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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 laatua 
ja laadun tarkkailua tarkemmin kuvattu. 

Suunnitelmilla tarkoitetaan kaikkia muita kyseiseen työhön liittyviä (urakkaan 
sopimuksella liitettyjä) asiakirjoja. 

Tämä julkaisu sisältää viittauksia Asfalttinormeihin 2000, ASTO:n (Asfaltti-
päällysteiden tutkimusohjelma) ohjeisiin ja muihin tienrakennustöiden yleisiin 
laatuvaatimuksiin ja työselityksiin. Julkaisuja tulkitaan kokonaisuutena. 

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

Muutokset edelliseen painokseen verrattuna on merkitty palstan viereen 
pystyviivalla. Luvun 5 asiajärjestystä on korjattu vastaamaan Asfalttinormien 
järjestystä. 

Bitumistabilointia koskevat ohjeet ja laatuvaatimukset on koottu osaan II, 
joka tullaan myöhemmin korvaamaan erillisillä, uusituilla stabilointitöiden 
työselityksillä ja laatuvaatimuksilla. 
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1 	YLEISET OHJEET 

1.1 	Nimitykset ja lyhenteet 

PääUysteistä, materiaaleista ja testausmenetelmistä käytetään Asfalttinormi-
en mukaisia nimityksiä ja lyhenteitä. Seuraavassa on esitetty asfalttityyppien 
ja pintausten lyhenteet. 

Asfalttityypit 

AA 	Avoin asfaltti 

AB 	Asfalttibetoni 

ABS 	Sidekerroksen asfalttibetoni 

ABK 	Kantavan kerroksen asfalttibetoni 

SMA 	Kivimastiksiasfaltti 

VA 	Valuasfaltti 

PAB 	Pehmeä asfalttibetoni, alatyypit 

PAB-B 	Pehmeä asfalttibetoni, sideaineena bitumi 
B330/430, B500/650, B6501900 tai niistä tehty 
emulsio 

PAB-V 	Pehmeä asfalttibetoni, sideaineena pehmeä bi- 
tumi Vi 500, V3000 tai niistä tehty emulsio tai bi-
tumiliuos BL2K. 

Pintaukset 

SIP 	Sirotepintaus 

SOP 	Soratien pintaus 

Asfalttilaji on asfalttityyppi, jolla on tietty maksimiraekoko. Se merkitään li-
säämällä asfalttityypin lyhenteen jälkeen maksimiraekoko, esim. AB16. Mak-
simiraekoko vastaa seulaa, jolla kiviaineksen rakeisuuden läpäisy on 90 - 99 
%. 

Päällysteen massamäärä kg/m2  ilmoitetaan luvulla asfalttilajilyhenteen jäl-
keen, esim. AB 16/1 00. 

Uusioasfalttimassat merkitään lisäämällä normaalin merkinnän jälkeen kir-
jaimet RC ja luku, joka ilmoittaa asfalttirouheen määrän prosentteina uusio-
asfaltissa, esim. AB 16/1 00 RC 50. 
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Sidottujen kerrosten tasaus- ja pintausmenetelmistä käytetään seuraavia 
työmenetelmälyhenteitä. 

Työmenetelmät 

LTA 	Paksuudeltaan vakio laatta tasatulle alustafle 

MP Massapintaus 

MPK Kuumennuspintaus 

MPKJ Massapintaus kuumalle, kuumajyrsinnällä tasatulle alustalle 

REM Remix-pintaus 

REM+ 2- kerroksinen remix-pintaus 

REMO Pehmeän asfalttibetonin (PAB) remix-pintaus 

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 
1 6/90/MP (AB 16 tasaamattomalle alustalle, massan keskimenekki 90 

kg/m2 ). 

1.2 	Alustatja 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 kantavuusvaatimukset ja 
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 3 metrin matkalla kaistan pituussuunnassa on 12 mm. Sito-
maton alusta tehdään vähintään päällysteeltä edellytettyyn sivukaltevuuteen. 
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1.2.2 	Sidottu alusta 

Pehmeä asfalttibetoni ja sitä jäykempi päällyste soveltuu sellaisenaan uuden 
päällysteen alustaksi, jollei sitä urautuneisuuden takia tarvitse tasata. Pai-
koittaiset routaheitot, pehmeät kohdat ja reunapainumat korjataan suunni-
telman mukaisesti. Yksittäiset reiät täytetään päällystemassalla käsityönä ja 
tiivistetään huolellisesti. Alusta puhdistetaan pölystä, liasta ja irtoaineksesta 
ja liimataan ennen uuden päällystekerroksen tekoa. 

Alusta, jolle on levitetty liima-ainetta, on liikennevahinkojen välttämiseksi 
suljettava yleiseltä liikenteeltä. 

1.2.3 	Sidotun alustan tasausmenetelmät 

Tien pituus- ja poikkisuuntaisen tasaisuuden ollessa heikko alusta on tasat-
tava. Pituussuuntaisen tasaisuuden ollessa hyvä ja päällystepaksuuden riit-
tävä tasausmenetelmäksi valitaan kylmäjyrsintä, kuumennustasaus tai muu 
vastaava menetelmä. 

Tasaustarve ja menetelmät esitetään suunnitelmissa. 

1.2.3.1 	Massatasaus (TAS) 

Pehmeän astalttibetonin ja sitä jäykemmän päällysteen urat ja lyhyet, syvyy-
deltään alle 10 cm epätasaisuudet tasataan suunnitelman mukaisesti 
(yleensä käytetään samaa päällystemassaa, jolla varsinainen päällyste teh-
dään). 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. 

1.2.3.2 	Kuumennustasaus (TASK) 

Urautunut päällyste tasataan kuu mentamalla ja jyrsimällä ajokaistalle riittä-
vän syvä laatikko pohjan oikaisemiseksi pituus- ja poikkisuunnassa jyrsityllä 
massalla. Samalla alustan muoto (sivukaltevuus) korjataan mandollisuuksien 
mukaan. 

Tarkka alustan käsittelymenetelmä esitetään suunnitelmissa. 

1.2.3.3 	Kylmäjyrsintä 

Tien kantavuuden ja päällystepaksuuden ollessa riittävä urautunut päällyste 
voidaan tasata kylmäjyrsinnällä. 
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Jyrsinnässä syntyvä asfalttirouhe on kerättävä huolellisesti talteen ja kulje-
tettava suunnitelmissa osoitettuun paikkaan. Irrallista asfalttirouhetta ei saa 
jäädä jyrsitylle alustalle. Jyrsintäjälki on harjattava puhtaaksi irtoaineesta. 

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

1. Hienojyrsintä (HJYR) 

Muista kylmäjyrsintämenetelmistä poiketen hienojyrsintä ei ole alustan kä-
sittelymenetelmä vaan työmenetelmä, jolla urautuneen päällysteen poikit-
taisepätasaisuus poistetaan jyrsimällä päällyste unen pohjan tasoon. Mene-
telmässä käytetään tiheäteräisellä rummulla varustettua mieluiten tela-
alustaista jyrsintä. Ajokaistan reunalla jyrsintä nollataan vanhaan päällystee-
seen tai myös piennarpäällyste jyrsitään. Jyrsintäjäljen on oltava ehjä, suora 
(liikenteen suuntainen) ja niin tasainen, että jyrsitty päällyste on liikennekel-
poinen ilman uuden massan lisäystä. Suurin sallittu yksittäisepätasaisuus 3 
metrin oikolaudalla mitattuna on 6 mm, ellei suunnitelmissa toisin määrätä. 
Jyrsitylle pinnalle ei saa muodostua vesilammikoita. Jyrsintäjäljen unen väli 
saa olla enintään 7,5 mm. 

2. Tasausjyrsintä (TJYR) 

Urautuneen päällysteen poikittaisepätasaisuus poistetaan jyrsimällä pääl-
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, jonka 
syvyys määräytyy uuden päällystemassan maksimiraekoon tai unen pohjan 
tason perusteella. Laatikkoon levitetään suunnitelman mukainen uusi pääl-
lyste. Uusi päällyste on levitettävä saumojen kohdilla siten, että se tiivistetty-
nä jää samaan tasoon vanhan päällysteen kanssa. Saumakohdan tartunta 
on varmistettava sivelemällä sauma bitumiliuoksella tai -emulsiolla ennen 
uuden massan lisäystä. Laatikkojyrsintä on tehtävä niin leveäksi, että sau-
makohdat eivät jää liikenteen kulutukselle alttiiksi. 

4. Reunajyrsintä (RJYR) 

Reunajyrsinnällä voidaan lisätä päällysteen sivukaltevuutta suorilla tieosuuk-
silla. Menetelmässä päällysteen alusta jyrsitään keskiuran ja tien reunaviivan 
väliseltä alueelta. Jyrsintä nollataan vanhaan päällysteeseen keskiuran koh-
dalla. Kaarreosuuksien jyrsintätapa sovitaan kohdekohtaisesti. Näin käsitelty 
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alusta päällystetään massapintauksen tapaan. Reunasauma sivellään bitu-
miliuoksella tai -emulsiolla ennen uuden massan levitystä. Sauman kohdalla 
uusi päällyste on levitettävä niin, että se tiivistettynä jää samaan tasoon 
vanhan päällysteen kanssa. 

KYLMÄJYRSINTÄMENETELMÄT 

1. HIENOJYRSINTÄ (HJYR) 
Poikittaisepötasaisuus poistetaan hienojyrsimöhlffpiiällyste 
unen pohjan tasoon. Jyrsuitajälki jad liikenteelle. 

- Jyrinnälläpäliiiysteestäpoistettava osa 

2. TASA USJYRSINTÄ (TJYR) 
Poikittaisepöiasaisuus poistetaan tasausjyrsimällä piällyste 
unen pohjan tasoon. Jyrsiylle alustalle tehdään uusi päällyste. 

3. LAATIKK0JYRSINTi (LJYR) 
Päällyste tasataan jyrsimöiiä yhtenäinen laatikko, johon 
tehdään uusi päällyste. 

Jyrsinnöiiä päöilysteestä poistettava osa 

4. RE(JNAJYRSINTÄ (RJYR) 
Alusta jyrsitään keskiuran ja tien reunaviivan väliseltä 
alueelta. Uusi päällyste tehdään kuten inassapintaus. 

Jyrsinnällä päällysteestä poistettava osa 

Kuva 1. Kylmäjyrsintämenetelmät. 

1 

1.2.3.4 	Karhinta (KAR) ja massan lisäys 

Vanha PAB-V -päällyste karhitaan tiehöylään kiinnitetyllä repimis-
/jyrsintälaitteella tai erillisellä jyrsimellä. 
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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-V -päällystemassaan. Karhinnan 
jälkeen alusta muotoillaan oikeaan muotoon (riittävä sivukaltevuus) ja tasa-
taan. Tasatulle alustalle lisätään uusi massa ja päällyste tiivistetään. 

1.3 	Sidottujen kerrosten massapintausmenetelmät 

1.3.1 	Massapintaus (MP) 

Massapintaus on eri asfalttityypeistä tasaamattomalle alustalle tehty pääl-
lyste. 

Jos suunnitelmissa ei ole muuta sanottu, liittyminen vanhaan päällysteeseen 
tehdään puskusaumana jyrsimällä vanha päällyste riittävän pitkältä matkalta. 
Liittymäkohtaan ei saa muodostua epätasaisuutta. 

Alusta on puhdistettava, paikattava ja liimattava suunnitelman mukaisesti. 
Alustassa olevat reiät tulee täyttää käsityönä ennen massan levitystä. 

Jos suunnitelmissa niin edellytetään, massapintaus tehdään profiloituna. 

Massapintauksen laatuvaatimukset ovat samat kuin vastaavaa asfalttilajia 
olevalla laatalla, ellei suunnitelmissa toisin mainita. 

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 leikataan 
tarpeellisilta kohdilta. Tarkka alustan käsittelymenetelmä ilmoitetaan suun-
nitelmissa. Alustan lämpötilan 15 mm syvyydellä on oltava 70 - 110 °C välit-
tömästi ennen uuden massan levitystä. Muokattu alusta jälkikuumennetaan 
tarvittaessa. 
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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. 

Pituussaumat tehdään ajokaistan reunaviivojen tai raideurien suuntaisiksi. 
Yksiajorataisilla kaksikaistaisilla teiltä on kaltevuuksien järjestelyn vuoksi 
usein edullista yhdistää levityskaistat keskisaumalla. 

Jos suunnitelmissa niin edellytetään, kuumennuspintaus tehdään profiloitu-
na. 

Kuumennuspintauksen laatuvaatimukset ovat samat kuin vastaavaa asfalt-
tilajia olevalla laatalta. 

1.3.3 	Massapintaus kuumalle, kuumajyrsinnällä tasatulle 
alustalle (MPKJ) 

Urautunut päällyste kuumajyrsitään unen pohjan tasoon ja alusta tasataan 
jyrsityllä massalla. Samalla korjataan alustan muoto (sivukaltevuus) mandol-
lisuuksien mukaan. Tasatulle kuumalle alustalle levitetään välittömästi suun-
nitelman mukainen uusi päällyste. Alustan lämpötilan tulee olla vähintään 
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/m 2 . 

Levitystyö tehdään erikoiskalustolla, 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. 
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1.3.5 	Remix-pintaus (REM ja REM+) 

Remix-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 tai kivimastiksiasfalttia. Lisämassan me- 

nekki on yleensä 10-20 kglm 2 . Massaseos levitetään ja tiivistetään normaa-
listi. AB -päällysteen pintalämpötilan levittimen jälkeen on oltava 110 °C. 
SMA -päällysteen pintalämpötilan levittimen jälkeen on oltava 130 °C. 

Remix+ -pintaus tehdään kaksoisperällä 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 . 

Remix-pintauksen tulee täyttää vastaavan asfalttityypin laatuvaatimukset. 

1.3.6 	REMO -pintaus 

REMO -pintaus on työmenetelmä, jossa vanha PAB -päällyste kuumenne-
taan, jyrsitään, sekoitetaan uuden massan kanssa ja levitetään takaisin tiel-
le. 

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 kg/m 2 . Massaseos levitetään ja 
tiivistetään normaalisti. Massan lämpötilan levittimen jälkeen on oltava 30 
oc. 

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  tasaiseksi 
matoksi, jonka jälkeen päällyste kylmäjyrsitään haluttuun leveyteen ja sy- 
vyyteen siten, että lisäkiviaineksen ja jyrsintärouheen sekoitus jää tasaiseksi 
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nauhaksi keskefle 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, kuljetuksessa, levityksessä ja tiivistyksessä nou-
datetaan soveltuvin osin ASTO- suunnitteluohjeiston osassa 2 Asfalttipääl-
lysteet - Tuotanto / 1993 esitettyjä ohjeita. 

1.4.1 	Massan valmistus 

Päällystemassan koostumus ja tarpeellinen sekoitusaika määritetään ennen 
työn aloittamista koesekoituksella. 

PAB-V -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 päällysteeksi 
yleensä levähdysalueille tai pysäkeille. Varsinaiseksi päällysteeksi levitetty 
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 4.4 
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 laajalta 
alueelta. 

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

1.4.2 	Kalustovaatimukset 

Työkohtaiset kalustovaatimukset esitetään suunnitelmissa. 

1.4.2.1 	Kuu mamassat 

Asfalttimassojen valmistukseen käytetään annosperiaatteella toimivia asfalt- 



Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 	 17 
RAÄLLYSTYSTYÖT 

tiasemia, joiden työnvaihekapasiteetti on vähintään 50 fih ja valmistajan ii-
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 tlh ja annoskoko vähintään 
2,Ot. 

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 ver-
rattuna. Syklonijauhetta on tarvittaessa voitava poistaa tai palauttaa ki-
viainesseokseen. 

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 
kautta. Valmis massa on punnittava vaakalaitteella, jonka tarkkuus on ± 2,0 
%. 

1.4.2.2 	Kylmä- ja lämpösekoitteiset massat 

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

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

Sideainepitoisuus ei saa vaihdella annetusta ohjearvosta koneiston mittarilla 
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 levityslämpöti-
lan 

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



18 	 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 
PAALLYSTYSTYÖT 

Ennen levitystyön alkua on massan kulkuun levittimessä ja levitetyn pääl-
lysteen laatuun vaikuttavat koneiston säädöt suoritettava mandollisimman 
hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Levittimen kierukat ja tiivistyspalkki 
eivät saa olla niin kuluneita, että niistä aiheutuu massan lajittumista tai epä-
tasaisuutta. 

Levityslämpötilan (ei koske valuasfalttia) tulee useasta kuorman eri kohdasta 
levityspaikalla mitattuna täyttää sekoituslämpötilasta annetut vaatimukset. 
Jos lämpötila on virheellinen, massa on hylättävä, ellei sitä sovita käytettä-
väksi toisarvoisiin kohteisiin. 

Massa on kuljetuksen ajaksi peitettävä aina sateella tai kuljetusmatkan ol-
lessa yli 20 km tai ilman lämpötilan ollessa alle + 10 °C. 

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 kiin-
nitettävä huomiota siihen, että levityskaista on reunaosiltaankin saatava ta-
salaatuiseksi 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 liuostettava bitumi-
liuoksella tai -emulsiolla. Pehmeiden asfalttien saumaa ei kuumenneta eikä 
liuosteta. 

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 3 
metrin oikolaudalla. 

Jyräyskaluston on oltava riittävä massan valmistustehoon verrattuna. Tiivis- 
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täminen on suoritettava siten, että tyhjätilavaatimukset tulevat täytetyiksi. 
Valmiiseen päällysteeseen ei saa jäädä haitallisia jyräysjälkiä tai halkeamia. 
Päällystettä tiivistettäessä on tarkkailtava, ettei siihen muodostu sileitä eikä 
liukkaita kohtia. Jos näitä muodostuu, on tarkastettava, onko massan koos-
tumus oikea ja tarvittaessa harkittava sideainepitoisuuden muuttamista. Jy-
rää ei saa jättää seisomaan pehmeälle päällysteelle. 

Unen muodostumisen estämiseksi saa liikenteen laskea uudelle päällys- 
teelle 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 syiden 
selvittämiseen ja laadun arvosteluun. 

Vastuut näytteiden ottamisesta ja tutkimisesta ilmoitetaan suunnitelmissa. 

Kaikki näytteet on tutkittava PANK ry:n hyväksymissä laboratorioissa. 

1.5.1 	Sideainenäytteet 

Sideaineiden laadunvarmistuksesta vastaa sideaineen toimittaja. Mikäli si-
deainenäytteitä otetaan ja tutkitaan työn aikana, se ilmoitetaan suunnitelmis-
sa. 

1.5.2 	Kiviainesnäytteet 

Pääliystystarkoituksiin käytettävästä kiviaineksesta näytteet tutkitaan murs-
kaustyön työselityksen mukaisesti. Näytteiden ottamisessa ja käsittelyssä 
noudatetaan menetelmää SFS-EN 932-1. 

Mikäli suunnitelmissa niin edellytetään, päällystystarkoitukseen varatusta 
kiviaineksesta on lähetettävä suhteitus- ja/tai laatututkimuksia varten tarvit-
tavat näytteet hyväksyttyyn laboratorioon. Jos osoittautuu tarpeelliseksi, voi-
daan päällystystyön aikana tehdä varastossa olevasta kiviaineksesta murs-
kaustyön aikaisia määrityksiä täydentäviä tutkimuksia. 

1.5.3 	Hienoainesnäytteet 

Päällysteen hienoanes on raekootaan aue 0,063 mm:n matenaaha, joka 
koostuu kiviaineksen sisältämästä hienoaineksesta ja erikseen lisättävästä 
täytejauheesta. Tarvittavat hienoainesnäytteet otetaan ja tutkitaan ennen 
päällystemassan valmistusta suhteitustutkimusten yhteydessä. 



20 	 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 
PÄALLYSTYSTYÖT 

Uusien päällystyskiviaineksen ottopaikkojen osalta murskeen hienoainek-
sesta tutkitaan Asfalttinormien kohdan 3.2.9 mukaisesti raekoko < 0,002 
mm, tyhjätila ja ominaispinta-ala murskauksen yhteydessä. 

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

1.5.4 	Rouhenäytteet 

Rouheen murskauksen tai varastoinnin aikana otetaan asfaltti- ja PAB-
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 hyväksyttyyn laboratori-
oon. 

Uusioasfalttimassan valmistuksen aikana voidaan tarvittaessa tehdä rou-
heesta tarkistustutkimuksia. 

1.5.5 	Täytejauhenäytteet 

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

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 massan 
seossuhteet on saatu oikeiksi ja tuotanto vakiintuneeksi. 

Laadun ohjaukseen kuuluvat massanäytteet otetaan keskimääräisnäytteinä 
massa-asemalla ohjeen B2 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. 
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Laadun arvostel 

Ajoradalle levitettyjen massapaaIyseiaen sideanepitolsuLs ja rakeisuus 
arvostellaan tieltä otettujen massanäytteiden tutkimustulosten perusteella 
(ohje B1). 

Muille alueille levitettyjen massapäällysteiden sideainepitoisuus ja rakeisuus 
arvostellaan massa-asemalla otettujen keskimääräisnäytteiden (ohje B2) 
perusteella (pysäkit, levikkeet, liittymät, kevyen liikenteen väylät, pienimuo-
toiset paikkaukset ym.). 

ART-, REM-, REMO- ja REM+- työmenetelmillä levitettyjen päällysteiden 
sideainepitoisuutta ja rakeisuutta ei arvostella tieltä otetuista massanäyt-
teistä, ellei suunnitelmissa toisin määrätä. REM-, REMO- ja REM+ - 
työmenetelmillä levitettyjen päällysteiden lisämassojen sideainepitoisuus ja 
rakeisuus arvostellaan massa-asemalla otettujen keskimääräisnäytteiden 
perusteella (ohje B2). 

Valmistettaessa massa varastoon tai milloin massan valmistajan työsuoritus 
päättyy massan valmistukseen käytetään sideainepitoisuuden ja rakeisuu-
den arvostelussa massa-asemalla otettuja keskimääräisnäytteitä (ohje B2). 

Massanäytteiden koko ja ottotiheys 

Massanäytteitä otetaan normaalisti yksi näyte jokaisesta alkavasta 500 ton-
nin massaerästä (PANK 4001 -menetelmä). Valmistettaessa päällystettä 
REM-, REMO- ja REM+ -menetelmillä tulee kuitenkin ottaa vähintään yksi 
massanäyte / työkohde. 

Suurimmasta raekoosta nippuen on tutkittavan näytteen määrän oltava: 
Suurin raekoko 	Tutkittava näyte vähintään 

1 	 <l6mm 	 1700g 

>16 mm 	 1900g 

Näytteistä tutkitaan sideainepitoisuus ja rakeisuus, PAB-V- ja emulsiosideal-
neella 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 saakka 
ja kokonaislukuna 6 mm:n seulasta ylöspäin. 
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B Näytteiden otto ja laatuvaatimukset 

Bj Ajoradalle levitetyt päällystemassat 

Ajoradalta otetuilla massanäytteillä selvitetään tielle levitetyn päällystemas- 
san tasalaatuisuus. Massanäytteet otetaan ajoradalta erillisellä näytteenot- 
timella, jonka mitat ovat 15 x 10 x 8 cm3. Näytteet otetaan kohteeseen levi-
tetystä, tiivistämättömästä päällystelaatasta satunnaisesti valittujen eri mas-
sakuormien alueelta (1 näyte/kuorma) kuvan 2. mukaisesti. 

MASSA NÄYTTEID EN OTTO AJORADALTA 
Näytteitä otetaan numerojärjestyksessä yksi näyte aUcavaa 
500 massetonnia kohti satunnaisesti valittujen eri massa- 
kuormien alueelta (yksi näyte/kuorma). Näyte nro 13 
otetaan vastaa vasta kohtaa kuin näyte nro 1 jne. 

Levi4skaistan Leveys 

07 	 04 

01 	 03 

05 	 08 
UI 	 02 

09 

-. 	01 	____ 01 
ura - unen väli 	ura 

01 Näytteen nro 1 ottokohta 

Kuva 2. Massanäytteiden otto ajoradalta. 

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- 
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kohdasta ± 3 metrin väliseltä alueelta lajittuneimmasta kohdasta. Levitys- 
kaistan pituussuunnassa kuorman neljännespisteistä näytteet otetaan sa-
tunnaisesti valikoimatta ottokohtaa. 

Jokainen ajoradalta otettu massanäyte tutkitaan erikseen. Sideainepitoisuu-
den ja rakeisuuden tulee täyttää Asfalttinormien taulukon 23. 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. 

B2 Keskimääräisnäytteet massa-asemalla 

Keskimääräisnäytteillä selvitetään päällystemassan keskimääräinen koos-
tumus massa-asemalla. Kuumamassan näytteen määrä on noin 8 kg ja 
kylmämassan noin 7 kg. 

Näyte otetaan yleensä kuorma-auton lavalta PANK-4001 -menetelmän mu-
kaisesti. PAB-V -massaa varastoon valmistettaessa näyte voidaan ottaa 
myös kuudesta eri kohdasta varastokasaa edellisen näytteen jälkeen vaI-
mistetusta massaerästä. Testejä varten näyte jaetaan PANK-4001 - 
menetelmän mukaisesti. 

Jos keskimääräisnäytteen koetulokset osoittavat sideainepitoisuuden tai 
kiviaineksen rakeisuuden poikkeavan ohjearvoista enemmän kuin Asfalt-
tinormeissa on sallittu, on siitä välittömästi ilmoitettava urakoitsijalle ja vaI-
vojalle sekä otettava ja tutkittava uusi näyte. Mikäli poikkeavan tuloksen an-
taneen 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- 
asemalla otetusta keskimääräisnäytteestä määritettynä poiketa sovitusta 
ohjearvosta enintään Asfalttinormien taulukon 22. mukaisesti. 
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1.5.7 	PAB-V- ja emulsiosideaineella valmistettujen masso- 
jen veden kestävyys 

Päällystemassan vedenkestävyys tutkitaan aina tartukkeen lisäyksen jälkeen 
sekä satunnaisesti 500 tonnin massaerän välein (sankokoe). Jos veden- 
kestävyys on huono, tehdään MYR -koe (PANK 4304 -menetelmä). Emulsi-
olla valmistetun PAB-V -massan vedenkestävyys tutkitaan PANK 4304 - 
menetelmällä aina suhteitukseltaan uuden massan valmistuksen alkaessa. 
Kylmänä tai lämpimänä sekoitetusta PAB-V- ja emulsiolla valmistetusta 
massasta MYR -koe tehdään myös satunnaisesti 5000 massatonnin välein. 
Jokaiselta koneasemapaikalta tehdään vähintään yksi MYR -koe. 

PAB-V -massan vedenkestävyyden tulee täyttää Asfalttinormien kohdan 
4.2.4 vaatimukset. 

1.5.8 	SIP:n ja SOP:n sideainemenekki 

Sirotepintaus- ja soratien pintaustöissä sideainemenekki tutkitaan vuoka-
lauta- tai vastaavalla menetelmällä. Pintaustyön alussa otetaan kolme näy-
tettä ensimmäiseltä 10 000 m 2:n alalta ja sen jälkeen tarvittaessa yksi näyte 
alkavaa 10 000 m 2:n pintausalaa kohti. 

1.5.9 	Päällystenäytteet 

Poranäytteet otetaan Asfalttinormien kohdan 6.4 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 PANK ry:n 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. 
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2 	ASFALTTITYYPIT JA NIIDEN KOOSTUMUS 

2.1 	Asfalttinormien ohjeet 

Asfalttityypit ja pintaukset sekä niiden ohjeelliset koostumukset on määritelty 
Asfalttinormien kohdassa 2 ja kuvissa 1 - 28. Seuraavassa on eräiden as-
falttityyppien ja pintausten normeja täydentävät ohjeet. 

2.2 	Valuasfaltti (VA) 

2.2.1 	Ennakkokokeetja massan valmistus 

Valuasfaltin koostumus on esitetty Asfalttinormien kohdassa 2.5 ja kuvassa 
21. 

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

Urakoitsijan tulee esittää työkohtaisesti käytettävät sideaineet ja niiden mää-
rät tilaajan hyväksyttäväksi. Samoin tulee esittää työkohtaisesti hyväksyttä-
väksi 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. 

Täytejauhepitoisuus on sovittava sellaiseksi, että sillä yhdessä syklonijau-
heen kanssa päästään valitun käyrän mukaiseen 0,063 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 Epur sulatetaan sekoittimella varustetussa sulatuskattilassa ja 
pumpataan joko sekoittamattomana erikoispumpulla 150 - 190 °C lämpöti-
lassa suoraan sekoittimeen tai etukäteen bitumiin sekoitettuna. Massa- 
annoksen sekoitusajan tulee olla vähintään kaksi minuuttia. 
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Jos massan kuljetuksessa levityspaikalle käytetään tavallisia valuasfaltin-
keittimiä, voidaan Trinidad Epurn lisäys ja sulatus suorittaa paluukuljetuk-
sen aikana. 

Sekoituslämpötilan tulee olla 180- 230 °C. J05 lämpötila ylittää rajan 230 °C, 
on massa hylättävä. Kumibitumivaluasfalttia valmistettaessa ei massan läm-
pötila saa ylittää + 200 °C. 

Massan tulee olla kovuudeltaan sellainen, että leimapainuma-arvojen kes-
kiarvo kuormituskokeessa (PANK 4401 -menetelmä) täyttää seuraavat luku- 
arvot: 

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

Kuormituskokeen yksittäisen näytteen tulos saa poiketa keskiarvosta ± 4 
mm. 

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 valuastaltin kuplimisen vält-
tämiseksi. Massan levitys kostealle tai märälle alustalle on ehdottomasti 
kielletty. 

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

Jouduttaessa levittämään valuasfalttimassaa käsityönä se tasoitetaan hier-
tämällä käyttäen apuna hiekkaa. Hiekan tulee olla teräväsärmäistä, pöly-
töntä, kuivaa sekä tarvittaessa kuumennettua. 

Levitetyn massan määrä ja valmistuneen päällysteen pinta-ala todetaan työ-
vuoroittain. Jos päällyste on tilattu määräpaksuisena (kglm2), tulee työvuo-
roittain todetun keskimääräisen massamenekin olla vähintään sama kuin 
tilattu massamäärä. Massa on levitettävä paksuudeltaan mandollisimman 
tasaisena päällystettävälle pinnalle. 
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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 11/16 mm. Bitumointi tehdään kuumentamalla murske ja sekoit-
tamalla siihen sekoittimessa 1,0 - 1,5 massa-% kiviaineksen painosta bitu-
mia B 50/70. Kastelemalla tuote saadaan rakeet pysymään erillään toisis-
taan. 

Bitumoitu murske levitetään koneellisesti heti massan levityksen jälkeen. 
Murskemäärä voi olla 8 - 12 kg/m 2. Työssä käytettävä määrä sovitaan erik-
seen. Murskeen tulee jakautua tasaisesti karkeutettavalle pinnalle. Kevyt 
jyräys tehdään siten, että sepeli painuu massapinnan tasoon, mutta ei sen 
alle. Karkeutus ei saa jäädä liiaksi koholle. Virheelliset kohdat on päällystet-
tävä uudelleen. Karkeutuksen valmistuttua on irtoainekset harjattava pois. 

Paikkaustöissä karkeutukseen käytetään mursketta 4 / 6 tai 6 / 11 mm 4 - 8 
kg/m2 . 

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 jos muuten on epäiltävissä 
kiviainestekijöiden voivan johtaa PAB -massan laadun oleelliseen heikenty-
miseen, tulee työn onnistuminen varmistaa etukäteen tehtävin laboratorioko-
kein. 

PAB-V -päällysteen ennakkotutkimuksilla selvitetään kiviaineksen hieno- 
aineksesta (< 0,063 mm) tyhjätila, ominaispinta-ala ja veden adsorptio. Kun 
tunnetaan kiviaineksen rakeisuuskäyrä, voidaan laskennallisesti määrittää 
hienoaineksen tyhjätilan perusteella kiviaineksen tyhjätila ja määrittää si-
deainepitoisuuden optimi. Tämä ns. puolianalyyttinen suhteitus on tarkem-
min kuvattu julkaisussa "PAB-V —päällysteiden suunnittelu, TIEL 3200497". 

Jos hienoainekSesta määritetyn veden adsorption ja ominaispinta-alan suh- 
de, hydrofiulisyys on alle 5 mg/m2, ei PAB-V -päällysteen vedenkestävyydes- 
sä ole odotettavissa ongelmia. Kun PAB-V —päällystettä valmistetaan kui- 
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vaamattomasta kiviaineksesta, määritetään vedenkestävyyden varmistami 
seksi riittävä tartukepitoisuus ennakkoon MYR-kokeilla (PANK 4304) aina, 
kun hydrofiulisyys on suurempi kuin 7 mglm2 . 

PAB -pääuysteen sideaineena käytetään Asfalttinormien kohdan 3.1.2 mu-
kaisia pehmeitä bitumeja tai bitumiliuosta BL2K. Valmistettaessa massa kui-
vaamattomasta kiviaineksesta sideaineissa käytetään aina tartuketta. Suo-
siteltavat tartukepitoisuudet prosentteina sideaineen painosta ovat taulukon 
1. mukaiset. 

Taulukko 1 . Suositeltavat PAB-V -massan tartukepitoisuudet. 

Tartuke V1500/V3000 BL2K 

Diamiini 

Mono-ja diamiinin seos 

0,5.. .0,7 

- 

0,5 

0,5 

Lisättäessä tartuke jalostamolla taulukossa 1 mainittuja arvoja korotetaan 
0,1 %-yksikköä. Jos sideaineen ja kiviaineksen välinen tartunta on huono, 
lisätään 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 pää-
asiassa hapettumisen vuoksi. Hapettuminen lisääntyy sideaineen lämpötilan 
noustessa. Hapettumisen vähentämiseksi on sideainetartukeseoksen käsit-
tely järjestettävä siten, että seoksen kierto säiliössä tapahtuu vain nestepin-
nan alapuolella, jolloin hapettumista lisäävää kuohumista ei tapandu. Tar-
tukkeen käsittelyssä on noudatettava annettuja turvallisuusohjeita. 

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 pääl-
lystystyö alkaa. PAB -massojen sekoitusaika, -lämpötila ja -teho sovitaan 
työmaakohtaisesti sen jälkeen kun massan on todettu täyttävän laatuvaati-
mukset. 
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2.3.2.1 	PAB-B 

PAB-B -päällysteen ohjeellinen koostumus on esitetty Asfalttinormien kuvis-
sa 22 - 24. Massa valmistetaan Asfalttinormien kohdan 4.4 mukaan joko 
normaalilla asfalttiasemalla tai höyrylämmityksellä varustetulla asemalla. 

2.3.2.2 	PAB-V 

PAB-V -päällysteen ohjeellinen koostumus on esitetty Asfalttinormien kuvis- 
!  sa 25 ja 26. Sideaine valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Varastomassoja 

valmistettaessa sideaineeksi valitaan Vi 500 tai BL2K. Yleensä bitumiliuosta 
BL2K käytetään vain varastomassojen valmistukseen. Varastomassat so-
veltuvat parhaiten paikkaustarkoituksiin ja REMO-lisämassoiksi. Kokonaisten 
kohteiden päällystämistä varastomassoilla ei pidetä yleensä suositeltavana, 
koska laatuvaatimukset täyttävää lRl4-tasaisuutta on vaikea saavuttaa. 

PAB-V -massa valmistetaan aina lämmitetystä (tai kuivatusta) kiviainekses-
ta. Erityisesti varastomassoja valmistettaessa on varottava kuivattamasta 
kiviainesta liikaa, sillä massaan jäävä kosteus parantaa sen säilymistä työs-
tettävänä. Kiviaineksen ja massan käsittelyssä on vältettävä erottumista. 

2.3.3 	Levitys ja tiivistys 

Pehmeiden asfalttibetonien levitys ja tiivistys tehdään soveltaen kohdan 
1.4.3 yleisiä ohjeita sekä seuraavia 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 kuor-
man painoa ja sitä vastaavaa pinta-alaa. Ohueksi todettu kohta on työn ai-
kana korjattava. 

PAB -päällystekerros jyrätään yleensä melko pian levityksen jälkeen. Pääl-
lysteen reunan tiivistämiseen on kiinnitettävä riittävää huomiota. Työmaalii-
kenteen aiheuttamaa rasitusta uudelle päällysteelle tulee välttää, jos PAB-
päällysteessä ilmenee urautumista, sideaine nousee pintaan tai ilmenee 
muita vakavia vaurioita. 

Jos valmiissa PAB -päällysteessä ilmenee kiviaineksen ja sideaineen välistä 
heikkoa tartuntaa, runsasta suurten kivirakeiden irtoamista tai sideaineen 
pintaannousua yms., vaurioiden syyt on selvitettävä ja poistettava. Työt on 
tarvittaessa keskeytettävä korjaustoimien ajaksi. 

Jos valmiissa PAB -päällysteessä esiintyy sileitä ja pehmeitä kohtia tai pur-
kaantumisia tai sen vesipitoisuus on liian suuri, on päällysteen pinta karhitta-
va kohdan 1.2.3.4 mukaisesti. Karhinta on tehtävä siten, että päällysteen 
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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 TIEL 3200206". 

2.4.1.1 	Sideaineja tartuke 

Sideaineena emuisiopäällysteissä käytetään pehmeää bitumia, joka on vai-
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 (60°C) 
ilmaistuna. Pienintä viskositeettia käytetään haluttaessa valmistaa massaa 
varastoon tai päällysteeksi vähäliikenteisille teille, joiden päällysteeltä vaa-
ditaan muodonmuutoskykyä. Viskositeetin kasvaessa massan jäykkyys kas-
vaa, jolloin varastointi- ja karhittavuusominaisuudet heikkenevät. 

Pehmeän asfalttibetonin PAB-B kaltaisten emulsiopäällysteiden sideaine on 
jäykempää. Sen viskositeetin (60°C) tulee olla tasolla 4000...16000 mm 2/s 
(bitumit B330/430, B500/650 ja B6501900). 

Myös jäykempiä bitumeja BI 60/220 ja Bi 00/150 voidaan emuigoida AB-
pääliysteen kaltaista emulsiopäällystettä valmistettaessa. Tällaista emul-
siopäällystettä voidaan tarvittaessa käyttää, kun päällystettävän kohteen 
KVL on enintään 3000 ajon/vrk. 

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

Bitumipohja emuigoidaan veteen erityisessä emulsioyksikössä, joka voi olla 
kiinteä tai liikuteltavissa massa-aseman mukana. Emulsion sisältämä bitu-
mimäärä on 60 - 70 massa-%. Emulgoinnin yhteydessä lisätään tarvittava 
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 ki- 
viainekseen. Vain pehmeät bitumit voidaan sekoittaa kyimään kiviainekseen. 
Aktiivisen tartunnan aikaansaamiseksi sideaineeseen on lisättävä tartuketta. 

1 

1 
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Emulgaattorit toimivat tartukkeina emulsion murruttua, mutta yleensä emul-
gaattorimäärä on riittämätön hyvän tartunnan varmistamiseksi. Tästä syystä 
bitumipohjaan voidaan lisätä tartuketta ennen emuigointia. Sekä emuigaatto-
ri että lisätartuke ovat rasvahappoamiineja, eivät kuitenkaan välttämättä sa-
maa tuotetta. 

Bitumipohjaan lisättävän tartukkeen ja emuigaattorin määrä selvitetään labo-
ratoriokokein ja työmaalla tehtävillä koemassoilla. 

2.4.1.2 	Kiviaines 

Varsinainen kiviaines 

Emulsiopäällysteissä käytettävien kiviainesten tulee täyttää murskaustyön 
työselityksen laatuvaatimukset. Kylmänä sekoitettaessa suositetaan käytet-
täväksi jaettua kiviainesta. Suositeltavat fraktiot ovat 0 / 6 ja 6 / 16 mm. 

Asfaltti- ja PAB -päällysterouhe 

Asfaltti- ja PAB -päällysterouhetta voidaan käyttää sekä PAB- että AB-
emulsiopäällysteen kiviaineksena vähäliikenteisten teiden päällysteisiin (KVL 
<3000 ajon/vrk). Rouheeseen lisättävällä kiviaineksella täydennetään kulu-
tuskerroksen 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 22 mm eikä 
siinä saa esiintyä paakkuja. 

Rouheen käytön yhteydessä tarvittava sideainelisäys määritetään Astait-
tinormien liitteen 2 kohdan 5. mukaisesti. 

2.4.2 	Suhteitus 

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

Jos tehdään AB-tyyppistä emulsiopäällystettä, kiviaineksen rakeisu us on 
suhteutettava AB:n ohjealueen alemmalle puoliskolle ja päällysteeseen on 
jätettävä tilaa ylimääräiselle kosteudelle. 

Jotta massa sekoittuu homogeeniseksi, kiviaineksen vesipitoisuuden tulee 
olla vähintään 2 %. Kiviaineksen korkea vesipitoisuus aiheuttaa huokostilan 
ylitäyttymisen ja sideaineen pintaannousun. Tästä syystä kiviaineksen vesi-
pitoisuus saa olla enintään 6 %, mielellään alle 5 %. 
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Sideainepitoisuudella tarkoitetaan emulsion murruttua päällysteeseen jäävän 
sideaineen määrää. Emulsiovettä ei oteta huomioon sideainepitoisuutta 
määritettäessä. 

Sideainepitoisuus määritetään tilavuussuhdetietojen perusteella siten, että 
kiviaineksen tyhjätilan täyttöaste on Asfalttinormien kohdan 4.3.1 mukainen. 

2.4.3 	Massan valmistus 

PAB -emulsiomassan valmistus emulsiopäällysteasemalla tapahtuu PAB - 
aseman tapaan. Sekoitus voi olla annossekoitteinen tai jatkuvatoiminen. 
Jaetun kiviaineksen käytön on jatkuvatoimisessa prosessissa todettu pa-
rantavan massan laatua. PAB -emulsiomassat voidaan valmistaa kylmänä 
tai lämmitettynä. Massa sekoittuu parhaiten, kun massan vesipitoisuus on 
2.. .3 %. PAB -emulsiopäällysteiden ohjeelliset koostumukset ovat Asfalt-
tinormien kuvissa 22. ..26. 

AB -emulsiomassat valmistetaan aina lämmitettynä vähintään 70 °C. AB - 
emulsiomassaa valmistettaessa emulsiopäällysteasemalla tulee olla edelly-
tykset AB-päällysteen ohjeelliset koostumukset täyttävän päällysteen te-
koon. Ohjeelliset koostumukset on esitetty Asfalttinormien kuvissa 1 .. .5. 

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. Emulsion murtumisajan hallinta on 
erityisen tärkeää valmistettaessa AB -emulsiomassaa, jotta siitä saadaan 
laatuvaatimukset täyttävää päällystettä. Murtumisen edetessä massan työs-
tettävyys heikkenee. 

2.4.4 	Massan levitys 

Emulsiomassa levitetään asfaltinlevittimellä. Kun massa on valmisteti 
puhtaasta kiviaineksesta tai PAB- päällysterouheesta ja sideaineeksi ern 
goitavan bitumin viskositeetti (60°C) on 6000 mm 2/s, voidaan käyttää täry 
palkilla varustettua asfaltinlevitintä. 

Käytettäessä vanhaa asfalttirouhetta massan valmistukseen tai jos sideai-
neeksi emulgoitavan bitumin viskositeetti (60°C) on >6000 mm 2/s, on käy-
tettävä tamppari- tai yhdistelmäpalkilla varustettua asfaltinlevitintä. 

2.4.5 	Näytetutkimukset ja laatuvaatimu kset 

Työmaalla emulsiota valmistettaesSa siitä määritetään seulontajäännös, vis-
kositeetti, murtuvuus hiekkaan ja bitumipitoisuus haihduttamalla. 
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PAB-V -emulsiomassan massakuormanäytteistä määritetään sideaine- ja 
vesipitoisuus, kiviaineksen rakeisuus ja MYR -arvo vedenkestävyyden var-
mistamiseksi. Ajoratanäytteistä tutkitaan sideainepitoisuus ja rakeisuus. 

PAB-B- ja AB -emulsiomassan massakuormanäytteistä määritetään sideai-
ne- ja vesipitoisuus sekä kiviaineksen rakeisuus. Ajoratanäytteistä tutkitaan 
sideainepitoisuus ja rakeisuus. 

Kiviaineksesta tutkitaan kosteus. Massan vedenkestävyys tutkitaan MYR - 
kokeilla ennen varsinaisen työn alkamista ja sen aikana. 

Levitettyjen emulsiomassojen koostumus (sideainepitoisuus ja rakeisuus) 
arvostellaan ajoratanäytteiden perusteella. Laatuvaatimukset ovat Asfalt-
tinormien kohdan 4.3.2 mukaiset. 

Emulsiopäällysteen tulee täyttää vastaavan asfalttityypin laatuvaatimukset. 

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. 

2.5.1 	Asfalttirouhe 

Asfalttirouhe valmistetaan joko murskaamalla tai jyrsimällä vanhaa asfalttia. 
Asfalttirouheen maksimiraekoon tulee olla yleensä 16 mm ja enintään 22 
mm. 

Jyrsimällä saatu asfalttirouhe vaihtelee maksimiraekooltaan 11 - 22 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 -päällysterouhe 

Vanha PAB -päällyste jyrsitään asfalttijyrsimellä tai omalla konevoimalla toi- 
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mivalla tiehöyläjyrsimellä, joilla jyrsintäsyvyys on säädettävissä ja rouhe 
kuormataan suoraan auton lavalle. 

Jyrsintäkelpoisen PAB -päällysteen tulee olla suhteellisen tasainen, jotta 
puhkeamissa mukaan ryöstäytyvää pohjamursketta ja isoja kiviä ei sekoitu 
rouheeseen haitallisen paljon. Päällysteen tulee olla niin kiinteä ja koossa- 
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 ylisuuret 
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 -päällysterouhe varastoidaan löysään kasaan. Liikkumista kasan päällä 
koneilla on syytä välttää. Kasan suojaaminen on aiheellista, mikäli rouhe 
varastoidaan yli talven. 

PAB -päällysterouheen maksimiraekoko on keskimäärin 90 % päällysteen 
alkuperäisestä maksimiraekoosta. Hienoainespitoisuus (0,063 mm seulan 
läpäisy-%) on 7 - 9 %. Sideainepitoisuus vaihtelee 2,0 - 3,3 prosenttiin. 

2.5.3 	Suhteitus 

Uusioasfaltin suhteitus on esitetty Asfalttinormien liitteen 2 kohdassa 5. 

Sideainepitoisuuden ohjearvona käytetään uuden asfalttimassan si-
deainepitoisuutta vastaavassa sideaineen tavoitetunkeumaluokassa. 

Asfalttirouhe sisältää vanhaa sideainetta, jonka ominaisuudet vaihtelevat 
asfalttirouheeksi käytetyn materiaalin perusteella. Vanhan sideaineen ko-
vuus on yleensä tunkeumaltaan 30 - 60 1/10 mm. Sideaineseoksen ominai-
suuksiin vaikuttavat vanhan ja uuden sideaineen laatu ja määrä sekä mas-
san valmistustekniikka. Ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa yleensä vain 
muuttamalla asfalttirouheen osuutta u usiomassassa ja/tai lisäsideaineen 
laatua. 

PAB -päällysterouheen rakeisuuden korjaamiseen käytetään vähän hienoai-
nesta sisältävää mursketta, esim. lajitetta 8 / 16 mm. Kiviainesta on lisättävä 
yleensä yli 30 %. Vilkasliikenteisillä tieosilla käytetään lisäkiviainesta run-
saasti, jolloin massaan saadaan enemmän toimivaa sideainetta. Myös mas-
san lajittumisherkkyys pienenee massan tuoreutuessa. Vähäliikenteisillä 
teillä voidaan PAB -päällysterouhetta käyttää pelkällä sideainelisäyksellä 
elvytettynä, joskin tällainen massa on kuivahkoa ja lajittumisherkkää. 
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2.5.4 	Uusioasfaltin valmistus 

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

Kylmän ja kostean asfalttirouheen lisääminen vaatii kiviaineksen kuumenta-
mista kuivausrummussa normaalia korkeampaan lämpötilaan. Ylikuumen-
nustarve riippuu asfalttirouheen prosenttiosuudesta, vesipitoisuudesta, ha-
lutusta 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-
/emulsiomassa-asemalla. Jatkuvatoimisessa prosessissa on kylmäsyöttöyk-
sikön toimintaa valvottava jatkuvasti, sillä rouhe on herkästi holvaantuvaa. 

Massan lämpösekoitus voidaan tehdä höyrylämmityksellä varustetulla an-
nostoimisella PAB-/emulsiomassa-asemalla, kuumennusrummulla ja annos-
sekoittimella varustetulla asfalttiasemalla tai jatkuvatoimisella rumpusekoit-
timella varustetulla asfalttiasemalla. Jatkuvatoimisella asemalla kylmäsyöt-
töyksikössä tulee olla automaattiohjauksella varustettu hihnavaaka, jolla ki-
viaines voidaan punnita. Valmistetun massan loppukosteuden tulee olla 0,4 - 
0,8 %. 

2.6 	Sirotepintaus (SIP) 

Sirotepintauksella tarkoitetaan päällysteen tai pintauksen pinnalle sideai-
neella liimattua ohutta murskekerrosta. Sen tarkoituksena on parantaa pääl-
lysteen kestävyyttä, kitkaominaisuuksia ja vaaleata kiviainesta käytettäessä 
myös valonheijastusominaisuuksia. 

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

Sideaineena käytetään bitumia 8650/900 tai bitumiemulsiota BE-SIP tai bi-
tumiliuosta BL5. Bitumiemulsioon 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 läm-
mityksessä on vältettävä korkeita pintalämpötiloja. Bitumiliuoksessa ja bitu-
missa B650/900 käytetään diamiinityyppistä tartuketta. Bitumiliuoksen ja 
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bitumin ruiskutuslämpötila on 135 ± 10 °C. 

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 ovat 6 / ilja 8 116 mm. 

Sopivat sideaine- ja murskemäärät etsitään kokeilemaila työn alussa. Oh-
jeelliset sideaine- ja murskemenekit sekä lajitteiden ohjerakeisuudet ovat 
Asfalttinormien kuvassa 27. 

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 kaiteva, on 
käytettävä matalahkoa sideainemäärää. Vilkkaasti liikennöidyillä ajokaistoilla 
on ajourien kohdalla käytettävä aiempaa sideainemäärää ja kaistan reuna-
osilia, joihin ei kuormitus sanottavasti kohdistu, korkeampaa sideainemää-
raa. 

Sideaine levitetään sideainerampilla, jossa kukin suutin on erikseen käyn-
nistettävissä. 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 kumivalssijyräliä siten, että 
sirote tarttuu hyvin alustaansa. Erityisen huolella jyrätään ne alueet, jotka 
eivät joudu liikenteen aiheuttaman jälkitiivistyksen alaiseksi. Irrallinen murske 
poistetaan harjaamalia mandollisimman pian ja viimeistään viikon kuluttua 
levityksestä. Valmiiseen pintaan ei saa jäädä liikenteelle haitallista pinnan 
aaltoiiva. 

Emulsiota käytettäessä suositellaan tiivistyksen yhteydessä levitettäväksi 

pinnalle hiekkaa (esim. 0 / 4 mm tai 0 / 8 mm) 2 - 3 I/m 2, jolla saadaan syn-
tymään kivirakeita tukeva mastiksi. 

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

Emulsiota käytettäessä ylimääräinen sirote harjataan pois 2 - 3 vrk:n, kuiten-
kin viimeistään viikon kuluttua sirotepintaustyöstä. Ajoneuvojen nopeus uu-
della pintauksella on pidettävä riittävän alhaisena, jotta kiviaineksen ja side- 
aineen alkutartunta ei vaarannu ennen kuin emulsio on täysin murtunut. 

2.7 	Soratien pintaus (SOP) 

Soratien pintauksella tarkoitetaan sitomattomalle alustalle sideaineella lii-
mattua 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 mm tai lajitetta 6 / 11 mm tai 
8 / 16 mm. Murskeen tulee vastata rakeisuudeltaan hienoainesköyhää pääl-
lystemursketta Asfalttinormien kuvan 27 mukaisesti. Se ei saa sisältää lie-
tettä, humusta yms. epäpuhtauksia. 

Kun kiviaineksena käytetään mursketta, sopiva sideaine on bitumiemulsio 
BE-SOP tai bitumi B6501900 tai pehmeä bitumi V3000. Teille, joiden liiken-
nemäärä (KVL) on 150-500 ajon./vrk, pintaus tehdään sirotelajitteesta lii-
mattuna bitumilla B650/900 tai pehmeällä bitumilla V3000 tai bitumiemulsi-
olla BE-SOP tai bitumiliuoksella BL5. Sideainetarve riippuu ensisijaisesti 
alustasta ja pintaukseen käytettävästä kiviaineksesta, mutta myös liikenne-
kuormituksesta ja muista kohdekohtaisista tekijöistä. 

Sopivat sideaine- ja kiviainesmäärät etsitään kokeilemalla työn alussa. Bitu-
miemulsioon ei saa lisätä tartuketta. Bitumiliuoksessa ja bitumeissa käyte-
tään diamiinityyppistä tartuketta. Ohjeelliset sideainemäärät ja kiviainesmää-
rät ovat Asfalttinormien kuvassa 27. 

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 lammi-
koita. 

Sideaine levitetään sideainerampilla, jossa kukin suutin on erikseen käyn-
nistettävissä. Levitys on tehtävä tasaisella nopeudella ja se on heti kes-
keytettävä, jos levittimen suuttimet eivät toimi kunnolla. Bitumiemulsion BE-
SOP ruiskutuslämpötila on 60 - 70 °C. Bitumilluoksen BL5 ja bitumin 
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B6501900 ruiskutuslämpötila on 135 ± 10 °C. Pehmeän bitumin V3000 ruis-
kutuslämpötila on 125 ± 10 °C. 

Levitetty sideainemäärä tutkitaan vuokalautamenetelmällä. Sideainem 
sallittu poikkeama yksittäisessä kohdassa on ± 015 kq/m 2  ohjearvosta 

Kiviaines Iev!tetään peruultavasta kuormaautosta vähttämästi 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 kumivaissijyrällä 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 jyrätään 
ne alueet, jotka eivät joudu liikenteen aiheuttaman jälkitiivistyksen alaisiksi. 

Emulsiota ja sirotelajitteita käytettäessä suositellaan tiivistyksen yhteydessä 
levitettäväksi pinnalle hiekkaa (esim. 0 / 4 mm tai 0 / 8 mm) 2 - 3 I/m 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 tehty 
pintaus ei vaurioidu. 

Emulsiota käytettäessä ylimääräinen kiviaines harjataan pois jo 2 - 3 vrk:n 
kuluttua levityksestä. Ajoneuvojen nopeus uudella pintauksella on pidettävä 
riittävän aihaisena, jotta kiviaineksen ja sideaineen alkutartunta ei vaarannu 
ennen kuin emulsio on täysin murtunut. Harjauksen jälkeen pinta voi olla 
tummahko ajourien kohditla. 
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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 

Kiviainesten tulee täyttää Asfalttinormien kohdan 3.2 laatuvaatimukset. Ki-
viainesten rakeisuuden tulee täyttää murskaustyön laatuvaatimuksissa ja 
työselityksissä (TIEL 2212809) esitetyt laatuvaatimukset. 

Päällysteisiin ja pintauksiin käytettävien kiviainesten lujuus- ja muotoluokat 
ovat Asfalttinormien taulukoiden 35 ja 36 mukaiset, ellei suunnitelmissa ole 
toisin määrätty. 

Päällysteeseen erikseen lisättävän täytejauheen tulee täyttää Asfalttinormien 
kohdan 3.2.9 vaatimukset. 

3.3 	Lisäaineet 

Päällysteisiin ja pintauksiin käytettävien lisäaineiden tulee täyttää Asfalt-
tinormien kohdan 3.3 laatuvaatimukset. 

4 	ASFALTTIMASSAN LAATUVAATIMUKSET 

4.1 	Asfalttimassan suhteitus 

Massa suhteitetaan Asfalttinormien kohdan 4.1 ja liitteen 2 mukaisilla me-
netelmillä. Suhteitusluokka ja testattavat ominaisuudet ilmoitetaan suunni-
telmissa. 

Massa on koostumukseltaan tehtävä suhteituksen mukaisten ohjearvojen 
mukaisesti. 

Massan rakeisuuden ohjeseulat ovat taulukon 2 mukaiset. 

Jos päällystystyön aikana osoittautuu, että sovitun suhteitusohjeen noudat-
tammen on massanäytetutkimusten mukaan vaikeaa, on tarvittaessa sovitta-
va suhteitusohjearvojen muuttamisesta 

1 
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Taulukko 2. Massan rakeisuuden ohjeseulat. 

Maksimiraekoko Ohjeseulat (mm) 
(mm) 

<8 0,063 0,5 2 - 

8...16 0,063 0,5 2 8 

>16 0,063 0,5 4 11,2 

4.2 	Asfaltin toiminnalliset 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 

1 5.1 	Yleistä 

Asfalttinormien kohdan 5 laatuvaatimuksia sovelletaan kaikkien uusien 
päällysteiden laadun arvostelussa, ellei suunnitelmissa toisin todeta. Asfalt-
tinormien kohdan 5 laatuvaatimuksia ei sovelleta, jos massapintauksen ti-
lattu keskimääräinen massamäärä auttaa Asfalttinormien kuvissa 1.. .29 esi-
tetyt vähimmäismassamäärät. 

1 

5.2 	Massamäärä ja ainesmenekit 

Työvuoroittain käytetyn sideaine- ja erikseen lisättävän täytejauhepitoisuu-
den tulee olla vähintään sama kuin ohjearvo ottaen huomioon suunnitelmis-
sa ilmoitettu mittaustarkkuus. Työvuoroittain todetun keskimääräisen mas-
samenekin on oltava vähintään tilatun määrän mukainen. Käytettäessä ta-
sausautomatiikkaa sidotun alustan epätasaisuuden tai sivukaltevuuden kor-
jaukseen työvuoroittain käytetty massamäärä saa poiketa tilatusta 10 kglm2 . 
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Koko kohteeseen käytettyjen ainesmenekkien tulee olla vähintään tilatun 
määrän mukaisia. 

Asfalttipäällysteen massamäärää koskevat muut vaatimukset ovat Asfalt-
tinormien kohdan 5.2 mukaiset. 

5.3 	Koostumus ja työvirheet 

Levitetyn asfaltin tulee olla tasalaatuista. Uudessa päällysteessä ei saa olla 

) 	 liikenneturvallisuutta tai päällysteen kestävyyttä huonontavaa 
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. virhetyypin 
haitallisin ja kolmanteen luokkaan hevin virhe. Luokitus merkitsee, että en 
simmäiseenkin luokkaan kuuluvat virheet ovat niin vähäisiä, että työ voidaan 
vastaanottaa arvonmuutoksin. Luokitus tapahtuu siten, että merkitsevät vir 
heet kuuluvat ensimmäiseen luokkaan ja toiseen kuuluvat virheet, joide 
vaikutus on vähäinen. Kolmanteen luokkaan kuuluvat virheet, joiden vaiku 
tus päällysteen kestävyyteen, ajoturvallisuuteen, ajomukavuuteen ym. on 
vähäinen. Kolmanteen luokkaan kuuluvat virheet ovat pääasiassa ns. kau-
neusvirheitä. Virheiden luokittelu koskee pääasiassa kolmea virhetyyppiä: 
lajittumaa, halkeamia ja saumavirheitä, seuraavasti. 

1-luokan lajittuma 	Selvästi havaittava rakeisuuslajittuma. Ensimmäi- 
seen luokkaan kuuluva, liikenneturvallisuuteen 
vaikuttava sideainelajittuma on välittömästi kor-
jattava. 

11-luokan lajittuma 	Toiseen luokkaan kuuluvat vähäiset satunnaiset 
rakeisuuslajittumat. Sideainelajittumat kuuluvat 
pääasiassa toiseen tai kolmanteen luokkaan. 

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

1-luokan halkeama 	Selvästi havaittava avoin halkeama. 

11-luokan halkeama 	Heikosti korjattu tai reunoiltaan ehjä halkeama. 

111-luokan halkeama 	Hyvin korjattu halkeama. 
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1-luokan saumavirhe 	Saumakohta on selvästi kouruuntunut, porrastu- 
nut 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 
vain urakoitsijasta johtuvat virheet. Vastaanottotarkastuksessa suoritettavaa 
virheiden tarkastusta ja arvostelua varten on paalutus pyrittävä säilyttämään 
vähintään 100 metrin välein. Jos työn viimeistely edellyttää paalutuksen 
poistamista, tulee pituusmittaus merkitä esim. näkyvällä maalilla päällysteen 
reunaan vähintään 100 metrin välein. 

5.4 	Tyhjätila 

Päällysteen tyhjätilavaatimukset ovat Asfalttinormien kohdan 5.4 mukaiset. 

Ellei suunnitelmissa toisin määrätä, massapintaustöissä tyhjätila arvostellaan 
vain niistä poranäytteistä, joissa täyttyy kohdassa 5.1 esitetty vähimmäis-
massamäärä. 

Jos tyhjätilalle asetetaan tapauskohtaisesti harkittu alarajavaatimus, se il- 
	 1 

moitetaan työkohtaisissa suunnitelmissa. 

5.5 	Kitka 
	 1 

Uuden päällysteen kitkan on täytettävä Asfalttinormien taulukossa 26 esitetyt 
vaatimusarvot. Päällysteen kitka mitataan Asfalttinormien kohdan 5.5 mukai-
sesti silloin, kun on aihetta epäillä, etteivät vaatimusarvot täyty. Jos kitka- 
arvoja ei saavuteta, on liukas alue korjattava. 

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. 4 / 6 mm. 
Levitysmäärä on raekoosta riippuen 2 - 4 kg/m 2. Murske on jyrättävä pääl-
lysteeseen sen vielä ollessa riittävän kuumaa. Jyräyksen jälkeen irtoainekset 
on poistettava päällysteeltä. Jos päällysteessä todetaan liukkaita kohtia työn 
valmistuttua, ne on korjattava jyrsintää tai muuta hyväksyttyä tapaa käyttäen. 
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5.6 	Tasaisuus ja alkutiivistyminen 

Uuden 	päällysteen 	epätasaisuus 	todetaan 	tarvittaessa 	IRI- 
tasaisuusmittauksella (PANK 5203 -menetelmä). Mittaus tehdään kanden 
kuukauden kuluessa päällysteen valmistumisen jälkeen. Ennen mittausta 
päällyste puhdistetaan tarvittaessa harjaamalla. Mittausta ei saa tehdä mä-
rällä päällysteellä. Mittaustuloksena saadaan IRI 4-arvo (mm/m) ja IRI-arvo 
(mm/m) sadan metrin välein. 

Uuden päällysteen tasaisuuden tulee täyttää Asfalttinormien taulukon 27 
vaatimukset. IRI- vaatimusta käytetään, kun työhön kuuluu koko päällysra-
kenteen yläosan tekeminen. 1R14-vaatimusta käytetään, kun työhön kuuluu 
pelkkä päällystäminen. Ne vaaditaan myös massapintauksena tehdyltä 
päällysteeltä, kun keskimääräinen tilattu massamäärä ei alita Asfalttinormien 
kuvien 1... 29 vähimmäismassamääriä. 

Päällysteiden tulee täyttää Asfalttinormien taulukossa 28. esitetyt yksittäisen 
kohdan tasaisuusvaatimukset. 

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. jyrsimäHä tai päällystämällä epätasaisuus- 
kohta uudelleen. 

Päällysteen alku-urat suhteitusluokissa A ja B mitataan palvelutasomit- 
tausautolla Asfalttinormien kohdan 5.6 mukaisesti (PANK 5202 -menetelmä). 

Alku-uravaatimukset ovat Asfalttinormien taulukon 29. mukaiset, ellei suun-
nitelmissa toisin määrätä. 

1 	 5.7 	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. 

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 tai sivukaltevuutta edellytetään kor-
jattavan jyrsinnällä tai päällystemassalla. Suositeltavat päällysteiden sivu-
kaltevuuksien vähimmäisarvot ovat Asfalttinormien taulukossa 30. 
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Suurin sallittu sivukaltevuuden poikkeama ohjearvosta on Mo- ja Mol-teillä 
± 0,3 %-yksikköä, muilla Vt- ja Kt- teillä ± 0,5 %-yksikköä, seututeillä ± 0,7 
%-yksikköä ja yhdysteillä ± 0,8 %-yksikköä. Päällysteeseen liittyvä päällys-
tämätön piennar tehdään 8 - 10 % kaltevuuteen. Päällystetty piennar teh-
dään 3 - 4 % kaltevuuteen, kuitenkin vähintään samaan kaltevuuteen kuin 
ajo rata. 

5.8 	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 on kandeksan kappalet-
ta/päällystyskohde, ellei suunnitelmissa ole muuta esitetty. 

SRK- kuluma-arvovaatimus on suunnitelmissa ilmoitettu arvo tai Asfalttinor-
mien taulukon 16. mukainen kulumisluokkavaatimus. 

5.9 	Deformaatiokestävyys 

Jos suunnitelmissa on niin mainittu, päällysteen deformaatiokestävyys tes-
tataan jaksollisella virumiskokeella PANK 4208 -menetelmällä. Poranäytteet 
deformaatiokestävyyden testaamista varten otetaan kohdan 1.5.9 mukaises-
ti. Deformaatiokestävyys testataan satunnaisesti valituista poranäytteistä ja 
testaukseen valittujen näytteiden määrä on kandeksan kappalet-
ta/päällystyskohde, ellei suunnitelmissa ole muuta esitetty. 

Deformaatiokestävyysvaatimus on suunnitelmissa ilmoitettu arvo tai Asfalt-
tinormien taulukon 17. mukainen deformaatioluokkavaatimus. 

5.10 	Muut ominaisuudet 

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

1 

1 

1 
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6 	POHJAVESISUOJAUSALUEEN PÄÄLLYSTEET 

6.1 	Yleistä 

Pohjaveden suojausalueella suunnitelmassa määrätään yleensä ensimmäi-
nen kulutuskerros tehtäväksi tiiviistä asfaltista. Ajoradan ja pientareen tiiviin 
asfalttipäällysteen tulee täyttää ko. asfalttityypin normaalien laatuvaatimus-
ten lisäksi tässä luvussa esitetyt vaatimukset. 

Tehtäessä uusi päällyste tiivistekerroksen päälle ne tiivistekerroksen hal- 
keamat, joista virtaa paljon vettä, on ensin korjattava venymistä sietävällä 

'  tavalla. Jos suunnitelmissa ei ole korjaustapaa tarkemmin kuvattu, pituus- ja 
poikkihalkeamat korjataan sahaamalla vanhaan päällysteeseen halkeaman 
kohdalle leveydeltään 20.. .40 mm ja syvyydeltään 20.. .40 mm rako, joka 
täytetään sopivalla kumibitumilla tai vastaavalla saumausaineella, joka kes-
tää halkeamaan tulevan venymän. 

Pohjaveden suojausalueelle tehtävien päällysteiden saumat on liuostettava. 

6.2 	Suhteitus ja ennakkokokeet 

Pohjaveden suojausalueella asfaltin suhteitus tehdään Astalttinormien koh-
dan 4.1 ja liitteen 2 mukaan käyttäen toiminnallista tai täyttöasteen opti-
moinnilla täydennettyä kokemusperäistä suhteitusta. Suhteitusluokka mää-
räytyy Asfalttinormien kohdan 4.1 mukaan. Suhteitus tehdään ja tiivistys 
suunnitellaan niin, että taulukon 3 mukaisiin tiiviyden vaatimusarvoihin 
päästään. Asfalttinormien kuvissa 10... 13 esitetyt tiiviit asfalttibetonit (ABT) 
eivät välttämättä suoraan sovellu käytettäväksi ajoratapäällysteinä. 

Ellei suunnitelmissa ole muuta esitetty, bitumin tulee olla Pohjois- ja Itä- 
Suomessa B160/220 tai sitä pehmeämpää. Muualla Suomessa B100/150 
tai sitä pehmeämpää. Bitumia valittaessa tulee aina ottaa huomioon myös 
deformaatiokestävyys. Deformaation vähentämiseksi kumibitumin käyttö 
asfaltin sideaineena voi osoittautua tarpeelliseksi, jos kohteessa on paljon 
hitaasti kulkevaa raskasta liikennettä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää de-
formaatiota vähentävää lisäainetta, jos se ei lisää pakkashalkeilua. 

Koetiivistyksellä varrnistetaan, että vaadittava tiiviys (taulukko 3) saavute-
taan työhön käytettävällä kalustolla, kerrospaksuudella ja työmenetelmillä. 

Koetiivistyksessä tiivistetään 100 m 2  : n koealue ja tyhjätila määrätään nel-
jästä satunnaisesti valitusta kohdasta. Tyhjätila määritetään poranäytteistä 
(PANK-41 14) tai menetelmällä PANK-4122 tai PANK-41 13. Jos vaadittua 
tiiviyttä ei saavuteta, tiivistetään uusi koealue, kunnes käytettävä työmene-
telmä takaa työn kelpoisuuden. 
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6.3 	Raaka-aineet 

Raaka-aineiden laatuvaatimukset on esitetty luvussa 3. Jos runkoaineena 
käytetään jotakin muuta materiaalia kuin luonnon kiviainesta tai mursketta, 
on sen kelpoisuus suojausmateriaaliksi sekä pitkäaikaiskestävyys osoitetta-
va luotettavasti. 

6.4 	Asfalttimassan laatuvaatimukset 

Asfalttimassan tulee täyttää luvussa 4 esitetyt vaatimukset. 

6.5 	Asfaltti pääl lysteen laatuvaatimukset 

Asfalttipäällysteen tulee täyttää luvun 5 vaatimukset. Tyhjätilan osalta vaati-
musarvot ovat kuitenkin taulukon 3 mukaiset. 

Tiivistetyn kerroksen paksuuden tulee olla suunnitelman mukainen, kuitenkin 
vähintään taulukossa 3 esitetyn paksuinen. Minimipaksuutta ei saa auttaa. 

Taulukko 3. TIIvIIn asfaltin tyhjätilan ja kerrospaksuuden vaatimukset ajora-
tapäällysteissä. 

Tyhjätilan Tyhjätilan Kerroksen Kerrospaksuu- 
keskiarvo yksittäinen paksuus (kes- den pienin sai- 

havainto kiarvo) littu arvo 

Vaativa kiori- ^ 2,5 % ^ 3,0 % ^ 40 mm 38 mm 
disuojaus 

Kloridisuojaus ^ 2,8 % ^ 3,3 % 40 mm 38 mm 

1 

1 
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OSA II. BITUMISTABILOINTI 

7 	YLEISTÄ 

Tässä osassa on esitetty bitumistabilointia koskevat ohjeet ja laatuvaatimuk- 
set, jotka täydentävät Asfalttinormien ohjeita. Normien kuvassa 29 on esi- 
tetty bitumistabilointien ohjeelliset koostumukset. Stabi loinneista käytettävät 
lyhenteet ovat , 

BST 	Bitumistabilointi, alatyypit 

BEST Bitumiemulsiostabilointi 

VBST Vaahtobitumistabilointi 

KOST Komposiittistabilointi 

REST Remix-stabilointi. 

7.1 	Bitumistabilointi (BST) 

7.1.1 	Määritelmät 

Bitumistabilointi (BST) on menet&mä, jolla parannetaan tien tai muun liiken-
nealueen kuormituskestävyyttä ja liikennöitävyvttä sitoma!Ia rakenteen kan 
tava tai jakava kerros bitumil! 

Vaahtobitumistabiloinnissa (Vbs ) sicieneena Kayleiaan veded v hu 
tettua bitumia. 

Bitumiemulsiostabiloinnissa (BEST) sideaineena käytetään bitumiemulsiota. 

Remix-stabiloinnissa (REST) sideaineena käytetään bitumiemulsiota ja se 
tehdään tiesekoituksena Remix-stabilointimenetelmällä, joka on kuvattu erik-
seen kohdassa 7.3. 

Paikallasekoitusmenetelmässä (tiesekoitusmenetelmässä) sideaine sekoi-
tetaan stabiloitavaan kerrokseen suoraan rakennuskohteessa työhön tar-
koitetulla jyrsinsekoittimella. 

Asemasekoitusmenetelmässä stabilointimassa valmistetaan erikseen työhön 
tarkoitetulla sekoitusasemalla ja massan levitystyö tehdään rakennuskoh-
teessa. 

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



48 	 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 
PÄÄLLYSTYSTYÖr 

Sekoitusjyrsinnällä tarkoitetaan stabiloitavan kerroksen homogenisointia 
jyrsimällä ilman sideainelisäystä. 

Stabilointijyrsintä tarkoittaa stabiloitavan kerroksen sekoitusjyrsintää si-
deainelisäys mukaan lukien. 

7.1.2 	Työn suoritus 

7.1.2.1 	Yleistä 
	

1 
Tässä työselityksessä 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 ki-
viaineksen lämpötila on alle + 5 °C. Työ on keskeytettävä sateella, mikäli 
stabiloitavan kerroksen kosteus ylittää tavoitekosteuden. 

7.1.2.2 	Alusta 

Alustan esijyrsintä tehdään päällystemateriaalista riippuen asfaltinjyrsimellä, 
stabilointijyrsimellä tai muulla alustan homogenisointiin soveltuvalla jyrsi-
mellä. Esijyrsintäsyvyys esitetään suunnitelmissa, jos se poikkeaa stabiloin-
tisyvyydestä. Yli 100 mm yksittäiset kivet poistetaan kerroksesta haraamalla 
tai erityisellä kivenkeruulaitteella. Esijyrsinnän jälkeen alusta muotoillaan 
oikeaan muotoon ja tiivistetään täryjyrällä vähintään 90 % tavoitetiiviydestä. 
Tiivistyksen jälkeen voidaan alustan muotoa korjata murskelisäyksellä. 

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

7.1.2.3 	Paikallasekoitus 

Paikallasekoituksen rakenteita on esitetty kuvassa 3. 

Stabiloinnissa käytettävän sideaineen laatu ja määrä selvitetään ennakkoko-
kein 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, pa-
numat oiotaan ja kerros tiivistetään suunnitelman mukaisesti. 

Stabiloitava kerros kastellaan ennen stabilointijyrsintää tavoitevesipitoisuu-
teen (näytteenotto ja kuivatus uunissa). 
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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 
riittävän lämpimällä sideaineella (min. + 130 °C). Vaahtoaminen testataan 
työvuoroa aloitettaessa ja aina katkosten jälkeen. Tilavuuden kasvun on ol-
tava vähintään 15 -kertainen. 

BITUMISTABIL OINTI VAIHTOEHDOT 

RAKENNE 1 
TYÖ VAIHEET: 
- Esijyrsintä vankan päällysteen l4pi alla olevaan murskekerrokseen 
- Muotoilu, tiivistysjapainumien oikominen 
- S:abil.ointjyrsintä suunnitelman mukaisesti 
- Esitiivistys, tasaus kaista kerrallaan ja tehokas lopputiivistys 

- - Stabiloinnin jälkeen tehtävä uusi 

Suunnitel,nan 
	 J päällyste, esim. PAB 161100 

paksuinen BST, 	 - Vanha pääliystekerros 

yleensä 15-20 cm 
	 4 . Alapuoli.nen 

1 	 RAKENNE 2 
TYÖ VAIHEET: 
- Painumien oikominen 

1 	 - Suunnitelman mukaisen murskekerroksen lisäys 
- Tarvittaessa esUyrsinl4  suunnitelman mukaisesti 
- Szabiloinfjyrsintä suunnitelman mukaisesti 

- Stabitoinain jälkeen sehvä uusi 
_______ - pääJiyste, esim. PA2 161100 

Suunnitelman 	 . 	. Suunnitelman mukainen inurskeen 
paksuinen BST, 	: 	 . 	 lisäys 
yteensa 15 20 cm 	 . 	Vanha paatlystekerros 

_______________ - . ALapuoiinen murskekerros 

Kuva 3. Bitumistabilointivaihtoehdot 
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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 cl-
lessa käynnissä. 

Poikittais- ja pitkittäissaumoissa seuraava sekoituskerta limitetään 100 - 150 
mm aikaisemmin stabiloidun kerroksen kanssa. Eri kaistojen työsaumat py -
ritään saamaan samalle tasalle työvuoron päättyessä. Työsaumojen kohdilla 
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. 1 
Rakenteessa 2 heikosti kantavat tiekohdat vahvistetaan mitoituksen mukai- 

sella murskekerrokseHa vähintään 50 MN/m 2  kantavuuteen ennen stabiloin-
tia. Sen jälkeen työvaiheet tehdään kuten rakenteessa 1. 

7.1.2.4 	Asemasekoitus 

Vaahtobitumimassa valmistetaan annos- tai jatkuvatoimisella asfalttiase-
maIla tai vastaavalla, johon on rakennettu tarkoitukseen sopiva bitumin 
vaandotuslaite. 

Bitumiemulsiomassa valmistetaan annos- tai jatkuvatoimisella asfalttiase-
maIla tai vastaavalla. 

Massa valmistetaan bitumipitoisuudeltaan ja rakeisuudeltaan suunnitelmissa 
mainittujen ohjearvojen mukaisesti. 

Vaahtobitumimassan/emulsiomassan kiviaines kastellaan siten, että sideai- 
neen ja veden yhteenlaskettu määrä vastaa massan tavoitekosteutta. 	 1 
Massa levitetään asfaltti- tai muulla tarkoitukseen sopivalla levittimellä siten, 
että työsaumojen määrä jää mandollisimman pieneksi. Vierekkäisten levitys-
kaistojen päät pyritään saamaan samalle tasalle työvuoron päättyessä. Le-
vitetty kerros tiivistetään tehokkaasti vähintään 8 t painoisella täryjyrällä ku-
ten paikallasekoitusmenetelmässä. 

7.1.2.5 	Tiivistys 

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 tii- 
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visty. Työn alussa määntetään tiivistyskertojen oikea määrä ja työn edistyes-
sä seurataan tiivistymisen kehittymistä. Tiivistys on tärkeä työvaihe stabiloin-
tityössä ja se tulee tehdä erityisellä huolella. 

7.1.2.6 	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 irto-
aineksesta puhdistetulle pinnalle mandollisimman nopeasti ottaen huomioon 
liikenne ja sateiden esiintymisriskL 

7.1.3 	Laatuvaatimukset 

7.1.3.1 	Materiaalivaatimukset 

Suhteitus tehdään kokemusperäisesti tai ennakkokokein. Jos stabiloitava 
kiviaines sisältää humusta tai muita eloperäisiä maa-aineksia tai jos ki-
viaineksena käytetään moreenia, kiviaineksen rakeisuuden, veden ja si-
deainemäärän suhteitus on tehtävä aina ennakkokokein. 

Suhteitusohjeita on esitetty Asfalttinormien liitteen 2 kohdassa 6. 

Kiviaineksen rakeisuuskäyrän tulee sijaita Asfalttinormien kuvan 29. ohje- 
alueella hyvin suhteistuneena, ellei suunnitelmissa toisin ilmoiteta. Vanhojen 
rakenteiden korjauksessa rakeisuusvaatimukset esitetään aina suunnitel- 

, 	 missa. 

Ellei suunnitelmissa muuta ilmoiteta, sideaineena käytetään vaahtobitumi-
stabiloinnissa bitumia B70/100...B650/900, bitumiemulsiostabiloinnissa hi-
taasti tai keskinopeasti murtuvaa bitumiemulsiota, jossa jäännösbitumin tun-
keuma on 70 - 900 1/10 mm ja erikoiskovabitumistabiloinnissa bitumiemul-
siota, jossa jäännösbitumin tunkeuma on 20 - 40 1/10 mm. 

7.1.3.2 	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 käs 
testissä). 
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Stabiloidusta rakenteesta otetaan massanäytteet ennen tiivistystä stabi-
loidun kaistan poikkisuunnan neljännespisteistä vuorotellen (reunasta, kes-
keltä, reunasta) yksi näyte/poikkileikkaus alkavaa 3000 m 2  työmäärää kohti, 
kuitenkin enintään 3 näytettä/työpäivä ja vähintään 12 näytettä/kohde, ellei 
suunnitelmissa toisin esitetä. 

Näytteistä tutkitaan rakeisuus, sideainepitoisuus ja vesipitoisuus. Näytteen-
ottokohdasta mitataan stabiloidun kerroksen paksuus. 

Stabiloitavan materiaalin rakeisuus osoitetaan suunnitelmissa. Jos sii-
deainepitoisuuden 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 
Uyrään 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 suhteituksen vaihtuessa 
tiiviystarkkailu alkaa alusta. 

Stabiloidun pinnan tasaisuutta ja muotoa tarkkaillaan jatkuvasti työn aikana. 

7.1.3.3 	Stabiloidun rakenteen vaatimukset 

Stabiloidun kerroksen sideainepitoisuuden tulee olla Asfalttinorniien raja- 
arvojen 3,2 - 4,2 massa-% välillä. Jos käytetään aihaisempaa sideainepitoi-
suutta, stabiloinnin vedenkestävyys on varmistettava ennakkokokein. Lisät-
tävän sideaineen määrän tulee olla ohjearvon mukainen. 

Massanäytteiden sideainepitoisuuden keskiarvon tulee olla vähintään suun-
niteltu ohjearvo. Yksittäisen näytteen sallittu poikkeama ohjearvosta on 
asemasekoitetulla massalla ± 0,5 massa-% ja paikallasekoitetulla massalla 
yksittäisen näytteen sallittu alitus on 0,7 massa-% ohjearvosta, ellei suunni-
telmissa toisin määrätä. 

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

1 

Valmiin pinnan tasaisuus ja kaltevuus mitataan 3 m oikolaudalla. Tasaisuus 
voidaan mitata myös palvelutasomittarilla valmiin päällysteen päältä. Suurin 
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sallittu epätasaisuus 3 metrin matkalla on 12 mm. 

Sallittua suuremmat epätasaisuudet on korjattava. 

Jos suunnitelmissa on niin sanottu, stabiloidun alustan tasaisuusvaatimukset 
mitattuna palvelutasomittarilla valmiin päällysteen päältä ovat taulukon 4 
mukaiset. 

Taulukko 4. Stabiloinnin tasaisuus vaatimukset päällysteen päältä mitattuna. 

ALUSTA SUURIN SALLITTU EPÄTASAISUUS IRI (mm/m) 

Mo- ja Mol-tiet Muut 2-ajorataiset ja Muut yleiset tiet 
valta- ja kantatiet 

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 määrittämlseksi. 

Sivukaltevuusvaatimukset ovat samat kuin stabiloinnin päälle tehtävälle 
päällvste eila asettui v aHmmä sar'ot, eei suunniteimssa, ole muuta esitet 
t\/ 

Suurin sallittu sivukaltevuuden poikkeama ohjearvosta on Mo- ja Mol-teillä 

P ± 0,3 %-yksikkää, muilla Vt- ja Kt- teillä ± 0,5 %-yksikköä, seututeillä ± 0,7 
%-yksikköä ja yhdysteillä ± 0,8 %-yksikköä. 

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

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). 

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

1 

1 
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7.2 	Komposiittistabilointi (KOST) 

7.2.1 	Yleistä 

Komposiittistabiloinnilla (KOST) tarkoitetaan menetelmää, jolla parannetaan 
tierakenteen tai muun liikennealueen kuormituskestävyyttä sekä vähenne-
tään hienontuneen kiviaineksen vedensitomiskykyä ja routivuutta. 

Komposiittistabiloinnissa käytetään sideaineena bitumia ja sementtiä. Bitumi 
voi olla vaandotettua bitumia tai bitumiemulsiota. 

Komposiittistabilointi voidaan tehdä paikallasekoituksena tai asemasekoituk- 
sena. 	 e 
Komposiittistabiloinnissa sovelletaan luvussa 7.1 esitettyä bitumistabiloinnn 
työselitystä jäljessä mainituin lisäyksin ja täsmennyksin. 

7.2.2 	Työn suoritus 

7.2.2.1 	Alusta 

Paikallasekoituksella käsiteltävä rakenne voi olla vanha olemassa oleva ra-
kenne, uudesta materiaalista tehty rakenne tai näiden yhdistelmä. 

Stabiloitavan rakenteen tulee olla tasainen, oikean muotoinen ja mandolli-
simman tasalaatuinen ennen sementin levitystä ja stabilointijyrsintää. Tiive-
ysasteen tulee olla vähintään 90 % tavoitetiiveydestä. 

Sekoitusjyrsintäsyvyyden on oltava vähintään stabilointisyvyys ellei suunni-
telmissa toisin ilmoiteta. 

Asemasekoitteisen stabilointimassan alustan tulee olla suunnitelmissa esi-
tetyn tai sitomattomilta kerroksilta vaadittavien laatuvaatimusten mukainen. 

7.2.2.2 	Stabilointimenetelmät 

Paikallasekoitus 

Stabiloinnissa käytettävän bitumin ja sementin laatu ja määrä sekä stabiloi-
tavan kiviaineksen tavoitekosteus määritetään ennakkokokein. Sementin ja 
bitumiemulsion sisältämän veden vaikutus tulee ottaa huomioon tavoite- 
vesipitoisuutta määritettäessä. 

Stabiloitava kerros kastellaan tavoitevesipitoisuuteen ennen sementin levi-
tystä. Sementti on levitettävä käsiteltävälle alueelle yhtenä tasaisena kerrok-
sena. Liikennettä ei saa päästää levitetyn sementin päälle, mikä tulee var- 
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mistaa työjärjestelyillä tai erillisellä liikenteenohjauksella. 

Stabilointijyrsintä tehdään sementin levittämisen jälkeen suunnitelmissa esi-
tettyyn syvyyteen. Esitiivistys (1-2 ylityskertaa), pinnan muotoilu ja tasaus 
tehdään välittömästi stabilointijyrsinnän jälkeen. 

Asemasekoitus 

Massa valmistetaan tarkoitukseen soveltuvalla, annos- tai jatkuvasekoittei-
sella sekoitusasemalla, johon on rakennettu oma syöttölaite sekä sementille 
että bitumille. Vaandotettua bitumia käytettäessä on asemassa oltava lisäksi 
tarkoitukseen sopiva bitumin vaandotuslaite. 

Käytettävät sideaineet ja niiden määrät sekä massan tavoitekosteus selvi-
tetään ennakkokokein. Sementin ja bitumiemulsion sisältämän veden vai-
kutus tavoitevesipitoisuuteen on otettava huomioon. 

Stabiloitavan kiviaineksen vesipitoisuuden tulee vastata massan tavoitekos-
teutta ennen sideaineiden lisäystä. 

Alusta kastellaan ennen stabiloidun massan levittämistä. Massa levitetään 
asfaltin- tai muulla tarkoitukseen sopivalla levittimellä siten, että työsaumojen 
määrä jää mandollisimman pieneksi. 

7.2.2.3 	Muotoilu ja tiivistys 

Stabitoidun materiaalin tavoitetiiveys on selvitettävä ennakko- tai tiivistämis 
kokeft 

Tiivistyskertojen oikea maarä on selvitettävä aina työn alussa. Rakenteen 
tiiveyttä seurataan työn edetessä jyrään kytketyllä tai erilliseHä radiometri-
sellä tiiveysmittarilla. 

Paikallasekoitetun kerroksen muotoilu ja tiivistys on tehtävä ennen sementin 
sitoutumisen alkamista, viimeistään kanden tunnin kuluessa sekoittamisesta. 
Asemasekoitteisen massan levitys ja tiivistys on tehtävä kanden tunnin kulu-
essa massan sekoittamisesta. 

Bitumiemulsiota käytettäessä muotoilu ja tiivistys on tehtävä ennen bitu-
miemulsion murtumista. Stabiloitua kerrosta voidaan kastella kevyesti muo-
toilun helpottamiseksi ja lajittumien vähentämiseksi. 

7.2.2.4 	Jälkihoito 

Stabiloidun kerroksen pinta pidetään kosteana päällystämiseen saakka ke-
vyesti kastelemalla. 
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Pinnan purkautumisen estämiseksi on stabiloidulla pinnalla pidettävä nope-
usrajoituksena korkeintaan 60 km/h. 

PääUystäminen tehdään mandollisimman pian stabilointityön päätyttyä. 

7.2.3 	Laatuvaatimukset 

7.2.3.1 	Materiaalivaatimukset 

Komposiittistabiloinnin suhteitus tehdään ennakkokokein. 
	 1 

Kiviaineksen rakeisuusvaatimukset ovat kuten bitumistabiloinnissa. 

Sideaineena käytetään suunnitelmissa ilmoitettua bitumi-sementti yhdistel-
mää. Bitumi voi olla vaandotettua bitumia B70/100...B650/900 tai bitu-
miemulsiota (jäännösbitumin tunkeuma 25 - 900 1/10 mm). Sementtinä 
käytetään yleis-, portland- tai seossementtiä. 

7.2.3.2 	Työnaikaiset vaatimukset 

Käytettyjen sideainemäärien on oltava työvuoroittain sekä koko kohteen 
osalta vähintään suunnitelmissa esitetyn mukaiset. 

Sementin levitysmäärän tarkistus tehdään jokaista alkavaa 3000 m 2:n työ- 
määrää kohti. Levitysmäärä tarkistetaan asettamalla satunnaisesti 1 m2 :n 
suuruinen levy ennen sementin levitystä ja punnitsemalla levylle tullut se-
menttimäärä. Yksittäisen tarkastuksen sallittu poikkeama on ± 5 %. 

Stabiloidun kerroksen bitumipitoisuus määritetään rakenteesta otetuista 
massanäytteistä. Bitumipitoisuuden tulee olla vähintään suunnitelmissa esi-
tetyn suuruinen. Näytteenotto tehdään bitumistabiloinnin työselityksen mu-
kaisesti. 

Stabiloidun kerroksen paksuuden tarkkailu, tiiveystarkkailu sekä stabiloinnin 
tasalaatuisuuden ja pinnan muodon tarkkailu tehdään bitumistabiloinnin työ- 
selityksen mukaisesti. 

7.2.3.3 	Stabiloidun rakenteen vaatimukset 

Valmiin stabiloidun rakenteen vaatimukset noudattavat bitumistabiloinnin 
työselityksen mukaisia vaatimuksia. 
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7.3 	Remix-stabilointi (REST) 

Remix-stabilointi on bitumistabilointimenetelmä, jossa bitumiemulsio sekoi-
tetaan hienontuneeseen kantavan kerroksen yläosaan, lisäkiviainekseen ja 
lämmitettyyn PAB-rouheeseen (tai AB-rouheeseen). Sekoitus tehdään as-
faltinvalmistuksessa käytettäväHä jatkuvatoimisella 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 bitu-
miemulsion kanssa, levitetään ja esitiivistetään. Työ suoritetaan laitteella, 
johon on sijoitettu tarvittavat yksiköt. Tämän jälkeen stabiloitu kerros tiiviste-
tään hyvin. 

Jyrsintä ulotetaan suunnitelman mukaiselle syvyydelle päällysteen alapuoli-
seen kerrokseen. Jyrsintäsyvyyden on oltava sellainen, että kantavan ker-
roksen hienontunut yläosa tulee stabiloitavaksi. Stabiloitavan kerroksen pak-
suutta voidaan säädellä myös lisäkiviaineksen määrällä. 

7.3.1 	Kalustovaatimukset 

Työhön käytettävän kaluston tulee olla remix-stabilointityöhön rakennettu ja 
tilaajan hyväksymä. Sekoitustyöhön on käytettävä riittävän tehokasta jatku-
vatoimista sekoitinta. Jyrsin ja tasausliitta tulee varustaa automaattisella si-
vukaltevuuden säädöllä. 

7.3.2 	Remix-stabiloinnin suunnittelu 

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

Ohjeellinen sideainepitoisuus arvioidaan Asfalttinormien liitteen 2 kohdassa 
6. esitetyllä kaavalla. Jos käytetään alhaisempaa sideainepitoisuutta, on 
stabiloinnin vedenkestävyys varmistettava ennakkokokein. 

AB- tai PAB-rouhetta käytettäessä niiden sisältämä bitumi vähennetään Ii-
sättävästä määrästä käyttämällä sitoutumiskertoimina pehmeillä asfalteilla 
0,9 ja asfalttibetoneilla O,6...O,8. Lisättävää sideainetta tulee kuitenkin olla 
vähintään ohjeprosentin mukainen määrä laskettuna lisäkiviaineksen ja sta-
biloitavan kantavan kerroksen kiviaineksen määrästä. 
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7.3.3 	Työn suoritus 

7.3.3.1 	Yleistä 

Työssä noudatetaan soveltuvin osin kohdan 7.1 bitumistabiloinnin yleisiä 
ohjeita ja laatuvaatimuksia jäljempänä mainituin täsmennyksin. 

Stabilointityötä ei saa aloittaa ja se on keskeytettävä, jos stabiloitavan ki-
viaineksen lämpötila on PAB-rouhetta käytettäessä alle +30 °C (AB-rouhetta 
käytettäessä alle +50 °C) tai ilman lämpötila on alle 0 °C. Työ on kes-
keytettävä sateella, mikäli stabiloidun kerroksen lämpötila alenee jyräyksen 
kannalta liian nopeasti. 

	

7.3.3.2 	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 sy -
vyyttä säätävän ohjaussuksen tai vastaavan mittauslaitteen kohta on pituus- 
suuntaisesti tasoitettava hyvin. Pitkät painumat tasataan poistamalla niistä 
päällyste, lisäämällä kantavan kerroksen murskesoraa ja levittämällä pois-
tettu rouhe murskekerroksen päälle. Pituus- ja poikkisuuntaiset painumat 
voidaan korjata myös remix-esikäsittelyllä. 

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

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

-joissa IRI-arvo on yli kaksinkertainen kohdan 7.1.3.3 taulukon 4 vaa- 
timukseen verrattuna (tasaamaton alusta) 	 ( 

Kaarteissa sivukaltevuuden muutososuuksilla ohjearvot merkitään näkyviin. 

	

7.3.3.3 	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. 

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

7.3.3.4 	Materiaalivaatimukset 

Stabiloitavan kiviaineksen rakeisuutta parannetaan tarvittaessa lisäki-
viaineksella. Yleensä sopivin lisäkiviaines on sellaista mursketta, jonka ra-
keisuus on Asfalttinormien kuvan 9 ohjealueen alarajan mukainen. Suhteitus 
tehdään siten, että stabiloidun massan rakeisuuskäyrä sijaitsee Asfalttinor-
mien kuvan 29 mukaisella ohjealueella. Mikäli vanhassa rakenteessa ja lisä-
kiviaineksessa on hienoa ainesta liian vähän voidaan sitä lisätä esim. levit-
tämällä tasaisesti moreenimursketta (0 / 16 mm) hiekanlevittimellä lämmite-
tyn vanhan päällysteen päälle. Jos moreenimursketta lisätään, tulee sen 
hienoaineksen kelpoisuus tutkia Asfalttinormien kohdan 3.2.9. mukaisesti. 

7.3.3.5 	Stabiloinnin työnaikaiset vaatimukset 

Sideainemenekkiä seurataan jatkuvasti ja sen määrän tulee pysyä paksuu-
den, lisäkiviaineksen määrän ja sideainepitoisuuden edellyttämänä. 

Stabiloidun kerroksen paksuus mitataan tiivistyksen jälkeen. Kohteen kes-
kiarvo tulee mitoitusjaksottain olla vähintään suunnitelman mukainen ja yk-
sittäinen mittaustulos saa poiketa enintään ± 15 mm. 

7.3.3.6 	Stabiloidun rakenteen vaatimukset 

Massanäytteiden sideainepitoisuuden keskiarvon tulee olla vähintään suun-
niteltu ohjearvo. Yksittäisen näytteen sallittu poikkeama ohjearvosta on ali-
tuksille 0,6 massa-% ja ylityksi[Ie 1,2 massa%. 

1 

1 
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