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THVISTELMÄ 

Tämä julkaisu on päällystystoiminnan ohjelmoinnin ja toteutuksen seuran-
nan pysyväisohjeisto. Se korvaa julkaisun Päällystystöiden ohjelmointi ja 
seuranta (TVH 742704, ISBN 951-46-7214-3) ja siihen kirjeillä tehdyt 
muutokset ja lisäykset. 

Julkaisu sisältää yleiskuvauksen päällystystöiden ohjelmoinnista ja seuran- 
nasta sekä ohjeet TIEH:lle toimitettavista tiedoista. Julkaisussa ei anneta 
ohjeita päällystystoimenpiteiden valinnasta tai päällystesuunnittelusta. 
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1. PÄÄLLYSTYSTOIMINNAN OHJELMOINNIN JA SEU-
RANNAN YLEISKUVAUS 

TIEH:ssa kootaan vuosittain tiepiirien lähettämien tietojen perusteella koko 
maan kattava yhden vuoden päällystysohjelma. Päällystysohjelma ei ole 
piirejä sitova. Osa kohteista voidaan ottaa ohjelmaan ehdollisina ja ne to-
teutetaan, jos rahoitus järjestyy. Ohjelmaan voidaan tehdä muutoksia 
työohjelma-, kustannustaso-ja rahoitusmuutosten sekä tarkoituksenmukai-

suus- ja taloudellisuussyiden vuoksi. 

Päällystystöiden toteutumatiedot sekä urakointia, töiden laatua ja ko-
neasemien kuntoa koskevat tiedot kootaan TIEH:een päällystyskauden 
aikana ja toteutusvuoden lopussa. Näiden perusteella laaditaan toteutuma- 
tilastoja koneasemien kuntoselvitykset. Tilastossa esitetään toteutumatie-
tojen lisäksi tieverkon tilaa käsittelevä osa, joka perustuu tierekisteriin. 

Tietojen tärkeimmät käyttökohteet ovat: 

yleisinformointi 
- TIEL:n johdolle 
- piireille 
- urakoitsijoille 
- raaka-aineiden toimittajille (sideaine ja tartukearviot) 
- tutkijoille 
- julkiselle sanalle 

- toimintakertomukset 
- toiminnansuunnittelu (ohjelmavuosi, tulevaisuus) 
- ennusteiden laadinta (tieverkon tila, päällystystyömäärät, kustannukset) 
- määrärahojen käytön seuranta (tarkoituksenmukaisuus) 
- urakoitsijoiden välinen vertailu, urakoitsijoiden tilan seuranta 

(laatutulokset, arvonmuutokset, kaluston kunto) 



Uusimaa 	1 

Turku 	 2 

Häme 	 4 

Kymi 	 5 

Mikkeli 	 6 

Pohjois-Karjala 7 

Kuopio 	 8 

Keski-Suomi 9 

Vaasa 10 

Keski-Pohjanmaa 11 

Oulu 12 

Kainuu 13 

Lappi 14 
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2. PÄÄLLYSTYSOHJELMA 

2.1 Päällystysohjelman kohdeluettelot 

Piirit lähettävät seuraavan vuoden päällystysohjelman kohdeluettelot 

TIEH:lle, jossa niiden perusteella kootaan koko maan päällystysohjelma. 

Tiedot voidaan toimittaa PMS91-ohjelmiston päävalikon kohdasta "Koh-

desuunnittelu" ja sieltä edelleen kohdasta "Siirto tiehallitukseen (POT)". 

Siirtotiedostoa varten tehdään kysely vuosi-, mukaan - ja/tai kohde_nro - 

kentän perusteella. Tiehallituksessa tehtävää yhteenvetoa varten täyden-
netään kohteittain vähintään kuvan 1 näytössä esitetyn mukaiset tiedot. 

Piiri 4 	 K 0 H 0 E S U U N N 1 T T E L U (3) 	Mukaan 	1 -, 

Kohdenro 5 	K0hderSIVUT1EJ 	 Toimiata 3 

Kuntanro 210 Kunta Kalvota 

Käyttöalue 	5 Toiminnati. tk 	1 HIPS-suositus 1991 	2 	KTUV 0010 

Työpäättikkö 	1 Kunn.pito 	tk 2 PMS-suositus 1992 MP8O 	u 	3 

Tiemest.piiri 415 Päättyste 	tk 0 Vaikuttava tp 1992 MPBO 	5 

KVL 8550 	tk 1 Vast.tr.tp  Tekn 	PääL 21 Korj 

Uusi päätt.taji 12 

	

Tie Ar Aosa 	Aet Losa 	Let Pituus 	 Hinta 

[3 	1 123 	4100 127 	400 19375 	 1753 000 mk 

__ 
# 1 	1 123 	4100 124 	3700 [78 1 	Tekijä EJ 
Päät Rae/Massa /Työm Huom Päallyste Leveys Pinta-aLa 	Massa 	Koneasema 

nin kg/m 2 	Laji 	tk 	m 	m? 	t 	Nro et m 

rÄ 	rTi 	/MP 	12 	0 	37335 1 	I!oi 

Vuosi Tpide Syy 	Tp tn 	Nyk.päättyste 	Yksikköhinta 160,00 mk/t 1 
PMS 1992 MP8O 	u 	3 	vuosi Laji tk 	Kokonaishinta 1538 000 mk1 1 
HIPS 1991 	 2 100 	1988 ft 	0 	Urakka 	 000 mk 

PMS91 

Kuva 1: Kohdesuunnittelun näyttöesimerkki 

Tietojen ilmoittamisessa käytetään seuraavia lyhenteitä ja periaatteita: 

Piirikoodi 
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Sijaintitiedot 

Sijaintitiedoista tarvitaan POTia varten kohteen numero ja 

nimi sekä tienumero. 

Kohdenumero valitaan kaikissa piireissä numerosarjasta 1 

999. 

Kohdetunnus merkitään joka riville. Samaa tunnusta voidaan 
käyttää saman kohteen eri päällystetyypeille, eripaksuisille 
saman lajin päällysteille ja saman kohteen eri tieluokille. 

Pienehköt päällystystyöt (pituus < 100 m tai pinta-ala < 
1000 m2) ilmoitetaan päällystetyypeittäin erikseen omista 
töistä ja urakoista töiden yhteismäärinä ja myös niille pitää 
antaa kohdenumero. Tällaisia ovat mm. lyhyiden korjaus- ja 
parannustöiden yhteydessä suoritetut uudelleenpäällystämi-
set, pienehköt siltojen yhteydessä tehtävät päällysteet, pää-
tien päällystämisen yhteydessä liittymässä tehty sivutien 

päällystäminen jne. 

Pienalueitten pinta-alat lasketaan mukaan kohderivin koko-
naispinta-alaan. 

Tienumeroksi merkitään tierekisterin ohjeiden mukaisesti 
rampeille pienempinumeroisen päätien numero tai eritasoliit-
tymän tienumero sekä tieosanumero osaliittymänumeroinnin 
mukaisesti. Kevyen liikenteen väylä saa tienumeron rinnalla 

kulkevan tien mukaisesti, tiestä se erotetaan ajoradan nume-
rolla 3 (oikea) tai 4 (vasen). Pienille päällystystöille annetaan 

tienumeroksi 0. 

Tien toiminnallinen luokka 
Valtatiet 
Kantatiet 

Seudulliset tiet 
Kokoojatiet 
Yhdystiet 
Rampit 

Kevytliikenteen väylät 
Muut päällystettävät 

alueet 

1 
2 

3 
4 

5 
päätien mukaan 

6 

kirjataan tilastoja varten jaolla ke-

vytliikenteen väylät (6) ja tiet (jokin 

luokista 1 ... 5) 
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Päällystystöiden ohjelmointi ja seuranta 

Pituus 

Päällystyskohteen pituus ilmoitetaan metreinä (tielinjapituus). Jos 
pientareen, ajoradan levennyksen tai lisäkaistan päällystäminen 
tehdään erillisenä työnä merkitään pituudeksi 0. 

Tasausmassapituudeksi merkitään 0, jos kulutuskerros tehdään 
samana vuonna. 

Leveys 

Uuden päällysteen keskimääräinen leveys ilmoitetaan metreinä yhden 
desimaatin tarkkuudella. Kaksiajorataisesta tiestä ilmoitetaan kaikkien 
päällystettävien kaistojen yhteisleveys. Jos leveys vaihtelee, lasketaan 
leveydelle pituudella painotettu keskiarvo. Vähäpätöisiä leveyden 

muutoksia (esim. linja-autopysäkit, liittymälaajennukset) ei tarvitse 
ottaa huomioon keskiarvoa laskettaessa. 

Tasausmassaleveydeksi merkitään 0, jos kulutuskerros tehdään 

samana vuonna. 

Pinta-ala 

Koko kyseisellä päällystelajilla päällystetty pinta-ala ilmoitetaan ne-

liömetreinä. 

Massamäärä 

Massamäärä ilmoitetaan tonneina. 

Päällyste 

Kohderivitasolle ilmoitetaan yksityiskohtaiset toimenpiteet, jotka 

vastaavat asfalttinormien mukaisia lyhenteitä, TIEH ilmoittaa vuosit-
tain uusien päällysteiden kirjaamistavasta (sekä lyhenne että tierekis-
terin mukainen koodaus). Toimenpiteiden ja tierekisterikoodauksen 

vastaavuuslista on liitteenä 1. 



Päällystystöiden ohjelmointi ja seuranta 

AB Asfalttibetoni 

ABE Asfalttibetoni, epäjatkuva käyrä 

SMA KuituasfaIttbetoni 

NC Novachip 
ABRC AB-uusiomassa 
BET Betoni 

VA Valuasfaltti 

BS Bitumisora 

SA Syväasfaltti 

KAB Kevytasfalttibetoni 

KARC KAB-uusiomassa 

Ös Öljysora 
ÖSL Öljysora, lämmitetty kiviaines 

ÖSK Öljysora, kuivattu kiviaines 

ÖSRC ÖS-uusiomassa 

SIP Sirotepintaus 

SOP Soratien pitaus 
VSIP Vaahtosoppi 

MSE Macroseal-pintaus 

BEST Bitumiemulsiostabilointi 

VBST VaahtobitumistabIointi 

SST Sementtistabilointi 

Työmenetelmä 

MP 
MPK 
REM 
ART 

TAS 
TASK 

TJYR 
LJYR 

RJYR 
KAR 

Massapintaus 
Kuumennuspintaus 
Remixer-pintaus 
ART-pintaus 

Massatasaus 
Kuumennustasaus 

Tasausjyrsi ntä 
Laatikkojyrsintä 

Reunajyrsintä 
Karhinta 

Maksimiraekoko 

Maksimiraekoko merkitään millimetreinä. 
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Mässamenekki 

Massamenekki ilmoitetaan päällystemassan käyttömääränä kiloina ne-
liömetrille viiden kilon tarkkuudella. Jos massamenekki vaihtelee, 
ilmoitetaan keskimääräinen menekki, joka saadaan käytetyn massa- 
määrän ja levitetyn pinta-alan perusteella. Massamenekki ilmoitetaan 
kaikkien muiden paitsi SIP- ja SOP-töiden osalta. Uusio- ja remixer-
massat: massamenekkinä ilmoitetaan kokonaismassamenekki. 

Alustatyyppi = nykyinen päällystelaji 

Alustatyyppi ilmoitetaan nykyisen päällysteen lajina numerokoodeilla 

11 BET 
12 AB 

13 BS 
14 VA 
21 KAB 
22 Ös 
31 SOP 
41 SR 

Tekijä 
Tekijä merkitään suunnitteluvaiheessa kirjaimin 

O = piirin oma työ 

u = urakoitsija 

Kokonaiskustannukset 

Kokonaiskustannukset ilmoitetaan tuhansina markkoina. Kokonais-
kustannuksiin sisällytetään arvioidun urakkahinnan lisäksi omien 
materiaalien (esim. oma kiviaines) kustannukset, valvonta- ja muut 
päällystystyön yhteiskustannukset. Omien töiden kustannuksiin tulee 

sisällyttää myös oman kaluston kiinteät kustannukset. 

Jos jonkin kohteen päällystyskustannuksista suorittaa osan muu kuin 
tielaitos, esimerkiksi kunta tai yksityinen, merkitään vain tielaitoksen 

omat kustannukset. 



Päällystystöiden ohjelmointi ja seuranta 	 11 

2.2 Päällystysohjelman tarkistus 

Koska piirien päällystysohjelmiin tulee kevään aikana oleellisia muutoksia, 

pyydetään piireiltä tiedot päällystysohjelman lisäyksistä, supistuksista, 
ehdollisten töiden mukaan ottamisesta tai pois jättämisstä sekä muista 
muutoksista toukokuun alun suunnittelutilanteen mukaan. Tällöin toimite-
taan uusin ohjelmaversio PMS91 :n kohdesuunnittelusta kuten tammikuus-

sa ki n. 
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3. SEURANTA 

3.1 Toteutuman kirjaaminen 

Päällystystöiden toteutuma toimitetaan TIEH:een syksyllä päällystystöiden 
päätyttyä. Tiedot saadaan levykkeelle PMS91-ohjelmiston päävalikon 
kohdasta "Toteutuman seuranta" ja sieltä edelleen kohdasta "Siirto 

tiehallitukseen (POTY. 

Yhteenvetoja varten pitää toteutuman seurannasta olla täydennettynä 

vähintään seuraavat tiedot. 

Piiri 4 	 T 0 T E U T U M A N 	S E U R A N T A (3) - Vuosi 1992 - 

D 	 __ 
II Kohdenro 6 	Kohde PÄÄTIE 	 Toimiala 3 

1 Kuntanro 702 Kunta Ruovesi 	 Valmius 	1 

Vastaava tierekisteritoiinenpide 

Kayttöalue 	 3 Toiminnail. Ik [i 	Tekninen toimenpide 

Työpääl.likkö 	2 Kunnossapito Ik 4 	Päällystystyömenetelmä 13 

Tiemestaripiiri 423 KVL 	299 	Lk 3 	Korjaustoimenpide 

	

Tie 	Ar Aosa 	Aet Losa 	Let Pituus VaikTp Uusi päält. Kokonaishintal 

	

ii 	1 	1 	0 	1 	7683 	7683 	 lj 22 Lk 1 	484 000 mk 

Tek # Ar Aosa 	Aet Losa 	Let Pituus 	Vuosi Laji Nro Ik Littera 

	

1 	1 	1 	0 	1 	7683 	 Alusta 1978 öS 	j 	1 

Leveys Pinta-ala Paällyste 	 Maarä Suh- Li- Yksikkö 

	

(m) 	(m2) Laj Lk Pääl Rae/Massa/Työ Huom (t) 	te sä hinta 

j 	460981 22 	1 	S 	r16 1/r801/ 5 	7O1 	 100,00 mk/t 

Valmius 1 - Atoittamatta 	Päivä (pp.kk.vv) 	Kokonaishinta 	369 000 m 

	

1 	2 - Aloitettu 	Aloitus 	 Urakka 	 r369 000 mk1 

3 - Tehty 	Valmistumis 	 HUOM 

PMS91 

Kuva 2: Toteutuman seurannan näyttäesirnerkki 

Tietojen kirjaamisessa noudatetaan seuraavia lyhenteitä ja periaatteita 

edellä kohdassa 3.1 esitetyn lisäksi. 

	

Tekijä 	 Tässä vaiheessa urakalla teetetyistä töistä ilmoitetaan 
urakoitsijan numero liitteen 2 listan mukaisesti. TIEH 
toimittaa piireille vuosittain ajan tasalla olevan ura-

koitsijalistan. 

Jos massan valmistaja ja levittäjä ovat eri työnsuorittajia, merkitään 

tekijäksi levittäjä. 
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Urakkasumma 

Urakkasumma sisältää kaikki todellisten työmäärien ja yksik-
köhintojen perusteella lasketut urakointikustannukset. Jos työ 
tehdään omalla kalustolla, ei urakkasummaa ilmoiteta. 

Kokonaiskustannukset 

Kokonaiskustannuksiin sisällytetään urakkasumman lisäksi 
omien materiaalien kustannukset (esim. oma kiviaines), val-
vonta- ja muut päällystystyön yhteiskustannukset. Omien 
töiden kustannuksiin tulee sisällyttää myös oman kaluston 
kiinteät kustannukset. 

Edellisen vuoden varastosta käytettyjen öljysoramassojen 
valmistuskustannukset sisäll ytetään pääli ystystyön hintaan 
myyntihinnan mukaan laskettuna. 

Huomautukset 

Huomautuskenttään kirjataan päällystettä koskeva huomau-
tus: 
Uusio-massat 	 vanhan massan %-osuus 
Remixer-massat 	lisämassan osuus kiloina 

3.2 Varastomassat sekä paikkaus- ja korjaustyöt 

Ei kirjata toteutuman seurantaan. 

3.3 Päällystysurakat ja niiden arvonmuutokset 

Kaikkien päällystysurakoiden vastaanottotarkastusten pöytäkirjat ja 
urakoiden hyväksymiskirjeet (liitteenä toimitusmiehen muistio) lähetetään 
tiedoksi TIEH/Tt:hen. Näiden asiakirjojen perusteella seurataan urakoitsijoi-
den työnsuorituksen tasoa ja laadunarvostelun yhtenäisyyttä koko maas-
sa. Erillisiä ilmoituksia päällystysurakoiden arvonmuutoksista ei tarvita, 
kun urakan hyväksymiskirjeessä esitetään arvonmuutokset yksilöitynä 
liitteessä 3 olevan mallin mukaisesti. 
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3.4 Koneasemien kunnon arvostelu 

Koneasemien kunnon arvostelu suoritetaan vuosittain työkaudelta, joka 

päättyy 3 1.10. Työmaa täyttää lomakkeen (liite 4) ja lähettää sen tarkas-
tusta ja puhtaaksikirjoitusta varten piiriin. Piiri lähettää lomakkeet edelleen 
1.12. mennessä TIEH/Tt:hen, jossa ne yhdistetään julkaisuksi. Lomakkei-
den tietoja käytetään hyväksi tilastoissa. Koneasemien hyväksymismenet-
telystä, jonka osa kunnon arvostelu on, annetaan erilliset ohjeet. 
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4. TIETOJEN TOIMITTAMINEN TIEHALLITUKSEEN 

Seuraavassa luettelossa on esitetty ne päivämäärät, mihin mennessä 
päällystystoiminnan ohjelmointi ja seurantatiedot lähetetään piireistä 

tiehallitukseen. 

PIIREISTÄ LÄHETETTÄVÄT TIEDOT TEKNISET PALVELUT/PÄÄLLYSTE-

RYHMÄLLE 

TIETOLAJI PALAUTUSPVM LÄHETYSOSOITE 
Yhteyshenkilö 

Koneasemien kun- 1.12. Ttlpääl 

nonarvostelulomake 

Päällystystöideri 15.12. Tt/paäl 

toteutuma 

Urakanvalvontaohjel- 1 5.12. Ttlpääl 

matiedostot K. Toikkanen 
* massatutkimus- 

tulokset 
* Ioppuyhteenveto 

Päällystysohjelma 1 5.1. Tt/pääl 

Päällystysohjelman 10.5. Tt/pääl 

tarkistus 

Päällystysohjelma- 15.1. Tt/pääl 

kartta H. Kontiainen 

Vastaanottotarkas- Urakan hyv. jälkeen Tt/pääl 

tuspöytäkirjat, ura- 
koiden hyväksymis- 

kirjeet *) 

Sideainetarvearvio 28.2. Tt/pääl 

(ohje piireille erillise- S. Lehtonen 

nä) 

*) liitteena toim.mteflen muistio 



-1 m 
- 

Tomenpid. 	 Tierakisteri, tietolaji 1 37/paallyste 

,aji 	 tyomenetelma 	 euhtautus 

AB Asfalttibetoni 	1 2 

ABE Aafalttibetoni, 

	

opäjatkuva käyrä 1 2 	 2 

SMA Kuituaafalttibetoni 1 2 

NC 	Novachip 	12 21(13) 

ABRCAB-uusiomassa 	1 2 

BET 	Betoni 	 11 

VA 	Valuasfaltti 	14 

BS 	Biturnisora 	13 

SA 	Syväasfaltti 	1 3 

KAB 	Kevytasfalttibetorii 21 

KARCKAB-uusiomassa 21 5 

ÖS 	Öljysora 	22 

ÖSL 	Öljysora, tämmitetty kiviaines 22 

ÖSK 	Ötjysora, kuivattu kiviaines 22 

ÖSRCÖS-uusiomassa 	22 

SIP Sirotepintaus 	 31,32 

SOP Soratien pintaus 31 

VSIP Vaahtosoppi 	(31) 	 3132 

MP 	Massapintaus 21 

MPK Kuumerinuspintaus 22 

REM Remixer-pintaus 13 	 5 

ART ART-pintaus 13 

TAS Massatasaus 

TASK Kuumennustasaus 

TJVR Tasausjyrsintä 51 

LJYR Laatikkojyrsintä 1 3 

AJYR Reunajyrsintä 13 

KAR Karhinta 41 

BEST Bitumiemulsiostabilointi 
VBST Vaahtobitumietabilointi 
SST Sementtistabitointi 

3 

MSE Macroseal-pintaus on korjaustoimenpide, tierekisterin tiotolaji 174, koodi 1 5 (koko kaistan palkkaus) tai 25 (urapaikkaus) 



LIITE 2 

URAKOITSIJAKOODIT 

TIEL 0-kirjain 
Oy Kruunu-ÖS Ab 6 
Lemminkäinen Oy 7 
Savatie Oy 13 
Tehoasfaltti Oy 1 6 
Valtatie Oy 17 
Asfaltti Oy Heikkinen 18 
Interbetoni Oy 25 
Sata-Asfaltti Oy 26 
Helsingin Päällysteasfaltti Oy 30 
Kestoväylä Oy 35 
Asfalttineliö Oy 36 
Asfaltti Heikki Alanen Oy 37 
Asfaltti- Haka Oy 38 
AJB-Rakennus Oy 40 
JJ-Asfaltti Oy 41 
Jepetek Oy 42 
Kivikolmio Ay 43 
Jyrsin Oy 45 

Muu 	 99 



LIITE 3 

TIENPÄÄLLYSTYSURAKAN ________ HYVÄKSYMINEN 

piiri hyväksyy ja vastaanottaa tienpäällystysurakan - 	työt 
vastaanottotarkastuspöytäkirjassa x.x. 1 99x esitetyin perustein. 

Urakoitsijan lopullinen saatava muodostuu seuraavasti: 

Ura kkasumma 
	 mk 

Sideainevähennys 
	 mk 

mk 

URAKOITSIJAN KOKONAISSAA TA VA 
	 mk 

Ansiot on hyöty 
-Ainesmenekit 

-massamäärä 
	 mk 

-sideainemäärä 
	 mk 

-täytejauhemäärä 
	 mk 

mk 

Arvonmuutokset 
-Massanäytteet 

-sideainepifoisuus 
	 mk 

-rakeisuus 
	 mk 

-Poranäytteet 
-massamäärän alitus 
	 mk 

-tyhjätila 
	 mk 

-sauman tiiviys 
	 mk 

-Päällyste 
-tasaisuus 
	 mk 

-saumat 
	 mk 

-lajittumat#muuf 
	 mk 

-Kiviaines 
	 mk 

-Sakot 
-liikennejärjestelyt 
	 mk 

-viivästyminen 
	 mk 

-Muut 
	 mk 

Arvonmuutokset yhteensä mk 

Arvonmuutokset yhteensä % 

Lopullinen arvonmuutos mk 

Lopullinen arvonmuutos % 

Urakoitsijan lopullinen saatava mk 

Samalla piiri ilmoittaa hyväksyneensä takuuajan vakuudeksi toimitetun 
_________ takauksen nro __________ määrältään _________ markkaa 
ja palauttaa työnaikaisena vakuutena olleen _________ vakuuden nro 
_____________ määrältään ________ markkaa. 

Tiejohtaja 
Toimialan päällikkö 



LIITE 4 

KONEASEMAN KUNNON ARVOSTELU v.19.___ 
1. Yleistiedot 	 Laati ______ 

Piiri 	 Urakka 	 Urakoitsija 
Vala, vuosi 

Asanan malli/valmistaja/sarja nro 

2. Aseman rakenneosat ja niiden kunto 

Poltin Malli/vuosi 

Kunto 	0 kelpaa sellaisenaan 0 korjattava 0 perus-
korjattava 0 hylättävä 

Rumpu Malli/vuosi 

Kunto 	0 kelpaa sellaisenaan korjattava 
perus-
korjattava hylättävä 

Seulasto Malli/vuosi 

Kunto 	0 kelpaa sellaisenaan 0 korjattava 0 perus-
korjattava 0 hylättävä 

Annostelu- ja Malli/vuosi 
vaakalaitteet 

Kunto 	kelpaa sellaisenaan 0 korjattava  E 
perus- 
korjattava  0 hylättävä 

Sekoitin Malli/vuosi 

Kunto 	0 kelpaa sellaisenaan 0 korjattava  r 	perus- 
II korjattava 0 

Polyn- Malli/vuosi 
poisto-
laitos Kunto 	0 kelpaa sellaisenaan 0 korjattava  ,- 

LJ 
perus-
korjattava 0 hylättävä 

Lisäselvityksiä: 

koneasenan Kunto 	0 kelpaa sellaisenaan korjattava 1"1 hylättävä yleisarvostelu korjattava 

3. Aseman toiminta ja massojen laatu 

Valmistetut 
massamäärät 	t 

Kiviaineksen 
kosteus-% 

KokonaIskytt6- 	 h aika yhteensi TOiminta-aika 	 / 	- / 

A3/ABE Kuivasekoitusaika 	 5 
Valmistajan i]it- 

KAB rkäsdcoitusaika Sovittu max.teho t/h 

BS ____________________ ____________ 
Soittimen iderros- Kierr./min nopeus 

Aseman menete Isä- 
kapasiteetti t/h 

ØSK Sekoittimen annoakeko ________ tonnia Pöljepoisto- 
luokka 	[JA 	[:Ja [Jo 

'' veridco- Virtalähde cma volina-asmaa 

Sideainepitoisuten keskihajonta poikkeasa-S 

Arvostelu massojen laadusta 0 Hyvä 	0 Normaali 	Heikko 

Masaatyyppi Laatutaninaisuus 	seuloilla 0,074 mm 0,5 en 2 tai 4 en 8 tai 12 en 

AS, ASE, KAS keakihajonta 

poikkeama-% 

ÖSK, öS, BS keskihajonta 

kh-arvon aleneina 

Yleisiirirjät koneasenaata johtuvat keskeytykset (aiheuttaja ja kesto yhteensä) 

1. h 

2. h 

3. h 

Keskeytykset yhteensä h Koneaseenata johtuvat keskeytykset yht. h 

Täyttdohjelta kääntöpuolella 	 TIEII. Tt/p461 
Tsimnlktju 1991 



KONEASEMIEN KUNNON VALVONTA 

Koneasemien arvosteiuiomakkeeiia pyydetyt tiedot kerätään aseman toiminta-aikana. Lomakkeen tulee oli, valmiiksi täytettynä 

aseman siirtyessä seuraavaan TVL:n asemapaikkaan tai ko. urakan vastaanottotarkastuksessa. Lomake toimitetaan urakoitsiJai-

ie välittömästi mandollisia toimenpiteitä varten. 

Koneasemas arvosteiuiomaketta täytettäessä on kiinnitettä-
vä huomiota seuraaviin kohtiin: 

- Jos asemalla on valmistettu massaa useampaan urakkaan, 
arvosteiiaan asema Jokaisen urakan osalta omalle io-
makkeel ie. 

- Aseman sarjasumero on aina iimoitettava. 

- Aseman rakenneosien kunto arvostellaan toiminnassa ii- 
menneiden vikojem Ja puutteiden, eikä laitteiden alku-
peräisten ominaisuuksien mukaan. Rakenneosien soveltu-
vuudesta käyttöön voi tehdä huomautuksia kohtaan 4. 

- Aseman rakenneosien arvosteiussa ja sen yleisarvoste-
lussa käytetään ilmaisua "keipaa seiiaisenaan" tai 
korjattava' tai peruskorJattava" tai hyiättävä'. 

Jos asema on korjattava tai peruskorjattava tai hy-
lättävä, esitetään syy ko. toimenpiteeseen iisäseivi-
tyksenä kohdassa 4. P.akenneosien kunnon muuttiamisesta 
urakan aikana on myös syytä iiriittaa (esim. "ioppu-
vaiheessa sekoittinen kynsiiaput kuiuneet"). 

- Kunto arvostellaan urakanaikaisen toiminnan perus-
teeiia, vaikka häiriöitä aiheuttanut vika tai puute 
oiisl heipostl korjattavissa. 

- Kuiva- ja märkäsekoltusaika on määritettävä tarkasti 
ja iimoitettava eriteitynä. 

- Asemasta johtuvat keskeytykset aiheutuvat aseman lait-
teistossa oileista vioista tai ialtteistojen Sopimat-
tomuudesta kyseisen massan vaimistukseen (iisäseivi-
tys). Asemasta johtuvia keskeytyksiä eivät ole esim. 
sade, verkkovirran sähkökatkot, massan vainistukseen 
tarvittavien materiaailen ja työvoiman puute. 

- Aseman meneteimäkapasiteettl lasketaan vähentämäilä aseman 
kokonalskäyttöajasta koneasamasta Johtumattomat keskeytyk-
set ja jakamalia valmistettu massamäärä saaduila ajalla. 

- Sideainepitoisuud.n keskihajonta lasketaan massanäytteistä 
määrittämäilä asemalla valmistettujen eri massatyyppien 
Sideainepitoi;uukslen keskihajontojen massamäärillä paino-
tettu keskiarvo. 

- Sidealnepitoisuuden tii.stomatemaattinen poikkeamapro-
sentti lasketaan massanäytteistä määrittämäliä asemaiia 
vaimistettujen eri massatyyppiem sideainepitoisuuksien 
tilastanatemaattisten poikkeamien massamääriliä painotet-
tu keskiarvo. 

- Massojen rakeisuustiedot yhdistetään A3:n ja KAB:n osait, 
sekä toisaalta tiS:n ja 85:n osalta samaa menettelyä käyt-
täen kuin edeliä on mainittu sideainepitoisuustuiosten 
yhdistämisestä. 

- Massan iaadun arvostelussa käytetään asteikkoa: hyvä, 
normaali, heikko. Jos arvosana on heikko, esitetään lisä-
seivityksemä syy ko. arvosanan määräytymiseen. Jos massan 
laadussa on selviä eroja urakan aikana, on laatu arvostei-
tava tarkeninin (esim. 20 000 t hyvää alussa, 10 000 
heikkoa lopussa). 

- Hyikäämisen perusteet ja ennen seuraavaa käyttöönottoa 
tehtävät korjaukset on limoitettava selkeästi Ja tarkasti. 

- Jos asemalla valmistettu massamäärä on niin pieni, että 
sen valmistuksen yhteydessä on ohut vaikeaa saada luo-
tettavaa kuvaa aseman kunnosta, tulee se mainita iomak-
keen kohdassa 4. 

Massan iaatua arvosteitaessa voi siimämääräisen tarkasteiun 
lisäksi pitkälle käyttää hyväksi aiia olevaa tauiukkoa. 

Sideainecn 
kcskihajonta 

Rakeisuuden läpäisy-%:n kcskihajonta ohje- 
seulojen kohdtua 

Massan 
laatu 

0,074 mm 	0,5 mm 	2 tai 4 mm 8 tai 12 mm 

< 0,10 < OJI < 1,0 < 1,5 < 1,7 Hyvä 
0.10-0,16 0.4-0,8 1,0-1.5 1,5-2.0 1,7-2,4 Normaali 
> 0,16 > 0,8 > 1,5 > 2.0 > 2,4 Heikko 

i. HUOMAUTUKSET (tarvittaessa liite) 



ISBN 951-47-5836-6 
TIEL 2262704 
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