisiin varastoon suositellaan 
käytettäväksi BE-PAB1 emulsiota. 

Päällysteen onnistumisen kannalta emulsion murtumisajalla on keskeinen 
merkitys. Murtuminen alkaa jo sekoittimessa ja sen tulee jatkua vielä kulje-
tus- ja levitysvaiheiden ajan. Massan laatuun voidaan vaikuttaa sekoitus- 
lämpötilaa, tartukepitoisuutta, sideainepitoisuutta, emulsion ominaisuuksia 
sekä märkäsekoitusaikaa muuttamalla. 

2.4.4 Massan levitys 

Emulsiomassa levitetään asfaltinlevittimellä. Kun massa on valmistetttu 
puhtaasta kiviaineksesta tai PAB-O -päällysterouheesta ja sideaineeksi 
emuigoitavan bitumin viskositeetti (60C) on 6000 mm 2/s, voidaan käyttää 
tärypalkilla varustettua asfaltinlevitintä. 

Käytettäessä vanhaa asfalttirouhetta massan valmistukseen tai sideaineek-
si emuigoitavan bitumin viskositeetti (60°C) on >6000 mm 2/s, suositellaan 
käytettäväksi tamppari- tai yhdistelmäpalkilla varustettua asfaltinlevitintä. 

2.4.5 Näytetutki mukset ja laatuvaati mukset 

Sideainenäytteet (bitumipohja) tutkitaan kustakin tuote-erästä. 

Työmaalla emulsiota valmistettaessa siitä määritetään seulontajäännös, vis-
kositeetti, murtuvuus hiekkaan ja bitumipitoisuus haihduttamalla. 

PAB-V -massan massakuormanäytteistä määritetään sideaine- ja vesipitoi-
suus, kiviaineksen rakeisuus ja MYR-arvo vedenkestävyyden varmistami-
seksi. Ajoratanäytteistä tutkitaan sideainepitoisu us ja rakeisuus. 
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PAB-B -massan massakuormanäytteistä määritetään sideaine- ja vesipitoi-
suus sekä kiviaineksen rakeisuus. Ajoratanäytteistä tutkitaan sideainepitoi-
suus ja rakeisuus. 

Kiviaineksesta tutkitaan kosteus. Massan tarttuvu utta tutkitaan MYR-kokeil-
la ennen varsinaisen työn alkamista ja sen aikana. 

Levitettyjen emulsiomassojen koostumus (sideainepitoisuus ja rakeisuus) 
arvostellaan ajoratanäytteiden perusteella. Laatuvaatimukset ovat Asfaltti- 
normien kohdan 4.3. mukaiset. 

EmulsiopääHysteiden tasaisuuden ja kaltevuuden osalta noudatetaan As-
falttinormien kohtia 5.6 ja 5.7. 

2.4.6 Tiivistys ja jälkihoito 

Tiivistystyö tulee tehdä nopeasti ja tehokkaasti, koska emulsion murtuminen 
on käynnissä. Tiivistystyö tehdään kulloinkin parhaiten ko. työhön soveltu-
valla kalustolla. 

Mikäli olosuhteet ovat sellaiset, että sideaine pyrkii nousemaan pintaan, on 
syytä varautua hiekoitukseen. Rakeisuudeltaan esim. 0-4 mm hiekka on 
osoittautunut tarkoitukseen sopivaksi. 

2.5 Uusioasfaltti 

Uusioasfaltti sisältää vähintään 20 % asfalttirouhetta. Uusioasfaltin tulee 
täyttää normaalin vastaavan asfaltin yleiset laatuvaatimukset. 

1 	
2.5.1 Asfalttirouhe 

Asfalttirouhe valmistetaan joko murskaamalla tai jyrsimällä vanhaa asfalttia. 
Asfalttirouheen maksimiraekoon tulee olla yleensä 16 mm ja enintään 20 

Jyrsimällä saatu asfalttirouhe vaihtelee maksimiraekooltaan 12 - 20 mm as-
faltin 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. 

2.5.2 PAB-O -päällysterouhe 

Vanha PAB-O -pääflyste jyrsitään asfalttijyrsimellä tai omalla konevoimalla 
toimivalla tiehöyläjyrsimellä, joilla jyrsintäsyvyys on säädettävissä ja rouhe 
kuormataan suoraan auton lavalle. 

Jyrsintäkelpoisen PAB-O -päällysteen tulee olla suhteellisen tasainen, jotta 
puhkeamissa mukaan ryöstäytyvää pohjamursketta ja isoja kiviä ei sekoitu 
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rouheeseen haitallisen paljon. Päällysteen tulee olla niin kiinteä ja koos-i-
pysyvä, että se kestää jyrsinnän paakuiksi lohkeamatta. Päällysteen mure 
nevat reunaosat ja liettyneet laajat vauriokohdat on syytä jättää jyrsimättä 
tai ne on varastoitava erikseen. Tarvittaessa on rouheesta poistettava yli- 
suuret rakeet seulomalla. 

Jyrsittävän tieosan liikennöitävyyttä voidaan parantaa jättämällä pohjalle 
riittävä kerros päällystettä jyrsimättä. Jyrsintä tulee tehdä mieluiten juuri en-
nen parannustyön aloittamista, sillä jyrsittyyn pohjaan tulee herkästi reikiä. 

PAB-O -päällysterouhe varastoidaan löysään kasaan. Liikkumista kasan 
päällä koneilla on syytä välttää. Kasan suojaaminen on aiheellista, mikäli 
rouhe varastoidaan yli talven. 
PAB-O -päällysterouheen maksimiraekoko on keskimäärin 90 % päällys- 
teen alkuperäisestä maksimiraekoosta. Hienoainespitoisuus (0,074 mm 
seulan läpäisy-%) on 7 - 9 %. Sideainepitoisuus vaihtelee 2,0 - 3,3 
prosenttiin. 

2.5.3 Suhteitus 

Uusioasfaltin suhteitus on esitetty Asfalttinormien kohdassa 4.1.4. 

Sideainepitoisuuden ohjearvona käytetään uuden asfalttimassan sideaine-
pitoisuutta vastaavassa sideaineen tavoitetunkeumaluokassa 

Asfalttirouhe sisältää vanhaa sideainetta, jonka ominaisuudet vaihtelevat 
asfalttirouheeksi käytetyn materiaalin perusteella. Vanhan sideaineen ko-
vuus on yleensä tunkeumaltaan 30 - 60 mm/10. Sideaineseoksen ominai-
suuksiin vaikuttavat vanhan ja uuden sideaineen laatu ja määrä sekä mas-
san valmistustekniikka. Ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa yleensä vain 
muuttamalla asfalttirouheen osuutta uusiomassassa ja/tai lisäsideaineen 
laatua. 

PAB-O -päällysterouheen rakeisuuden korjaamiseen käytetään vähän hie-
noainesta sisältävää mursketta, esim. lajitetta 8 - 18 mm. Kiviainesta on li-
sättävä yleensä yli 30 %. Vilkasliikenteisillä tieosilla käytetään lisäkiviaines-
ta runsaasti, jolloin massaan saadaan enemmän toimivaa sideainetta. Myös 
massan lajittumisherkkyys pienenee massan tuoreutuessa. Vähäliikenteisil-
lä teillä voidaan PAB-O -päällysterouhetta käyttää pelkällä sideainelisäyk-
sellä elvytettynä, joskin tällainen massa on kuivahkoa ja lajittumisherkkää. 

2.5.4 Uusioasfaltin valmistus 

Asfalttirouhetta voidaan käyttää normaalissa annossekoitusmenetelmässä 
yleensä enintään 20 % valmistettavan asfalttimassan määrästä ellei sitä 
lämmitetä ennen syöttää sekoittimeen. 

Kylmän ja kostean asfalttirouheen lisääminen vaatii kiviaineksen kuumenta- 
mista 	kuivausrummussa 	normaalia 	korkeampaan 	lämpätilaan. 



Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 1996 	 33 

PAALLYSTYSTYÖT 

Ylikuumennustarve riippuu asfalttirouheen prosenttiosuudesta, vesipitoisuu-
desta, halutusta massasta ja lämpötilasta. 

Rumpusekoittimella uusiomassaa valmistettaessa asfalttirouheen kosteus- 
pitoisuuden tulee olla mandollisimman alhainen. Valmistetun asfalttimassan 
loppukosteus saa olla enintään 0,5 %. Asfalttirouhetta voidaan käyttää rum-
pusekoittimessa jopa 100 %. 

2.5.5 Pehmeiden uusiomassojen valmistus 

Massan kylmäsekoitus voidaan tehdä joko annos- tai jatkuvatoimisella PAB-
0-/emulsiomassa-asemalla. Jatkuvatoimisessa prosessissa on kylmäsyöt-
töyksikön toimintaa valvottava jatkuvasti, sillä rouhe on herkästi 
holvaantuvaa. 

Massan lämpösekoitus voidaan tehdä höyrylämmityksellä varustetulla an-
nostoimisella PAB-V-/emulsiomassa-asemalla, kuumennusrummulla ja an-
nossekoittimella varustetulla asfalttiasemalla tai jatkuvatoimisella rumpuse-
koittimella varustetulla asfalttiasemalla. Jatkuvatoimisella asemalla kylmä-
syöttöyksikössä tulee olla automaattiohjauksella varustettu hihnavaaka, jol-
la kiviaines voidaan punnita. Valmistetun massan loppukosteuden tulee olla 
0,4-0,8%. 

2.6 Bitumistabilointi (BST) 

2.6.1 Määritelmät 

Bitumistabilointi (BST) on menetelmä, jolla parannetaan tien tai muun liiken-
nealueen kuormituskestävyyttä ja liikennöitävyyttä sitomalla rakenteen kan-
tava tai jakava kerros bitumilla. 

Vaahtobitumistabiloinnissa (VBST) sideaineena käytetään vedellä vaando-
tettua bitumia. 

Bitumiemulsiostabiloinnissa (BEST) sideaineena käytetään bitumiemulsiota. 

Paikallasekoitusmenetelmässä (tiesekoitusmenetelmässä) sideaine sekoite-
taan stabiloitavaan kerrokseen suoraan rakennuskohteessa työhön tarkoi-
tetulla jyrsinsekoittimella. 

Asemasekoitusmenetelmässä stabilointimassa valmistetaan erikseen työ-
hön tarkoitetulla sekoitusasemalla ja massan levitystyö tehdään 
rakennuskohteessa. 

Esijyrsinnällä tarkoitetaan vanhan päällysteen irrotusta jyrsimällä ja mandol-
lista sekoitusta stabilointikerrokseen. Suunnitelmien niin edellyttäessä van-
ha päällyste voidaan myös poistaa kohteelta. 

Sekoitusjyrsinnällä tarkoitetaan stabiloitavan kerroksen homogenisointia 
jyrsimällä ilman sideainelisäystä. 
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Stabilointijyrsintä tarkoittaa stabiloitavan kerroksen sekoitusjyrsintää side-
ainelisäys mukaan lukien. 

2.6.2 Työn suoritus 

2.6.2.1 Yleistä 

Tässä työsetityksessä annettujen ohjeiden lisäksi on bitumistabiloinnin en-
nakkoselvityksiä, mitoitusta ja työsuoritusta koskevia ohjeita annettu erilli-
sessä julkaisussa: Bitumistabilointi (TIEL 3200235). 
Stabilointityötä ei saa aloittaa ja se on keskeytettävä, jos stabiloitavan kivi- 
aineksen lämpötila on alle + 5 °C. Työ on keskeytettävä sateella, mikäli sia-
biloitavan kerroksen kosteus ylittää tavoitekosteuden. 

2.6.2.2 Alusta 

Alustan esijyrsintä tehdään pääuystemateriaalista riippuen asfattinjyrsimellä, 
stabilointijyrsimellä tai muulla alustan homogenisointiin soveltuvalla jyrsimel-
lä. Esijyrsintäsyvyys esitetään suunnitelmissa, jos se poikkeaa stabilointisy-
vyydestä. Yli 100 mm yksittäiset kivet poistetaan kerroksesta haraamalla tai 
erityisellä kivenkeruulaitteella. Esijyrsinnän jälkeen alusta muotoillaan oike-
aan muotoon ja tiivistetään täryjyrällä vähintään 90 % tavoitetiiviydestä. Tii-
vistyksen jälkeen voidaan alustan muotoa korjata murskelisäyksellä. 

Ennen stabilointijyrsintää alustan tulee olla tasainen, mandollisimman tasa-
laatuinen ja oikean muotoinen. 

2.6.2.3 Paikallasekoitus 

Paikallasekoituksen rakenteita on esitetty kuvassa 3. 	 1 
Stabiloinnissa käytettävän sideaineen laatu ja määrä selvitetään ennakko-
kokein kiviaineksen rakeisuuden, hienoainesmäärän ja vanhan päällysteen 
sisältämän sideaineen perusteella. Ohjearvot esitetään suunnitelmissa. 

Rakenteessa 1 vanha päällyste esijyrsitään ja sekoitettava kerros irrotetaan 
suunniteltuun syvyyteen. Stabiloitavasta kerroksesta poistetaan tai murska-
taan yli 100 mm yksittäiset kivet. Jyrsitty kerros tasataan, muotoillaan, pai-
numat oiotaan ja kerros tiivistetään suunnitelman mukaisesti. 

Stabiloitava kerros kastellaan ennen stabilointijyrsintää tavoitevesipitoisuu-
teen (näytteenotto ja kuivatus uunissa). 

Stabilointijyrsintä tehdään suunnitelmissa ilmoitettuun syvyyteen. Stabilointi-
jyrsinnän, sideaineen ruiskutuksen ja sekoitusnopeuden tulee olla sellainen, 
että sideaine jakautuu tasaisesti koko stabiloitavaan kerrokseen. 

Vaahtobitumistabiloinnissa bitumi vaandotetaan sekoittamalla siihen 2 - 3 
massa-% sideaineen painosta puhdasta vettä. Vaahtoaminen varmistetaan 
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riittävän lämpimätiä sideaineella (min. + 130 °C). Vaahtoaminen testataan 
työvuoroa aloitettaessa ja aina katkosten jälkeen. Tilavuuden kasvun on 
oltava vähintään 15- kertainen. 

BITUMISTABIL 0INTI VAIHTOEHDOT 

RAKENNE 1 
TYÖ VAIHEET: 
- Esijyrsintä vanhan päällysteen läpi alla olevaan murskekerrokseen 
- Muotoilu, tiivistysjapainumien oikominen 
- Stabiointijyrsintä suunnitelman mukaisesti 
- Esitiivistys, tasaus koista kerrallaan ja tehokas lopputiivistys 

- ....................-..•.............- 
Stabioinnin jälkeen tehtävä uusi 
päällyste, esim. PAB 16/100 

Suunnitelman 	. ..--.- -...--. 

paksusnen BST 	 Vanha paallystekerros 

yleensä 15- 20cm 	
. 	

- Alapuolinen murskekerros 

RAKENNE 2 
Työ VAIHEET: 
- Painumien oikominen 
- Suunnitelman mukaisen murskekerroksen lisäys 
- Tarvittaessa esijyrsinrä suunnitelman mukaisesti 
- Stabiointijyrsintä suunnitelman mukaisesti 

-.1- - Stabioinnin jälkeen tehtävä uusi 
paallyste esim. PAB 16/100 

Suunnitelman 	. 	 - Suunnitelman mukainen ,nurskeen 
paksuinen BST, 	 ! lisäys 
yleensa 15-20cm 	 T" T anha paallystekerros 

- Alapuolinen murskekerros 

Kuva 3. Bitumistabiointivaihtoehdot 

Bitumiemulsiostabiloinnissa otetaan huomioon jäävän sideaineen määrä. 
Kerroksen kastelussa otetaan huomioon emulsion sisältämä vesi 30 - 40 %. 
Emulsiostabiloinnin jälkeen on esitiivistys ja muotoilu tehtävä nopeasti, jotta 
varsinainen tiivistys saadaan suoritetuksi loppuun emulsion murtumisen ol-
lessa käynnissä. 

Poikittais- ja pitkittäissaumoissa seuraava sekoituskerta limitetään 100 - 
150 mm aikaisemmin stabiloidun kerroksen kanssa. Eri kaistojen työsaumat 
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pyritään saamaan samalle tasalle työvuoron päättyessä. fyösaumojen koh-
diila stabiloidun kerroksen tulee vastata muuta rakennetta. 

Stabiloitu kerros esitiivistetään (1 - 2 ylityskertaa), jonka jälkeen se tasataan 
ja muotoillaan. Tasaus on tehtävä huolellisesti välttäen materiaalin lajittu-
mista ja kerrospaksuusvaihteluita. 

Rakenteessa 2 heikosti kantavat tiekohdat vahvistetaan iritoituksen rnuKav 
sella murskekerroksella vähintään 50 MN/m2  kantavuuteen ennen stabiloin-
tia. Sen jälkeen työvaiheet tehdään kuten rakenteessa 1. 

2.6.2.4 Asemasekoitu 

Vaahtobitumimassa V8.: .. 
maila tai vastaavalla, johon on rakennettu tarkoitukseen sopiva bitumin 
vaandotuslaite. 

Bitumiemulsiomassa valmistetaan annos- tai jatkuvatoirnisella asfalttiase-
maila tai vastaavalla. 

Massa valmistetaan bitumipitoisuudeitaan ja rakeisuudeltaan suunnitelmis-
sa mainittujen ohjearvojen mukaisesti. 

Vaahtobitumimassan/emulsiomassan kiviaines kastellaan siten, että sideai-
neen ja veden yhteenlaskettu määrä vastaa massan tavoitekosteutta. 

Massa levitetään asfaitti- tai muulla tarkoitukseen sopivalla levittimellä siten, 
että työsaumojen määrä jää mandollisimman pieneksi. Vierekkäisten levi-
tyskaistojen päät pyritään saamaan samalle tasalle työvuoron päättyessä. 
Levitetty kerros tiivistetään tehokkaasti vähintään 8 t painoisella täryjyrällä 
kuten paikallasekoitusmenetelmässä. 

2.6.2.5 TiMstys 

Tasattu kaista tiivistetään tehokkaasti loppumuotoilun jälkeen vähintään 8 t 
painoisella täryjyrällä. Tiiviyden kehittymistä seurataan jyrään kytketyllä tai 
erillisellä radiometrisellä tiiviysmittarilla. Stabiloidun kerroksen tiivistäminen 
lopetetaan sen jälkeen, kun kerros ei tiiviyden seurannan mukaan enää 
tiivisty. Työn alussa määntetään tiivistyskertojen oikea määrä ja työn edisty-
essä seurataan tiivistymisen kehittymistä. Tiivistys on tärkeä työvaihe stabi-
lointityössä ja se tulee tehdä erityisellä huolella. 

2.6.2.6 Jälkihoito ja päällystäminen 

Valmiin stabiloidun pinnan tulee olla tiivis, kiinteä, tasainen ja oikean muo-
toinen. Purkautumisvaaran takia stabiloidulla pinnalla säilytetään nopeus-
rajoitus 60 km/h päällystämiseen saakka. Jos stabiloidulle pinnalle syntyy 
purkautumia, ne korjataan päällystemassalla. Päällystäminen tehdään 
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irtoaineksesta puhdistetulle pinnalle mandollisimman nopeasti ottaen huo-
mioon liikenne ja sateiden esiintymisriski. 

2.6.3 Laatuvaatimukset 

2.6.3.1 Materiaalivaatimukset 

Suhteitus tehdään kokemusperäisesti tai ennakkokokein. Jos stabiloitava 
, kiviaines sisältää humusta tai muita eloperäisiä maa-aineksia tai jos kiviai-

neksena käytetään moreenia, kiviaineksen rakeisuuden, veden ja sideaine-
määrän suhteitus on tehtävä aina ennakkokokein. 

Kiviaineksen rakeisuuskäyrän tulee 
1 täyttää suunnitelmissa osoitetut vaatimukset. Vanhojen ra-

kenteiden korjauksessa rakeisuusvaatimukset esitetään aina 
suunnitelmissa. 

II sijaita Asfalttinorrnien kuvan 21. ohjealueella hyvin suhteis-
tuneena. 

Sideaineena käytetään 
1 suunnitelmissa ilmoitettua bitumia. 
II vaahtobitumistabiloinnissa bitumia B70/100 ...B650/900 ja 
bitumiemulsiostabiloinnissa hitaasti murtuvaa bitumiemulsiota, 
jossa jäännösbitumin tunkeuma on 70 - 900 1/10 mm. 

2.6.3.2 Stabiloinnin työnaikaiset vaatimukset 

Sideaineen tulee olla suunnitelmissa määriteltyä laatua. Sideainemenekkiä 
seurataan jatkuvasti ja sideainesyötön tulee pysyä vakiona kg/m 2  koko sta-
bilointityön ajan. Työvuoroittain ja koko kohteeseen käytetyn sideainemää-
rän tulee olla vähintään suunnitelmissa esitetyn ohjearvon mukainen. 

Kiviaineksen ja bitumin sekoittuminen ja tasainen jakaantuminen tarkaste-
taan työtä aloitettaessa tarvittaessa koesekoituksella. Sekoituksen tasalaa-
tuisuutta valvotaan jatkuvasti työn aikana (sideaineen pisaroituminen 
käsitestissä). 

Stabiloidusta rakenteesta otetaan massanäytteet 
1 näytteenottosuunnitelman mukaan. 
II ennen tiivistystä stabiloidun kaistan poikkisuunnan neljän-

nespisteistä vuorotellen (reunasta, keskeltä, reunasta) yksi 
näyte/poikkileikkaus alkavaa 3000 m 2  työmäärää kohti, 
kuitenkin enintään 3 näytettä/työpäivä ja vähintään 12 
näytettä/kohde. 

Näytteistä tutkitaan rakeisuus, sideainepitoisuus ja vesipitoisu us. Näytteen-
ottokohdasta mitataan stabiloid un kerroksen paksu us. 
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Stabiloitavan materiaalin rakeisuus osoitetaan suunnitelmissa. Jos sideai-
nepitoisuuden ohjearvoa ei saavuteta, tarkistetaan suhteitus ja tehdään 
työssä tarvittavat korjaukset. 

Stabiloidun kerroksen tavoitevesipitoisuuden tulee olla noin 80 % suunnitel-
lusta optimivesipitoisuudesta ennen tiivistystä. 

Stabiloidun kerroksen paksuutta seurataan suunnitelman mukaisesti tai 
työn alussa 50 metrin välein ja sen jälkeen vähintään yksi mittaus alkavaa 
1000 m2  kohti mittaamalla kerrospaksuus kaistan molemmilta reunoilta. 

Tiiviyden kehittymistä seurataan työn aikana radiometrisillä tiiviysmittareilla 
(jyrään kytketty tai erillinen mittari). Tiivistymistä tarkkaillaan työn alussa 50 
metrin välein molemmilta ajokaistoilta kunnes todetaan, ettei tiivistyminen 
enää lisäänny. Sen jälkeen tiiviystarkkailu tehdään 500 metrin välein. Tulok-
set kirjataan mittauspistekohtaisesti. Rakenteen tai suhteitu ksen vaihtuessa 
tiiviystarkkailu alkaa alusta. 

Stabiloidun pinnan tasaisuutta ja muotoa tarkkaillaan jatkuvasti työn aikana. 

2.6.3.3 Stabiloidun rakenteen vaatimukset 

Stabiloidun kerroksen sideainepitoisuuden tulee olla raja-arvojen 3,0 - 4,0 
massa- % välillä. Lisättävän sideaineen määrän tulee olla ohjearvon mukai-
nen. Massanäytteiden sideainepitoisuuden keskiarvon tulee olla vähintään 
suunniteltu ohjearvo ja yksittäisen näytteen sallittu poikkkeama ohjearvosta 
on 

1 suunnitelman mukainen. 
II asemasekoitetulla massalla ± 0,5 massa-%. Paikallasekoi-

tetulla massalla yksittäisen näytteen sallittu alitus on 
0,7 massa-% ohjearvosta. 

Asemasekoitetun massan rakeisuusvaatimukset ovat samat kuin suhteitus-
luokan D päällysteellä. 

Valmiin pinnan tasaisuus ja kaltevuus mitataan 5 m oikolaudalla . Tasai-
suus voidaan mitata myös palvelutasomittarilla valmiin päällysteen päältä. 

Tasaisuusvaatimukset 
1 esitetään suunnitelmissa. 
II Suurin sallittu epätasaisuus 5 metrin matkalla on 16 mm. 

Sallittua suuremmat epätasaisuudet on korjattava. 

Jos suunnitelmissa on niin sanottu, stabiloidun alustan tasaisuusvaatimuk-
set mitattuna palvelutasomittarilla valmiin päällysteen päältä ovat taulukon 2 
mukaiset. 
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Taulukko 2. Stabiloinnin tasaisuusvaatimukset päällysteen päältä mitattuna. 

ALUSTA 
SUURIN SALLIYI'U EPÄTASAISUUS TRI [mm/m] 
Mo- ja Mol-tiet Muut 2-ajorataiset Muut yleiset 

_____________ ja valta- ja kantatiet tiet 
Tasattu 1,2 1,4 1,6 

Tasaamaton 1,3 1,5 1,8 

Valmiin stabiloinnin sivukaltevuus mitataan 200 metrin välein ja virheellisiksi 
todetut kohdat 20 metrin välein virheellisen alueen määrittämiseksi. 

Sivu kaltevu usvaatimu kset 
1 esitetään suunnitelmissa. 
II ovat samat kuin stabiloinnin päälle tehtävälle päällysteelle 

asetetut vähimmäisarvot. 

Suurin sallittu sivukaltevuuden poikkeama on Mo- ja Mol-teillä ± 0,3 %-yk-
sikköä, Vt- ja Kt- teillä ± 0,4 %-yksikköä ja muilla teillä ± 0,5 %-yksikköä. 

Valmiin kerroksen paksuuden keskiarvon tulee olla vähintään sama kuin 
suunnitelman mukainen paksuus. Valmiin kerroksen paksuus yksittäisestä 
koekuopasta mitattuna saa alittaa enintään 20 mm suunnitelman mukaisen 
paksu uden. 

Stabiloidun kerroksen tiiviyden yksittäisen arvon tulee olla vähintään 92 % 
ja keskiarvon vähintään 95 % parannetusta Proctor-tiiviydestä tai koejyräyk-
sellä määritellystä vertailuarvosta. Mittaus tehdään suoramittauksena mitta- 
putkea käyttäen. Säteilymittauslaite kalibroidaan ennen mittauksen aloitusta 
(ks. Tienrakennuksen yleiset perusteet TIEL 2212454, kohta 42 Tiiviyden 
mittaus). 

S Kantavuusvaatimukset esitetään suunnitelmissa. Kantavuus mitataan dy-
naamisella kuormituslaitteella samoista mittauspisteistä, joista alustan kan-
tavuus on mitattu. 

2.7 Remixerstabilointi (REST) 

Remixerstabilointi on bitumistabilointimenetelmä, jossa bitumiemulsio sekoi-
tetaan hienontuneeseen kantavan kerroksen yläosaan, lisäkiviainekseen ja 
lämmitettyyn pehmytasfalttibetonirouheeseen (tai asfalttibetonirouhee-
seen). Sekoitus tehdään asfaltinvalmistuksessa käytettävällä jatkuvatoimi-
sella sekoittimella tiellä. 

Työn päävaiheet ovat seuraavat. Vanha päällyste lämmitetään säteilyläm-
mittimillä. Lämmitetty päällyste ja kantavan kerroksen hienontunut yläosa 
jyrsitään, lisätään uutta kiviainesta tarvittava määrä, sekoitetaan bitumie-
mulsion kanssa, levitetään ja esitiivistetään. Työ suoritetaan laitteella, johon 
on sijoitettu tarvittavat yksiköt. Tämän jälkeen stabiloitu kerros tiivistetään 
hyvin. 
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Jyrsintä ulotetaan suunnitelman mukaiselle syvyydelle päällysteen alapuoli-
seen kerrokseen siten, että hienontunut kantavan kerroksen osa tulee sta-
biloitavaksi. Stabiloitavan kerroksen paksuutta säädellään lisäkiviaineksen 
määrällä. 

2.7.1 Kalustovaatimukset 

Työhön käytettävän kaluston tulee olla tilaajan hyväksymä. Sekoitustyöhön 
on käytettävä riittävän tehokasta jatkuvatoimista sekoitinta. Jyrsin tulee va-
rustaa automaattisella sivukattevuuden säädöllä. 

2.7.2 Remixerstabiloinnin suunnittelu 

Suunnittelussa noudatetaan soveltuvin osin ja jäljempänä mainituin täsmen-
nyksin tielaitoksen ohjetta Bitumistabilointi (TIEL 32000235). 

Ohjeellinen sideainepitoisuus arvioidaan kaavalla C = 0,1 x p+2,6 ,jossa 

C = sideainepitoisuus (massa -%) laskettuna koko stabilointikerrok-
sen massasta 

p = stabilointikerroksen kiviaineksen läpäisyarvo seulalla 0,074 mm 
(massa -%). 

Asfaltti- tai pehmytasfalttibetonirouhetta käytettäessä niiden sisältämä bitu-
mi vähennetään lisättävästä määrästä käyttämällä sitoutumiskertoimina 
pehmeillä asfalteilla 0,9 ja asfalttibetoneilla 0,6.. .0,8. Lisättävää sideainetta 
tulee kuitenkin olla vähintään ohjeprosentin mukainen määrä laskettuna Ii-
säkiviaineksen ja stabiloitavan kantavan kerroksen kiviaineksen määrästä. 

2.7.3 Työn suoritus 

2.7.3.1 Yleistä 

Työssä noudatetaan soveltuvin osin kohdan 2.6 bitumistabiloinnin yleisiä 
ohjeita ja laatuvaatimuksia jäljempänä mainituin täsmennyksin. 

Stabilointityötä ei saa aloittaa ja se on keskeytettävä, jos stabiloitavan kivi- 
aineksen lämpötila on PAB-rouhetta käytettäessä alle +30 °C (AB-rouhetta 
käytettäessä alle +50 °C) tai ilman lämpötila on alle 0 °C. Työ on keskeytet-
tävä sateella, mikäli stabiloidun kerroksen lämpötila alenee jyräyksen kan-
nalta liian nopeasti. 

2.7.3.2 Alusta 

Jotta stabiloidun kerroksen tai päällysteen tasaisuusvaatimukset saavutet-
taisiin tehdään tarvittaessa alustan esitasaus. Esitasaukseen kuuluu liian 
suurien pituus- ja poikittaisepätasaisuuksien korjaaminen vanhaa päällys-
tettä vastaavalla massalla tai poistamalla kohoumat. Erityisesti jyrsimen 
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syvyyttä säätävän ohjaussuksen tai vastaavan mittauslaitteen kohta on pi-
tuussuuntaisesti tasoitettava hyvin. Pitkät painumat tasataan poistamalla 
niistä päällyste, lisäämällä kantavan kerroksen murskesoraa ja levittämällä 
poistettu rouhe murskekerroksen päälle. Pituus- ja poikkisuuntaiset painu-
mat voidaan korjata myös remixer-esikäsittelyllä. 

Alustasta on tehtävä tasaussuunnitelma, jossa otetaan erityisesti huomioon 
sellaisten kohtien käsittely: 

-joiden sivukaltevuus on yli 2 %-yksikkää suurempi tai enemmän kuin 
1 %-yksikköä pienempi valmiin päällysteen ohjearvoa 

-joissa IRI-arvo on yli kaksinkertainen kohdan 2.6.3.3 taulukon 2 vaa-
timukseen verrattuna (tasaamaton alusta) 

Mikäli alustan tasaisuus tai sivukaltevuus poikkeaa edellä olevista rajoista 
on alusta tarvittavilta kohdin erikseen tasattava päällystemassalla tai otetta-
va huomioon valmiin pinnan arvostelussa. 

Kaarteissa sivukaltevuuden muutososuuksilla ohjearvot merkitään näkyviin. 

2.7.3.3 Paikallasekoitus 

Vanhan rakenteen jyrsintä tehdään suunnitelmassa ilmoitettuun syvyyteen. 
Mikäli suunnitellun jyrsintäsyvyyden alapuolella on hienontunutta kiviainesta 
tulee jyrsintäsyvyyttä lisätä niin että jyrsintä ulottuu terveeseen kantavaan 
kerrokseen asti. Jyrsintä voi olla kiilamainen siten että stabiloitu kerros on 
tien reunassa paksumpi. Kerrospaksuus säädetään suunnitelman mukai-
seksi lisäkiviaineksen määrällä. 

Ellei työkohtaisesti toisin mainita pituudeltaan alle 10 km:n työkohteet voi-
daan tehdä kaista kerrallaan ja työ aloitetaan yleensä keskeltä työkohdetta. 
Poikittais- ja pitkittäissaumoissa limitys on 30 - 100 mm. 

2.7.3.4 Materiaalivaatimukset 

Stabiloitavan kiviaineksen rakeisuutta parannetaan tarvittaessa lisäkiviai-
neksella. Yleensä sopivin lisäkiviaines on sellaista mursketta, jonka rakei-
suus on Asfalttinormien kuvan 6 ohjealueen alarajan mukainen. Suhteitus 
tehdään siten, että stabiloidun massan rakeisuuskäyrä sijaitsee Asfalttinor-
mien kuvan 5 tai 6 ohjealueella, kuitenkin hienoa ainesta (< 0,074 mm) tu-
lee olla 6 ... 10 massa -%. Mikäli vanhassa rakenteessa ja lisäkiviainekses-
sa on hienoa ainesta liian vähän voidaan sitä lisätä esim. levittämällä tasai-
sesti moreenimursketta (0-16 mm) hiekanlevittimellä lämmitetyn vanhan 
päällysteen päälle. Jos moreenimursketta lisätään, tulee sen hienoaineksen 
kelpoisuus tutkia Asfalttinormien kohdan 3.2.9. mukaisesti. 

2.7.3.5 Stabiloinriin työnaikaiset vaatimukset 

Sideainemenekkiä seurataan jatkuvasti ja sen määrän tulee pysyä paksuu-
den, lisäkiviaineksen määrän ja sideainepitoisuuden edellyttämänä. 
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Stabiloidun kerroksen paksuus mitataan tiivistyksen jälkeen. Kohteen keski-
arvo tulee mitoitusjaksottain olla vähintään suunnit 	: 
täinen mittaustulos saa poiketa enintään ± 15 mm. 

2.7.3.6 Stabiloidun rakenteen vaatimukset 

Massanäytteiden sideainepitoisuuden keskiau 	utd Vdhi 

niteltu ohjearvo. Yksittäisen näytteen sallittu poikkeama ohjearvosta on ali-
tuksille 0,6 massa-% ja ylityksille 1,2 massa-%. 

Tasaisuus mitataan palvelutasomittarilla stabiloidun kerroksen tai valmiin 
päällysteen päältä. 

Kun tasaisuus mitataan valmiin päällysteen päältä, sen tulee täyttää koh-
dan 2.6.3.3 taulukon 2 vaatimus (tasaamaton alusta). Kun tasaisuus mita-
taan stabiloidun kerroksen päältä, sen tulee täyttää taulukon 2 (tasaamaton 
alusta) IRI-arvo + 0,5 mm/m. Tämä koskee alustaa silloin kun tulevan pää!-
lysteen massamäärä on vähintään 100 kglm 

Stabiloidun kerroksen tai valmiin pinnan tasau, 	a ny3 5 
oikolaudalla, jolloin suurin sallittu epätasaisuus 5 metrin matkalla on 16 mm. 

Stabiloidun kerroksen tyhjätila tulee olla 10 %. Tyhjätila mitataan halkaisi-
jaltaan 200 mm:n poranäytteistä. 

2.8 Sirotepintaus (SIP) 

Sirotepintauksella tarkoitetaan päällysteen pinnalle sideaineella liimattua 
ohutta murskekerrosta. Sen tarkoituksena on parantaa päällysteen kestä- 
vyyttä, kitkaominaisuuksia ja vaaleata kiviainesta käytettäessä myös 

	 fl 
valonheijastusominaisuuksia. 

Ennen sideaineen levittämistä on alusta puhdistettava, paikattava ja raide-
urat sekä epätasaisuudet tasattava. 

Sideaineena käytetään bitumiemulsiota BE-SIP tai bitumiliuosta BL5. Bitu-
miemulsioon BE-SIP ei saa lisätä tartuketta. Emulsion ruiskutuslämpötila on 
60 - 70 °C. Varastosäiliössä on emulsion lämpötilan oltava yli 30 C,  jotta 
siirto ruiskutusautoon on mandollinen. Emulsion lämmityksessä on vältettä-
vä korkeita pintalämpötiloja. Bitumiliuokseen lisätään diamiinityyppistä tartu-
ketta 1,0 massa-% sideaineen painosta. Bitumilluoksen ruiskutuslämpötila 
on 140 ± 10 00. 

Murskelajitteen tulee olla puhdasta, tasarakeista ja muodoltaan kuutiomais-
ta. Likaisen kiviaineksen käyttö aiheuttaa kivien irtoamisen ja siten liukkai-
den kohtien muodostumisen. Murskelajite saa sisältää enintään 4 massa-% 
2 mm läpäisevää ainesta. Lajitteen vähäinen kosteus ei ole haitallista. Sopi-
via lajitteita ovat6 - l2ja 10-16 mm. 
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Sopivat sideaine- ja murskemäärät etsitään kokeilemalla työn alussa. Oh-
jeeliiset sideaine- ja murskemenekit sekä lajitteiden ohjerakeisuudet ovat 
Asfalttinormien kuvassa 22. 

Sideainetarve riippuu alustasta, liikennekuormituksesta ja kohdekohtaisista 
tekijöistä. Oikean sideainemäärän käyttäminen on tärkeää, koska muuten 
etenkin ajouriin muodostuu liikenteen vaikutuksesta runsassideaineisia liuk-
kaita kohtia. Jos alusta on avoin ja kulunut ja liikennekuormitus vähäinen, 
on tarpeen käyttää korkeahkoa sideainemäärää. 

Jos liikennekuormitus on suuri, alusta tiivispintainen ja erittäin kalteva, on 
käytettävä matalahkoa sideainemäärää. Vilkkaasti liikennöidyillä ajokaistoil-
la on ajourien kohdalla käytettävä aiempaa sideainemäärää ja kaistan reu-
naosilla, joihin ei kuormitus sanottavasti kohdistu, korkeampaa 
sideainemäärää. 

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 vuokalautamenetelmällä. Sideainemäärän 
sallittu poikkeama yksittäisessä kohdassa on ± 0,15 kg/m 2  ohjearvosta. 

Murskelajite levitetään tasaisena kerroksena välittömästi sideaineen levityk-
sen etenemisen mukaan. Harvat kohdat ja kiviaineskasautumat tasataan 
heti työn edistymisen mukaan käsityönä. 

Sirotepintaus jyrätään joko kumipyöräjyrällä tai kumivaissijyrällä siten, että 
sirote tarttuu hyvin alustaansa. Erityisen huolella jyrätään ne alueet, jotka 
eivät joudu liikenteen aiheuttaman jälkitiivistyksen alaiseksi. Irrallinen murs-
ke poistetaan harjaamalla mandollisimman pian ja viimeistään viikon kulut- 

,  tua levityksestä. Valmiiseen pintaan ei saa jäädä liikenteelle haitallista pin-
nan aaltoilua. 

Emu Isiota käytettäessä suositellaan tiivistyksen yhteydessä levitettäväksi 
pinnalle hiekkaa (esim. 0 - 4 mm tai 0 - 8 mm) 2 - 3 Ilm 2 , jolla saadaan syn-
tymään kivirakeita tukeva mastiksi. 

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

Emulsiota käytettäessä ylimääräinen sirote harjataan pois 2 - 3 vrk:n, kui-
tenkin viimeistään viikon kuluttua sirotepintaustyöstä. Ajoneuvojen nopeus 
uudella pintauksella on pidettävä riittävän aihaisena, jotta kiviaineksen ja 
sideaineen alkutartunta ei vaarannu ennen kuin emulsio on täysin murtunut. 
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2.9 Soratien pintaus (SOF 

Soratien pintauksella tarkoitetaan sitomattomalle alustalle tai SOP-pintauk-
selle sideaineella liimattua ohutta murskekerrosta. 

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 sivusuun-
nassa. Pintaukseen käytetään mursketta 0 - 16-18 mm tai lajitetta 6 - 12 
mm tai 10 - 16 mm. Murskeen tulee vastata rakeisuudeltaan hienoainesköy-
hää äällystemursketta (Asfalttinormien kuva 23.). Se ei saa sisältää lietettä, 
humusta yms. epäpuhtauksia. 
Kun kiviaineksena käytetään mursketta, sopiva sideaine on bitumiemuVo 
BE-SOP tai bitumiöljy B04. Teille, joiden liikennemäärä (KVL) on 1 50- 
500 ajon./vrk, pintaus tehdään sirotelajitteesta liimattuna bitumiemulsicII 
BE-SOP tai bitumiliuoksella BL5. Sideainetarve riippuu ensisijaisesti al-
tasta ja pintaukseen käytettävästä kiviaineksesta, mutta myös liikenneku 
mituksesta ja muista kohdekohtaisista tekijöistä. 

Sopivat sideaine- ja kiviainesmäärät etsitään kokeilemalla työn alussa. Bitu-
miemulsioon ei saa lisätä tartuketta. Bitumiöljyssä ja bitumiliuoksessa käyte-
tään diamiinityyppistä tartuketta 1,0 massa-% sideaineen painosta. Ohjeelli-
set sideainemäärät ja kiviainesmäärät ovat Asfalttinormien kuvassa 23. 

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. Bitumiemul-
sion BE-SOP ruiskutuslämpötila on 60 - 70 °C. Bitumiöljyn BÖ4 ruiskutus-
lämpötila on 120 ± 10 °C. Bitumiliuoksen BL5 ruiskutuslämpötila on 140 ± 
10 0c. 	 0 
Levitetty sideainemäärä tutkitaan vuokalautamenetelmällä. Sideainemäärän 
sallittu poikkeama yksittäisessä kohdassa on ± 0,15 kg/m 2  ohjearvosta. 

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

Soratien pintaus jyrätään kumivalssijyrällä tai tavallisella kaksivalssijyrällä, 
jonka paino on enintään 7 tonnia. Tehokas tiivistysvaikutus saavutetaan ku-
mivalssitäryjyräyksellä. Levitettyä pintausta on tiivistettävä mandollisimman 
paljon jatkuvana jyräyksenä tasaisella nopeudella. Erityisen huolella 
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jyrätaan ne alueet, jotka eivät joudu liiKenteen aiheuttaman jälkitiivistyksen 
a laisiksi. 

Emu Isiota ja sirotelajitteita käytettäessä suositellaan tiivistyksen yhteydessä 
levitettäväksi pinnalle hiekkaa (esim. 0 - 4 mm tai 0 - 8 mm) 2 - 3 Ilm 2 , jolla 
saadaan syntymään kivirakeita tukeva mastiksi. 

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

Irrallinen kiviaines poistetaan kevyesti harjaamalla tieltä silloin, kun alkaa 
muodostua liikenteen vaikutuksesta tiellä karhetta, kuitenkin viimeistään vii-
kon kuluttua levityksestä. Harjaus on suoritettava varovaisesti niin, että teh-
ty pintaus ei vaurioidu. 
Emulsiota käytettäessä ylimääräinen kiviaines harjataan pois jo 2 - 3 vrk:n 
kuluttua levityksestä. Ajoneuvojen nopeus uudella pintauksella on pidettävä 
riittävän alhaisena, jotta kiviaineksen ja sideaineen alkutartunta ei vaarannu 
ennen kuin emulsio on täysin murtunut. Harjauksen jälkeen pinta voi olla 
tummahko ajourien kohdilla. 

3 RAAKA-AINEET JA NIIDEN LAATUVAATIMUKSET 

3.1 Sideaineet 

Sideaineiden laatuvaatimukset ovat Asfalttinormien kohdan 3.1 mukaiset. 

Työssä käytettävät sideainelajit ilmoitetaan suunnitelmissa. 

3.2 Kiviainekset 

I 	 Kiviainesten tulee täyttää Asfalttinormien kohdan 3.2 laatuvaatimukset. Kivi- 
ainesten rakeisuuden tulee täyttää murskaustyön laatuvaatimuksissa ja työ-
selityksissä (TIEL 2212809) esitetyt laatuvaatimukset. 

Päällysteisiin ja pintauksiin käytettävien kiviainesten lujuus- ja muotoluokat 
1 esitetään suunnitelmissa 
II ovat taulukon 3. luokituksen mukaiset. 
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Taulukko 3. Pääl/ysteisiin käytettävien murskeiden vähimmäislaatuluokat. 

LUJUUSLUOKKA / MUOTOLUOKKA 
PÄÄLLYSTE / ______________________________________ 

Keskivuorokausiliikenrie KVL PINTAUS 
(ajoneuvoa / vuorokausi) 

<500 500-1500 1500-2500 2500-5000 >5000 

AB, EA, SMA, VA IVIHI IV/III 111/111 11/11 1/1 
ABK IVIIII IVIIII IV/III P11111 1111111 
PAB P11111 P11111 1111111 
SIP IV/III IV/I1 111/11 IUI 1/1 
SOP ry/uI ________ _________ _________ ________ 

Päällysteeseen erikseen lisättävän täytejauheen tulee täyttää Asfalttinormi-
en kohdan 3.2.9 vaatimukset lukuunottamatta Asfalttinormien taulukossa 
11. esitettyjä koko hienoainesseokselle asetettuja laatuvaatimuksia. 

Päällysteeseen erikseen lisättävän täytejauheen tulee myös olla sellaista, 
että sitä käyttäen tehty hienoainesseos täyttää Asfalttinormien kohdan 3.2.9 
vaatimukset. 

3.3 Lisäaineet 

Päällysteisiin ja pintauksiin käytettävien lisäaineiden tulee täyttää Asfaltti- 
normien kohdan 3.3 laatuvaatimukset. 

4 ASFALTTIMASSAN LAATUVAATIMUKSET 

4.1 Asfalttimassan suhteitus 

Massa suhteitetaan Asfalttinormien kohdan 4.1 mukaisilla menetelmillä. 
Suhteitusluokka ja testattavat ominaisuudet ilmoitetaan suunnitelmissa. Jos 
massan suhteitus suunnitelmissa on ilmoitettu tehtäväksi kokemusperäises-
ti (suhteitusluokka B), laboratoriotestauksia (kulumis- tai deformaatiokestä-
vyys sekä vedenkestävyys) massasta tehdään vain erikseen sovittaessa. 

Massa on koostumukseltaan tehtävä suhteituksen mukaisten ohjearvojen 
mukaisesti. 

Massan rakeisuuden ohjeseulat ovat maksimiraekoosta riippuen taulukon 4. 
mukaiset. Ohjeseulakoon 0,074 mm sijasta voi käyttää EN -standardiseulaa 
0,063 mmja ohjeseulakoon 12 mm sijasta EN -standardiseutaa 11,2 mm. 

0 
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Taulukko 4. Massan rakeisuuden ohjeseulat. 

Maksimiraekoko 
mm 

Ohjeseulat 
mm 

<20 
220 

0,074 
0,074 

0,5 
0,5 

2 
4 

8 
12 

Jos päällystystyön aikana osoittautuu, että sovitun suhteitusohjeen noudat-
tammen on massanäytetutkimusten mukaan vaikeaa, on tarvittaessa sovit-
tava suhteitusohjearvojen muuttamisesta. 

4.2 Asfaltin toiminnal liset laatuvaatimukset 

Laatuvaatimuksia voidaan asettaa kulumiskestävyydelle, deformaatiokestä-
vyydelle, ja vedenkestävyydelle Asfalttinormien kohdan 4.2 mukaisesti. 

Asfaltin toiminnalliset laatuvaatimukset esitetään suunnitelmissa. 

4.3 Asfalttimassan koostumus 

Asfalttimassan koostumusta koskevat vaatimukset ovat Asfalttinormien koh-
dassa 4.3. 

5 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN LAATUVAATIMUKSET 

5.1 Koostumus ja työvirheet 

, 	 Levitetyn asfaltin tulee olla tasalaatuista. Uudessa päällysteessä ei saa olla 
liikenneturvallisuutta tai päällysteen kestävyyttä huonontavaa lajittumista 
kuten laaja-alaista sideaineen pintaannousua tai purkaantumiselle alttiita 
kiviaineslajittumia. Uudessa päällysteessä ei saa olla myöskään halkeamia. 

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

Päällystevirheet luokitellaan (mikäli työssä ilmenee sama virhe vaikutuksel-
taan eri asteisena) siten, että ensimmäiseen luokkaan kuuluu ko. virhetyy-
pin haitallisin ja kolmanteen luokkaan hevin virhe. Luokitus merkitsee, että 
ensimmäiseenkin luokkaan kuuluvat virheet ovat niin vähäisiä, että työ voi-
daan vastaanottaa arvonmuutoksin. Luokitus tapahtuu siten, että merkitse-
vät virheet kuuluvat ensimmäiseen luokkaan ja toiseen kuuluvat virheet, joi-
den vaikutus on vähäinen. Kolmanteen luokkaan kuuluvat virheet, joiden 
vaikutus päällysteen kestävyyteen, ajoturvahlisuuteen, ajomukavuuteen ym. 
on vähäinen. Kolmanteen luokkaan kuuluvat virheet ovat pääasiassa ns. 
kauneusvirheitä. Virheiden luokittelu koskee pääasiassa kolmea virhetyyp-
piä: lajittumaa, halkeamia ja saumavirheitä, seuraavasti. 
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-luokan lajittuma 	Selvästi havaittava rakeisuuslajittuma. Ensimmi 
seen luokkaan kuuluva, liikenneturvallisuuteen 
vaiktvo nidoo nelajittorno on vättmästi koria-
tava 

11-luokan lajittuma 	Toiseen tuokkaan kuuluvat vähäiset satunnai 
rakeisuuslajittumat. Sideainelajittumat kuuluvo 
pääasiassa toiseen tai kolmanteen luokkaan. 

111-luokan lajittuma 	Vähäinen sideainelajittuma ja kuumalla massn 
korjattu rakeisuuslajittuma. 

1-luokan halkeama 	Selvästi havaittava avoin halkeama. 

11-luokan halkeama 	Heikosti korjattu tai reunoiltaan ehjä halkeama. 

111-luokan halkeama 	Hyvin korjattu halkeama. 

1-luokan saumavirhe 	Saumakohta on selvästi kouruuntunut, porrastunut 
tai avoin. Kourun syvyys tai portaan korkeus on 
vähintään 5 mm. 

11-luokan saumavirhe Ehyetja vähäiset 1-luokassa mainitut virheet ja 
heikosti korjatut em. virheet. 

111-luokan saumavirhe Sauman liima-aineen pintaannousu, hyvin korjatut 
kouruuntuneet tai avoimet saumat. 

Muiden virheiden osalta voidaan tarvittaessa käyttää em. jaotusta. Virhe- 
luettelo on tarkastettava työmaakokouksessa. 

Urakan valmistuttua virheistä laaditaan lomakkeelle yhdistelmä, josta ilme- 
nee työvirheiden yhteismäärä laaduittain ja luokittain. Yhdistelmään otetaan 	 1 
vain ura koitsijasta johtuvat virheet. Vastaanottota rkastuksessa suoritettavaa 
virheiden tarkastusta ja arvostelua varten on paalutus pyrittävä säilyttä-
mään vähintään 100 metrin välein. Jos työn viimeistely edellyttää paalutuk-
sen poistamista, tulee pituusmittaus merkitä esim. näkyvällä maalilla pääl-
lysteen reunaan vähintään 100 metrin välein. 

5.2 Tyhjätila 

Päällysteen tyhjätilavaatimukset ovat Asfalttinormien kohdassa 5.4. Jos yk-
sittäisen poranäytteen massamäärä auttaa tilatun määrän enemmän kuin 
Asfalttinormien kohdassa 5.2 on sallittu, poranäytteen tyhjätilaa ei arvostella 
lainkaan. 

Tyhjätilan alarajan soveltamista koskevat vaatimukset esitetään 
suunnitelmissa. 
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Jos päällysteen tiiviys suunnitelmien mukaan mitataan DOR -menetelmällä 
(PANK 4113), päällysteen tyhjätilatulosten keskihajonnan vaatimusrajat 
ovat taulukon 5. mukaiset. 

Taulukko 5. Tyhjätilan keskihajonnan vaatimustajat (DOR -menetelmä) 

MASSATYYPPI JA TYÖMENETELMÄ 
VAATIMUSRAJA 

Z.,.) L,U 

--- 

h.,I , 

AB 	12 .. 	20, alusta sitomaton, tasaamaton tai 
yrsitty ___ 

x 
___ ___ 

AB 12.. 20, alusta tasattu, TASK / MPK / MPKJ x 
AB12..20,REM/ART x ___ ___ 
EA / SMA 12 .. 20, alusta sitomaton, tasaamaton 
tai jyrsitty ______ ______ 

x 
______ 

EA / SMA 12.. 20, alusta tasattu, TASK / MPK / 
MPKJ ____ ____ 

x 
____ 

EA / SMA 12.. 20, REM / ART x 
ABK25.32 x 

Taulukon 5. vaatimusrajat ovat massakerroksen vahvuuksille> 80 kg/m 2 . 

Jos massamäärä on < 80 kg/m 2 , vaatimusraia nousee 0,2 ykskkää. Massa- 
määränä käytetään tilattua massamäärää 

Jos kiviaineksen maksimiraekoko on < 12 mm. tauukon 5, voa tmmusraa 
pienenee 0,1 

Jcs kiviairieks:: 
musra ja 

5.3 Massamääräja ainesmenekO 

Työvuoroittain käytetyn sideaine- ja erikseen isättä vän täytejauhepitoisuu 
den tulee olla vähintään sama kuin ohjearvo ottaen huomioon suunnitelmis-

, 	 sa ilmoitettu mittaustarkkuus. Työvuoroittain todetun kei 
samenekin on oltava vähintään tilatun määrän mukainen. 

Koko kohteeseen käytettyjen ainesmenekkien tulee olla vähintään tilatun 
määrän mukaisia. 

Asfa Ittipäällysteen massamäärää koskevat vaatimukset ovat Asfalttinormien 
kohdan 5.2 mukaiset. 

5.4 Kaltevuudet ja korkeusasema 

Päällysteiden kaltevuudet ja korkeusasema osoitetaan tarvittaessa suunni-
telmissa. Päällysteellä tulee olla joka kohdassa niin suuri kaltevuus, että sa-
devesi poistuu eikä vesilammikoita muodostu. 
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Jos päällysteelle asetetaan sivukaltevuusvaatimukset, vaatimusarvot ilmoi-
tetaan suunnitelmissa kohteittain. Samalla ilmoitetaan sivukaltevuuden mit-
taustapa. Yleensä sivukaltevuusvaatimuksia asetetaan vain, jos urakoitsijal-
le kuuluu päällysteen alustan tekeminen. Suositeltavat päällysteiden sivu-
kaltevuuksien vähimmäisarvot ovat Asfalttinormien taulukossa 33. 

Suurin sallittu sivukaltevuuden poikkeama ohjearvosta on ± 0,3 %-yksikköä. 
Päällysteeseen liittyvä päällystämätön piennar tehdään 8 - 10 % kaltevuu-
teen. Päällystetty piennar tehdään 3 - 4 % kaltevuuteen, kuitenkin vähin-
tään samaan kaltevuuteen kuin ajorata. 

5.5 Tasaisuus 

Tiheästi toistuva pienehkö uuden päällysteen epätasaisuus todetaan tarvit-
taessa IRI-tasaisuusmittauksella (PANK 5203 -menetelmä). Mittaus teh-
dään kanden kuukauden kuluessa päällysteen valmistumisen jälkeen. En-
nen mittausta päällyste puhdistetaan tarvittaessa harjaamalla. Mittausta ei 
saa tehdä märällä päällysteellä. Mittaustuloksena saadaan lRl 4-arvo 
(mm/m) ja megakarkeusluku (mm) sadan metrin välein. Suurimmat sallitut 
epätasaisuusluvut (IRI 4) ovat päällysteestä ja tien toiminnallisesta luokituk-
sesta riippuen Asfalttinormien taulukon 30. mukaiset. Megakarkeuden salli-
tut arvot ovat taulu kon 6. mukaiset. 

Taulukko 6. Saliltut megakarkeuden arvot pää/lystetyypeittäin. 

PÄÄLLYSTETYYPPI 
_________(mm) 

MEGAKARKEUS 

AB, SMA, EA, ABK 0,80 
PAB-B, PAB-V, PAB-O 0,70 

Päällysteiden tulee täyttää Asfalttinormien taulukossa 31. esitetyt yksittäi- 	 1 
sen kohdan tasaisuusvaatimukset. 

Kuumennuspintauksen saumakohdan suurin sallittu epätasaisuus kaistan 
poikkisuunnassa on menetelmässä 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 johtuvaa epätasaisuuden lisäystä. 

Sallittua suuremmat yksittäisepätasaisuudet on korjattava, ellei toisin sovita. 
Korjaustyöt voidaan tehdä esim. jyrsimällä tai päällystämällä epätasaisuus- 
kohta uudelleen. 

5.6 Alkutiivistyminen 

Päällysteen alku-urat suhteitusluokissa A ja B mitataan palvelutasomit-taus-
autolla Asfalttinormien kohdan 5.6 mukaisesti (PANK 5202 -menetelmä). 
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Alku-uravaatimukset 
1 esitetään suunnitelmissa. 
II ovat Asfalttinormien taulukon 32. mukaiset. 

5.7 Kulumiskestävyys 

Jos suunnitelmissa on niin mainittu, päällysteen kulumiskestävyys testataan 
sivurullakulutuslaitteessa (SRK) PANK 4209 -menetelmällä. Poranäytteet 
kulumiskestävyyden testaamista varten otetaan kohdan 1.5.9 mukaisesti. 
Kulumiskestävyys testataan satunnaisesti valituista poranäytteistä ja testa-
ukseen valittujen näytteiden määrä 

1 ilmoitetaan suunnitelmissa 

5 	 II on kandeksan kappaletta/päällystyskohde. 

SRK- kuluma-arvovaatimus 
l ilmoitetaan suunnitelmissa 
II on suunnitelmissa ilmoitettu Asfalttinormien taulukon 21. 

mukainen kulumisluokkavaatimus. 

5.8 Kitka 

Uuden päällysteen kitkalle suositeltavat raja-arvot on esitetty Asfalttinormi-
en taulukossa 29. 

Tiivistämisen aikana saattaa päällysteeseen, johon ei ole tilattu karkeutusta, 
muodostua sileitä ja liukkaita kohtia. Jos liukkaita kohtia muodostuu, ne on 
karkeutettava jyräyksen aikana sopivalla murskelajitteella, esim. 3 - 6 mm. 
Levitysmäärä on raekoosta riippuen 2 - 4 kg/m 2 . Murske on jyrättävä pääl- 

, lysteeseen sen vielä ollessa riittävän kuumaa. Jyräyksen jälkeen irtoainek-
set on poistettava päällysteeltä. Jos päällysteessä todetaan liukkaita kohtia 
työn valmistuttua, ne on korjattava jyrsintää tai muuta hyväksyttyä tapaa 
käyttäen. 

5.9 Muut ominaisuudet 

Päällysteen melutasolle, vedenläpäisevyydelle ja pinnalle asetetut erityis-
vaatimukset esitetään tarvittaessa suunnitelmissa. 
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