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1 	JOHDANTO 

	

1.1 	Ohjeiden tarkoitus 

Nämä ohjeet on tarkoitettu alusrakenteen ja tien sitomattomien päällysra-
kennekerrosten rakentamisen laadunvarmistukseen. Ohjeita voi käyttää 
sekä uudisrakentamisessa että parannustöissä. 

Ohjeissa on esitetty mm. seuraavia tarkastustoimia 

	

- 	suunnitelma-asiakirjojen tarkastus 
- 	alusrakenteen kantavuusluokka 
- 	materiaalit 
- 	rakennemitoitus 

	

- 	käytettävien raaka-aineiden tutkimukset 

	

- 	rakentamistyön tarkastukset 

	

- 	valmiin rakenteen tarkastukset 

Ohjeessa käsitellään myös erikoismateriaalien, kuten lämpöeristeiden ja 
suodatinkankaiden, laatuvaatimuksia. 

Jos työselityksissä on tästä ohjeesta poikkeavia vaatimuksia tai 
määräyksiä, noudatetaan työselitystä (esim. talvirakentaminen). 

Ohjeet eivät koske murskaustöitä, vahvistustöitä eivätkä sidottujen kerros-
ten töitä. Niitä käsitellään mm. seuraavissa ohjeissa: 

	

- 	Päällystystyöt, valvontaohje (TIEL 222 2815) 

	

- 	TYLT: Sementtistabilointi (TIEL 221 1464) 

	

- 	Sementtistabilointiohje (TIEL 222 2614) 

	

- 	Pohjanvahvistustyöt (TVH 732 1 77) 

	

1.2 	Laadunvalvonta 

Työn onnistuminen edellyttää mm. oikeaa rakennemitoitusta, kelvollisia 
materiaaleja, ammattitaitoista työsuoritusta ja huolellista laadun ohjausta 
ja tarkastusta. Laadunvalvonta kohdistuu yleensä: 

	

- 	rakenteen sijaintiin, mittoihin, poikkileikkauksen muotoon ja ulkonä- 
köön 

	

- 	rakenteen materiaaleihin 

	

- 	rakenteen kantavuuteen ja tiiviyteen 

	

- 	rakenteen toimivuuteen (kuivatus). 

Käytännön rakennustyön tarkkailuun kuuluvat työmenetelmien ja aines- 
menekkien valvonta. Valmiista rakenteista tehdään kantavuus- ja tiiviys- 
mittaukset. Lisäksi todetaan, täyttääkö rakenne kokonais- ja kerrospaksuut- 
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ta, korkeussuhteita sekä tasaisuutta, poikkileikkausmuotoa ja pinnan laatua 
koskevat vaatimukset. 

Laadun varmistuksen tueksi laaditaan laatusuunnitelma, jossa esitetään 
mm: 

- 	littera, johon tehtävä kuuluu 
- 	määrät ja yksiköt 
- 	laatuvaatimukset 
- 	laaduntarkastuksen kohde(sijainti) 
- 	laaduntarkastusmenetelmät sekä otos- tai tarkasteluväli 
- 	tarkastusdokumentti 
- 	hyväksymisehdot 
- 	laadunvalvonnan suorittajat ja vastuuhenkilöt. 
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2 	ALUSRAKENNE 

Alusrakenteen laaduntarkastukseen kuuluvat leikkausten ja penkereiden: 
- materiaalitarkkailu 
- tiiviyden ja tasalaatuisuuden tarkastus 
- pinnan korkeuden ja poikkileikkausmuodon tarkastus 

Alusrakenteen laadun tarkastus ja hyväksyminen tehdään yleensä silmä-
määräisesti (raivaus yms.). Jos rakenteen ominaisuudeksi on annettu jokin 
mitattava arvo, sitä noudatetaan (korkeus, paksuus, leveys, kantavuus, 
tiiviys yms.). 

Pohjanvahvistustöiden laadunvarmistusta on käsitelty julkaisussa Pohjan-
vahvistustyöt (TVH 732 177). 

2.1 	Pintamaan raivaus 

Routimattomilla pengeralustoilla pintamaa poistetaan kokonaan 0,5 m 
syvyyteen penkereen pinnasta mitattuna. 
Syvemmällä poistetaan 0,15 m paksumpi pintamaa, halkaisijaltaan yli 0,15 
m kannot ja poistotasolla pituudeltaan yli 50 cm suuruiset kivet: 
- routimattomalla pengeralustoilla 1 m syvyyteen penkereen pinnasta 

mitattuna, kuitenkin enintään 1 ,5 m syvyyteen tasausviivasta mitattuna 
- routivilla pengeralustoilla siirtymäkii!asyvyyteen 
Kivet ja kannot eivät saa ulottua 0,3 m lähemmäksi päällysrakennetta. 

Poistosyvyyden alapuolelta poistetaan kerrospengerrysalueilta pengerrystä 
haittaavat kivet. 

Pintamaan poistoalueilla kivien ja kantojen poistossa syntyneet kuopat ja 
alueella olevat kohoumat leikataan 1 : 4 kaltevuutta loivemmiksi tasausvii-
van suhteen. Syvennykset täytetään viereisellä maalla ja muotoillaan 1 : 4 
loivemmiksi tasausviivan suhteen penkereen pinta-1 m tasolle. Syvemmällä 
olevat kuopat täytetään viereisellä maalla ja tiivistetään ennen pengertä-
mistä. Täytetyt kuopat tiivistetään vastaavalla syvyydellä vaadittavaan 
penkereen tiiveyteen. Pintamaa poistetaan pengertäytteen leveydeltä. 

Veden pois pääsy raivatulta keskialueelta, on varmistettava. Veden poisjoh-
tamisessa on noudatettava Teiden suunnittelu -ohjeiden kansion B kohdas-
sa 6.2 Poikkileikkaustyypit esitettyjä periaatteita ja ohjekuvissa esitettyjä 
tapoja. 



1 0 	 Rakentamisen laadunvarmistus 
Alusrakenne ja päällyerakenteen sitomattomat kerrokset 

Ulkoluiskan ulomman pyöristyksen alueella poistetaan yli 0,2 m pyöristyk-
sen pinnasta kohoavat kivet ja kannot. 

PENOERTÄYTE 

:;;i;. 	 0,2 m 	
> 0,2 rn 

2m 2m 

PINTAMAA POISTETAAN PENGERTÄYTTEEN LEVEYDELTÄ. 

JOS LUISKATÄYTTEEN ALLE JÄTETÄÄN PINTAMAATA 
JA PINTAMAA AIHEUTTAA PENKEREEN VEITYMISEN, 
TEHDÄÄN PINTAMAAHAN VETrÄ L&PÄISEVÄLLÄ MAALLA 
1,5 m LEVEITÄ VEDEDENPOISTOURIA KESKIM. 20 m VÄLEI 

KIVET, KANNOT JA MÄTTÄÄT EIVÄT SAA ULOTTUA 0,2 m 
LÄHEMMÄKSI LUISKAN PINTAA 

= POISTETAAN ULKOLUISKAN ULOMMAN PYÖRISTYKSEN ALUEELLA 
POISTETAAN YU 0,2 m PYÖRISTYKSEN PINNASTA 
KOHOAVAT KIVET JA KANNOT 

Kuva 1: Pintamaan ,aivaus tien /eveyssuunnassa. 

Raivaustöiden jälkeen on tarkistettava, että tehty työ vastaa suunnitelmia 
ja että tarvittavat tasaus- ja tiivistystyöt on tehty, ennen kuin töitä jatke-
taan. Tasaisuus- ja tiiviysvaatimukset on esitetty liitteessä 1. 
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2.2 	Penkereen rakentaminen 

2.2.1 Materiaalit 

Pengermateriaalina voidaan käyttää tiivistämiskelpoisia kivennäismaalajeja 
savea lukuunottamatta. (Ks TYLT 4110.3) 

Pengertäyte ei saa sisältää kiviä tai lohkareita, joiden läpimitta on suurempi 
kuin kaksi kolmasosaa kerralla tiivistettävän maakerroksen paksuudesta. 

Soilla mataliin penkereisiin (alle 1 ,5 m) saa käyttää vain routimattomia 
kiviaineksia. 

Kuiva kuorisavea (vesipitoisuus alle 30 %) voidaan käyttää penkereisiin jos 
suunnitelma sen sallii. 

Savea voidaan sen korkeasta vesipitoisuudesta johtuen käyttää yleensä 
vain samanlaatuisen pohjamaan tasaukseen ja vasta penkereisiin. 

Eloperäisiä maalajeja käytetään yleensä ainoastaan vastaavanlaisen pohja- 
maan tasaukseen. 

Jos leikkaus- tai kaivumassoja käytetään penkereeseen tai pääflysrakentee-
seen, on kivennäismateriaaleja peittävä humusmaa ja aluskasvillisuus 
poistettava ennen varsinaisten leikkaustöiden aloittamista. 

Luiskatäytteenä voidaan käyttää kaikkia luiskassa pysyviä kiviaineksia, jos 
suunnitelma sen sallii. Suuria kiviä ja lohkareita ei saa sijoittaa 0,2 m 
lähemmäksi luiskapintaa. 

Veteen pengerrettäessä on käytettävä mandollisimman karkeata materiaali-
a. Hiekkamoreeni on hienoin, vain erikoistapauksissa kyseeseen tuleva 
materiaali. 

2.2.2 Rakentaminen 

Jos leikkausmassoja käytetään päätypengerrykseen, voidaan aluskasvilli-
suuden ja pintamaan poisto tehdä karkeammin. Tällöin epäpuhtaat leik-
kausmassat sijoitetaan yli 5 metriä korkeiden penkereiden aiaosiin ja luiska-
täyttöihin. 

Kallioleikkauksissa, joissa kallion päällä on vain aluskasvillisuutta, harkitaan 
aluskasvillisuuden poiston tarpeellisuus rintauksen korkeuden ja materiaalin 
käyttötarkoituksen mukaan. 
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Leikkaus- ja pengerrystöissä painuvat kohdat pengerretään mandollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Tällöin painumat ehtivät tapahtua pääosin jo tien 
rakennusaikana ja jälkipainumat tien valmistuttua jäävät vähäisiksi. 

Jos kiviä ja lohkareita käytetään maapenkereisiin, ei niiden koko saa olla 
suurempi kuin 2/3 kerrallaan tiivistettävän kerroksen paksuudesta. 

Maalaatikkoon, siirtymäkiilaan tai matalaan penkereeseen tehtävän touhe-
täytteen alle ja tarvittaessa myös reunoille laitetaan 4. luokan geotekstiili. 
Se asennetaan niin, ettei sivulta esim. roudan sulaessa valuvat massat 
pääse tunkeutumaan karkeaan täytteeseen, liite 5. 

Routasuojauksessa käytetään siirtymäkiilojen kohdilla 0,5 m tavanomaista 
hiekkatäyttöä paksumpaa louhetäytettä. 

Pengerrystyön aikana tarkastetaan, että erilaatuisten materiaalien käyttö, 
levityspaksuudet sekä tiivistämistyö täyttävät työselityksessä ja laatuvaa-
timuksissa osoitetut vaatimukset. 

Alusrakenteen tasaus tehdään mikäli mandollista samalla alusrakenteessa 
jo olevalla materiaalilla. 

Kallioleikkauksissa todetaan koekuoppien avulla ja korkeusmittauksin, että 
leikkauspohja täyttää sille asetetut vaatimukset (liite 1 .). 

Valmiilta alusrakenteelta vaaditaan, että se on silmämääräisesti tarkasteltu-
na tasalaatuista sekä täyttää sille asetetut korkeustaso- ja tiiviysvaatimuk-
set. Myös siirtymäkiilan kohdalla alusrakenne muotoillaan oikeaan muotoon 
ja korkeuteen. 

Alusrakenteen tiiviys- ja korkeustasovaatimukset on esitetty liitteessä 1. 

Pohjanvahvistus- ja lujitustoimenpiteiden tarkkailussa noudatetaan niitä 
koskevissa työselityksissä (TYLT 6000 - 6400 Perustus-, tukemis- ja 
lujitustyöt) ja erillisessä ohjeessa (TIEH 732177, Pohjanvahvistustöiden 
laadunvalvontaohje) annettuja ohjeita ja määräyksiä. 

2.2.2.1 Kerrospengerrys 

Penger tehdään likimain tasapaksuin kerroksin. Levitettävän kerroksen 
paksuus mitoitetaan niin, että kerros voidaan tiivistää käytettävissä olevalla 
tiivistyskalustolla. Jos penger rakennetaan pohjamaalle, joka ei siedä ohuen 
kerroksen tiivistämistä, voidaan penkereen alin kerros tiivistää paksumpa- 
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na. Kerrospaksuus on enintään 1 m. Jos pohja maa ei kestä tiivistyskalus-
ton aiheuttamaa tärinää, ei alinta kerrosta tiivistetä. 

Jos pengertäytteenä käytetään märkää silttiä, penkereeseen tehdään 
vähintään 0,3 m paksu kerros C- tai D-luokan kiviaineksesta jokaista n. 
0,7 - 1 ,4 m paksuista silttikerrosta kohti(voileipärakenne). Huonoissa 
olosuhteissa rakennetaan ohut silttikerros, enintään 0,7 m, vettä johtavien 
kerrosten väliin. Voileipärakenteessa ja routivilla penkereillä kunkin kerrok-
sen yläpinta tasoitetaan ja muotoillaan sivukaltevaksi lammikoitumisen ja 
vettymisen estämiseksi. 

2.2.2.2 Kiilapengerrys 

Kerrospengerryksen sijasta voidaan käyttää kiilapengerrystä. Tällöin 
penkereen pää rakennetaan tien pituussuuntaan nähden 1:4 tai loivempina 
kerroksina. Kerrospaksuuksina ja tiiviysvaatimuksina noudatetaan kerros-
pengerryksen vaatimuksia. Kiilapengerrys on suositeltava penkereen 
rakentamistapa talvella. Kiila pengerrys tehdään mieluiten yhdistelmä koneel-
la. 

2.2.2.3 Päätypengerrys 

Päätypengerryksessä kuormat tyhjennetään penkereen päälle, mistä ne 
työnnetään alas puskutraktorilla tai vastaavalla koneella. Painumien vuoksi 
on varauduttava pinnan tasaus ja tiivistystöihin ennen päällysrakenteen 
tekoa. Päätypengerrystä ei saa käyttää sivukaltevassa maastossa, jos 
työtapa aiheuttaa laatueroja poikkisuunnassa. 

2.2.2.4 Veteen pengerrys 

Karkein aines sijoitetaan vedenpinnan alapuolella reunaosille ja hienoin 
aines keskelle. Kun pengerkorkeus ylittää veden pinnan tason ja penger 
kantaa työkoneiden painon, voidaan aloittaa kerrospengerrys. Matalissa 
penkereissä rakennetaan penkereen yläosa siirtymäkiilasyvyyteen saakka 
routimattomista materiaaleista. Kun vesipintaan nähden korkeissa penke-
reissä käytetään routivia materiaaleja, rakennetaan penkereeseen kapilaari-
sen nousun katkaiseva kerros. Kerroksen paksuus on suurempi kuin siihen 
käytettävän aineksen kapillaarinen nousukorkeus. Kerros on vesipinnan 
yläpuolella ja sen yläpinta on siirtymäkiilasyvyydessä tai alapuolella. 
Suodatinhiekan sijasta voidaan käyttää myös muovikaivoa. 
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2.2.2.5 Louhepenger 

Jos maapohja ei kestä louhepenkereen rakentamista, pengeralusta lujite-
taan. Louhepenger tehdään päätypengerryksenä siten, että louhe kaade-
taan penkereen pinnalle ja työnnetään puskutraktorilla pintaa pitkin alas. 
Jos matala, alle 2 m, louhepenger rakennetaan F tai G luokan pohjamaalle, 
penkereen alle rakennetaan suodatinkerros tai asennetaan geotekstiili. 

Näkyviin jäävät pinnat tasataan pienikokoisella louheella jollei suunnitelmis-
sa toisin mainita. Lohkareet eivät saa ulottua 0,2 m lähemmäksi verhouk-
sen pintaa. Penkereen yläpinta kiilataan ylemmän kerroksen vaatimusten 
mukaiseen tiiviyteen, ylemmän kerroksen paksuudesta riippuen. Joko 
erikseen tai ylemmän kerroksen tiivistyksen yhteydessä. 

Kallioleikkauksen irtilouhinnan ja louhepenkereen yläpinta kiilataan ja tasa-
taan karkeasti kantavan kerroksen alapintaan asti. Kiilaus tehdään pieniko-
koisella louheella tai karkealla sepelillä sekä lopuksi jakavan kerroksen 
murskeella tai soralla. Kiilaus tehdään huolellisesti, jotta tasauskerros ja 
kantavan kerroksen kiviaines eivät kuivuttuaan pääse liikenteen tärinän 
vaikutuksesta valumaan kivien lomaan ja aiheuta painumia. Louheella ja 
sepelillä tehtävä kiilaus ja karkea tasaus tehdään siten, ettei tasauskiviai-
nesta (jakavan murske tai sora) tarvita yleensä yli  0,1 metriä paksummalti. 
Tarvittaessa varisernisen estämiseksi käytetään geotekstiiliä tai karkea 
pinta imeytetään esim. bitumisella sideaineella. 

2.3 	Tiiviysvaatimukset 

Tiiviysasteella (D) tarkoitetaan kuivairtotiheyden (Vk)  ja maksimikuivair-
totiheyden (Vk max) välistä prosenttisuhdetta. Kuivairtotiheys määritetään 
tarkkailukohdasta kentällä volymetrillä tai säteilymittauslaitteella. Maksimi-
kuivairtotiheys määritetään samasta aineesta koejyräyksin tai laboratorios-
sa parannetulla Proctor-menetelmällä ja korjataan kivisyydellä. Proctor-
menetelmää voi käyttää kun kivisyys on alle 30%. Jos kivisyys on yli 30 
%, asetetaan "tiiviysvaatimukseksi" tarvittava jyräyskertojen määrä. 
Jyräyskertojen määrä selvitetään koeryräyksellä ja tiivistyminen mitataan 
säteilymittauslaitteella suoramittauksena 

Tiiviysasteiden keskiarvon vähimmäisvaatimukset penkereille ja alusra-
kenteen yläpinnalle on esitetty liitteessä 1. Vaatimusrajat koskevat jokaista 
erillistä pengertäytekerrosta tai leikkauspohjaa. Yksittäinen tiiviystulos saa 
poiketa korkeintaan —5%--yksikköä. 

Irtotiheysmääritykset Proctor-menetelmällä sekä kentällä tehtävät irtoti-
heysmääritykset ja vesipitoisuusmääritykset on esitetty liitteessä 7. 
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Liitteessä 4. on esitetty maksimikuivairtotiheyden arviointi raekokosuhteen 
(d601d 10) funktiona. 

Kunkin erillisen pengertäytekerroksen ja leikkauspohjan tiiviys tarkastetaan 
keskimäärin 1 50 m:n välein kullakin ajokaistalla ja yli 1 ,5 m leveällä 
pientareella. 

Kokeita tehdään vähintään 3 ja ne tehdään reunauran kohdalta. 

Työn alussa sekä materiaalin, pohjamaan tai olosuhteiden muuttuessa 
tehdään koejyräyksiä ja tiiviysmäärityksiä. Niiden avulla selvitetään halutun 
tiiviysasteen saavuttamiseksi tarvittavat jyrän ylityskerrat. 

Erilaisten tiiviyden tarkkailumenetelmien soveltuvuus eri maksimiraeko-
koisten kerrosten tutkimiseen on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1: Tiiviyden tarkkailumenee/mien soveltuvuus. 

Mittausmenetelm Raekoko[mm] Kivisyys 

Vesivolymetri <20 <30 

Hiekkavolymetri <55 <30 

Tiiviyssuhde <1 50 >30 

Koejyräys, ylityskertojen tarkkailu - >30 

Lohkareisen ja louhepenkereen tiivistymistä voidaan tarkkailla myös vaait-
semalla. Tällöin valitaan vähintään 2 - 3 poikkileikkausta, joihin merkitään 
esim. maalimerkki 10-20 kohtaan. Pisteet vaaitaan 0, 2, 4, 6, 8 jne. 
yliajon jälkeen, kunnes pinta ei enää painu merkittäväksi. Riittävä tiiviys on 
saavutettu silloin, kun kandella viimeisellä ylityskerralla aikaansaatu painu-
ma on alle 10 mm. 

Talvella tehtävän alusrakenteen pintaosan tiiviys varmistetaan koejyräyksin 
ja ylityskertojen tarkkailuna. Tiiviys määritetään kokeellisesti ennen päällys- 
rakenteen tekoa kun alusrakenne on sulanut. Siirtymäkiilojen alustan vaati-
mukset ovat samat kuin muunkin alusrakenteen. 

2.4 	Kantavuusluokka ja routivuus 

Alusrakenteen rakennustyön aikana tehdään havaintoja alusrakenteen 
materiaalin kantavuusluokasta. Alusrakenteen kantavuusluokitus on 
esitetty liitteessä 2. 
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Alusrakenteen kantavuusluokka arvioidaan pohjamaan rakeisuuden ja 
kosteusolosuhteiden perusteella. Jos pengertäytteen paksuus on vähintään 
1 m, käytetään pengertäytteen kantavuusluokkaa, ottaen kuitenkin huomi-
oon routamitoitukseen liittyvät ohjeet ja rajoitukset. 

Kantavuusluokan selvittämiseksi tutkitaan maalajin rakeisuus, routivuus, 
saven leikkauslujuus sekä pohjamaan kosteus. Jos alusrakenteen kanta-
vuusluokka poikkeaa suunnitelmista, on päällysrakennepaksuutta muutetta-
va vastaavasti. 

Tarkistuskokeita alusrakenteen kantavuusluokan selvittämiseksi tehdään: 

- kunkin suunnitelmaan merkityn rakenteen (tai kantavuusluokan) alueelta 
vähintään 200 m välein. 

Kokeita tehdään kuitenkin vähintään yksi kutakin alusrakenteen 2000 m 2  
kohden tai tätä tiheämmin aina kun todetaan maalajien vaihtuvan. Käytän-
nössä voivat maalajit tai kosteusolosuhteet muuttua hyvinkin jyrkkärajai-
sesti lyhyellä matkalla. Tämän vuoksi alusrakenteen laatu varmistetaan 
huolellisesti sekä kantavuusluokan että tiivistyksen riittävyyden osalta. 

Maalajin routivuuden arviointi rakeisuuskäyrän ja kapillaarisuuden perusteel-
la on esitetty liitteessä 2. Routivuuden arvostelussa on otettavahuomioon 
myös routaolosuhteet Teiden suunnittelu-ohjeiden kansion B kohdan 3.2 
Routimisen rajoittaminen mukaisesti. 



Rakentamisen laadunvarmistus 
	 17 

Alusrakenne ja pöIlysrakenteen sitomattomat kerrokset 

2.5 	Yläpinnan korkeusmittaukset 

Alusrakenteen yläpinnan korkeuden suurin sallittu yksittäinen alitus oikeas-
ta tasosta on 0 - 200 mm, liite 1. 

Valmiin alusrakenteen korkeus tarkistetaan: 

- 20 m:n välein korkeusmerkkien kohdalta. 

Erityisesti siirtymäkiilojen alussa varmistetaan ettei ylitetä suunniteltua 
kiilan pituuskaltevuutta. Mittaustyöt on esitetty julkaisussa TIEL 221 2454-
93 TYLT Yleiset perusteet. 

2.6 	Tarkastus 

Ennen päällysrakennetyön aloittamista pidetään tarkastus, jossa todetaan, 
tyttääkö tarkastettavan tieosuuden alusrakenne sille asetetut vaatimuk-
set. 

Tarkastettava osuus määritetään työn edistymisen mukaan. Tarkastuksesta 
tehdään pöytäkirja johon merkitään mm. tarkastettava osuus (plv), tarkas-
tusten tulokset, (suunnitellut ja toteutuneet yläpinnan korkeudet ja kanta-
vuudet sekä tiiviys-asteet ja kosteusprosentit), maastossa tehdyt havain-
not, virheet, tarvittavat korjaus- ym. toimenpiteet sekä töiden jatkamista 
koskevat päätökset. Suunnittelijaan otetaan yhteys, jos siihen on suunnitel-
man muutostöiden tai tarkistusten vuoksi tarvetta. 
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3 	PÄÄLLYSRAKENNETYÖN TARKASTUKSET 

	

3.1 	Yleistä 

Päällysrakenteeseen kuuluvat sidotut ja sitomattomat kerrokset sekä 
siirtymäkiilat ja maalaatikko. 

Tien tavanomaisen päällysrakenteen (kuva 2.) yläosa koostuu päällysteestä 
ja kantavasta kerroksesta sekä alaosa jakavasta kerroksesta, suodatin-
kerroksesta sekä tarvittaessa siirtymäkiilasta tai maalaatikosta. 

Päällysrakenteen yläosa on tietyllä osuudella paksuudeltaan ja rakenteel-
taan yleensä sama. Päällysrakenteen alaosalla tasataan alusrakenteen 
kantavuusvaihtelut ja pienennetään liikenteestä alusrakenteelle aiheutuvia 
rasituksia. Siksi sen laatu ja paksuus voi vaihdella huomattavasti tieosuu-
den eri kohdilla. 

Siirtymäkiiloilla tasataan erilaatuisten alusrakenteiden rajakohtien kanta-
vuus-, routivuus- ja muut erot tien pituus- ja sivusuunnassa. 

Jäljempänä esitetyt ohjeet koskevat päällysrakenteen sitomattomien 
kerrosten sekä siirtymäkiilan tekemistä ja tarkastuksia. Niihin sisältyvät: 

	

- 	kantavuusmitoituksen tarkastus 

	

- 	kiviainesten ottopaikkojen laaduntarkastukset 

	

- 	kiviaineksen laatuvaatimukset 

	

- 	päällysrakenteeseen käytettävien materiaalien (mm. lämpöeristeiden 
ja kuitukankaiden yms.) vaatimukset 

	

- 	ohjeet työn aikana otettavista näytteistä, tehtävistä tutkimuksista 
ja mittauksista 

	

- 	valmista rakennetta koskevat vaatimukset. 

____________________ Pää iys te 

• 	 1 KOflt0v 	kerros 

Podilys- 0 	0 .0 
rakenne 

. o 
Jokaa kerros 0 	00 

AIooø • 	 • • 	 •• 	- 

Suodatinkerros 
(suodoIiekko) 

• • 	 • 	 -.-. 	
: 

1 
tai 	-kangas) 

Pohjomoa 	Ia Alus 
- rakenne 1 pengertäyte 

Kuva 2: Tien tavanomainen pää//ysrakenne. 
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3.2 	Kantavuusmitoituksen tarkastus 

Tiesuunnitelman pituusleikkaukseen on merkitty pääiiysrakenne sekä pohja- 
maan tai penkereen kantavuusluokka. Puutteellisten maaperätutkimusten 
tai työn toteutuksessa tapahtuvien muutosten vuoksi alusrakenteen 
kantavuusluokka voi poiketa suunnitelmassa esitetystä. Myös rakentee-
seen käytettävien kiviainesten todelliset E-moduuiit voivat poiketa suunni-
telmissa esitetyistä. 

Siksi päällysrakenteen mitoitus tarkastetaan ja varaudutaan myös rakenta-
maan uusia siirtymäkiiloja. Työmaan johto päättää jatkotoimenpiteistä. 

Kantavuusmitoitus on esitetty Teiden suunnitteluohjeissa kansion B 
kohdassa IV Tien rakenne luvussa 5.2. Valmiiksi mitoitetut päällysraken-
teet on koottu rakennetaulukoihin, jotka on esitetty teiden suunnitteiuoh-
jeissa luvussa 5.3. 

Siirtymäkiiloja käytetään kohdissa, joissa alusrakenne vaihtuu toiseksi 
lyhyellä matkalla. Alusrakenteen kantavuusluokan vaihtuminen vaikuttaa 
myös jakavan ja suodatinkerroksen paksuuteen tai pelkästään suodatinker-
roksen paksuuteen. 

Routamitoitus tehdään käyttämällä normaalia paksumpaa päällysrakennet-
ta, lämpöeristeitä, tekemällä maapohja tasalaatuiseksi, maapohjan tai 
alusrakenteen materiaalia vaihtamaila (maalaatikko) ja kuivatusta tehosta- 
maila. Pääilysrakenteen paksuntaminen tehdään yleensä suodatinkerrosta 
pa ksuntama 1 la. 

3.3 	Ennakkotutkimukset kiviaineksen ottopaikoissa 

Suunnitelma-asiakirjoihin sisältyy selvityksiä kiviainesten tarpeesta ja niiden 
hankinnasta. Tielinjalla ei yleensä esiinny riittävästi eri laatuvaatimukset 
täyttäviä aineksia. Tämän vuoksi suunnitelmissa on usein varattu vara- 
maan- tai kallionottopaikkoja. 

Ottopaikkoja ei ole aina tutkittu ennakolta riittävän tarkasti. Tällöin on 
kiviainesten kelpoisuusarvostelu tehtävä työn alkaessa ja sen aikana, kun 
raaka-aineet ovat helposti saatavissa näytetutkimuksia varten. Varamaa-
nottopaikkojen tutkimusohjeet on esitetty julkaisussa Maarakennusalan 
tutkimus- ja suunnitteluohjeita (TIEH 732660) osa 111/1 .24. Kallloesiinty-
mien tutkimuskokemuksia ja ehdotus kallion laatututkimusohjeiksi on 
esitetty julkaisussa Kallion laatututkimukset tiensuunnittelutöissä (TIEH 
733335). 
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Alustavien tutkimusten jälkeen on tehtävä myös vertailu mandollisten otto- 
paikkojen keskinäisestä edullisuudesta. Tässä on otettava huomioon 
kuljetusmatka, kuljetukseen käytettävän tiestön parantamistarve ja kustan-
nukset, esiintymän laajuus ja käyttökelpoisuus sekä muut asiaan vaikutta-
vat seikat. Vertailun pohjalta valitaan kohteet tarkempiin tutkimuksiin. 

Koekuopista kaivettaessa otetaan näytteitä eri rakeisuutta edustavista 
kerroksista sekä merkitään ylös eri kerrosten välisten rajojen korkeus sekä 
mandollisen pohjaveden pinnan asema. Kunkin näytteen on oltava painoI-
taan 5-30 kg suurimmasta raekoosta riippuen. 

Hiekkaesiintymistä voidaan ottaa näytteitä myös kierre- ja lapiokairalla tai 
esim. autokairalla. Koe kuoppatutkimusta voidaan täydentää paino-, heijari-
tai muulla tulostavalla kairauksella, seismisellä luotauksella, maatutkalla, 
tms. Tutkimukset on tehtävä käyttökelpoisessa materiaalissa mandollisim-
man syvälle. 

Eri kerroksista otetuista näytteistä tutkitaan: 

- rakeisuus (0 - 64 mm) pesuseulontaa, tarvittaessa areometrianalyysiä 
tai vastaavaa käyttäen 

- kivisyys (kivien 64-600 mm massaprosentit) mandollisimman suuresta 
näytteestä (n. 1 m 3-itd). 

Rakeisuuden määritysohjeet ovat liitteessä 8.2. Kivisyyden määrittämiseen 
on useasti käytettävä myös koekuoppien kaivun yhteydessä tehtyjä 
havaintoja. 

Selvitettäessä kiviaineksen soveltuvuutta päällysteeseen tai kantavaan 
kerrokseen noudatetaan Murskaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja 
työselitykset -ohjeita sekä jäljempänä kantavasta kerroksesta annettuja 
ohjeita. Selvitykseen on myös merkittävä tierakenteeseen kelpaamattoman 
aineksen määrä ja sijainti. 

Jos hankitaan valmiiksi seulottua tai murskattua ainesta ostamalla, myyjä 
esittää luotettavat aineksen laatututkimustulokset. Ellei niitä ole, tehdään 
erilliset tutkimukset. 

Jos suunnitelmaan merkitystä päällysrakenteeseen käytettäväksi ajatellusta 
materiaalista ei ole tehty täysin luotettavia tutkimuksia ja jos tästä voi 
aiheutua muutoksia työn toteutuksessa, tutkimuksia täydennetään edellä 
mainittuja tutkimusohjeita soveltaen. 
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3.4 	Siirtymäkiila 

Siirtymäkiiloja on käytettävä kohdissa, joissa alusrakenne vaihtuu toiseksi 
lyhyellä matkalla. Siirtymäkiiloilla loivennetaan routanousun vaihteluita sekä 
kantavuuseroja. 

Siirtymäkiilojen suunnittelua on käsitelty Teiden suunnitteluohjeissa kansi-
on B IV luvussa 3.23 Siirtymäkiilat. 

Siirtymäkiilojen täyttömateriaaliksi sopii parhaiten kosteutta pidättävä 
routimaton hiekka. 

Siirtymäkiilan syvyys riippuu lähinnä roudan syvyydestä ja kiilan täyttöma-
teriaalista. Suositeltavat syvyydet maan eri osissa on esitetty kuvan 3. 
kartassa. Täyttömateriaalin edellytetään tällöin olevan kosteutta pidättävää 
routimatonta hiekkaa. 

Jos täyttöön käytetään karkeata ainesta (soraa tai mursketta), on kiilan 
syvyyttä lisättävä kartan kussakin vyöhykkeessä 0,20 m ja louhetta 
käytettäessä 0,5 m. Poikkeuksena kuvan 3. mukaisiin syvyyksiin on kallion 
ja routimattoman maaperän rajakohtaan tehtävä kantavuuseroja tasoittava 
kiila, jonka syvyys on 1 ,0 m. Samoin routivan leikkauksen ja routivan 
penkereen rajakohtaan on tehtävä kiila, jonka syvyys on 1 ,25 m. 

Siirtymäkiilan pituus määräytyy tien luokan ja odotettavissa olevien routa-
nousujen erojen suuruuden perusteella. Kiilan pituus esitetään yleensä 
suunnitelmassa. Ellei näin ole tehty määritetään siirtymäkiilan pituus 
taulukoiden 2. ja 3. avulla. 

Routivan leikkauksen ja routivan penkereen rajaan tehdään "routiva kiila", 
kun leikkaussyvyys ja pengerkorkeus kasvavat loivasti(1 :10 tai loivemmin). 
Routivan kiilan kaltevuus ja syvyys on sama kuin routimattomalla, mutta 
täytteennä on pengermateriaali, joka tiivistetään samalla tavalla kuin 
penger. Luonnon tiiviydessä oleva pohjamaa ei kelpaa. 
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Kuva 3: Siirtymäkiilasyvyys ja kerran 10 vuodessa toistuva pakkasmäärä. 

Taulukko 2: Siirtymäkii/an kaltevuus. 

Tien luokka 1 	Kaltevuusf l/ki 

Moottoriväylät 1: 40 

Valta- ja kantatiet 1 : 30 

Seudulliset tiet 1 	30 (1 : 20) 

Kokoojatiet 1: 20 

Yhdystiet 1: 20 (1: 	15)2  

1) KVL < 500 ajon/d 
2) ei kestopäällysteiset tiet 
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Taulukko 3: Siirtymäkiilan ka/tevuus taajamissa 

Tien luokka, nopeus [ 	Kaltevuus (liki 

Pävylt, v = 70- 80 kmih 1: 30 

Pävylät, v = 50 - 60 kmih 1: 20 

Muut KVL > 1000 ajonivrk 1: 20 

Muut KVL < 1000 ajon/vrk 1 	15 

Taulukoissa 2 ja 3 olevien jyrkkien kaltevuuksien käyttäminen edellyttää 
normaalia paksumpaa päällysrakennetta. 

Siirtymäkiilaa ei yleensä tarvita, jos alusrakenteen muutoskohta on koko-
naan siirtymäkiilasyvyyden alapuolella. Kiilan kaltevuudella tarkoitetaan 
kaltevuutta tasausviivaan nähden. 

Kantavuuserojen tasoittamiseksi kallion ja louheen, louheen ja muun routi-
mattoman materiaalin tai soran ja hiekan välillä, saa rajapinnan välinen 
kaltevuus olla enintään 1:4. Sama koskee routivan ja routimattoman maala-
jin rajapintaa siirtymäkiilasyvyyden alapuolella. Hiekka ei saa valua rakenta-
misen jälkeen louheeseen. Sen estämiseksi joudutaan usein hiekan ja 
louheen väliin levittämään geotekstiili,kts. liite 6. 

Sellaisissa alusrakenteen vaihtumakohdissa, jossa siirtymäkiilaa ei tarvita, 
päällysrakenteen paksuus muutetaan loivasti 5 m:n matkalla kantavamman 
materiaalin puolella. 

Tiivistys tehdään siten, että siirtymäkiila täyttää maapenkereen yläosalle 
asetetut tiiviysvaatimukset. 

Lähellä toisiaan olevat siirtymäkiilat yhdistetään usein maalaatikoksi. 
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3.5 	Lämpöeristeet 

Tierakenteiden lämpöeristeenä käytetään suulakepuristettua solumuovia tai 
kevytsoraa. Poikkeuksellisesti ja lähinnä toisarvoisissa kohteissa voidaan 
käyttää myös puunkuorta, sahanpurua tai turvetta. 

Paisutettua solumuovia tai polyuretaania ei saa käyttää, koska ne imevät 
liikaa vettä. Vettymisen kannalta yksi paksu eristyslevy on parempi kuin 
kaksi ohutta. 

Tierakenteen routaeristeeksi soveltuu suulakepuristettu solumuovi, jonka 
yksittäisten levyjen tilavuuspaino on yli 38 kg/m 3  ja pitkäaikainen puristus- 
lujuus vähintään 0,13 MN/m 2  (=N/mm 2 ) 2%:n kokoonpuristumalla. Koh-
teissa, joissa tarvitaan suurempaa puristuslujuutta, on eristyslevyn soveltu-
vuus harkittava tapauskohtaisesti. Tällöin suositeltavat rajat ovat vastaa-
vasti 45 kg/m 3  ja 0,23 MN/m 2 . 

Solumuovin alle tehdään hiekasta tai hienosta sorasta suodatinkerros. 
Eriste peitetään vähintään 0,1 5 mm paksuisella muovikalvolla. Solumuovin 
päälle tuleva päällysrakenne mitoitetaan tavallisesti lähtökantavuuden 
E = 30 MN/m 2  mukaan, vaikka solumuovin materiaatimoduuli on alle 
8 MN/m 2  Tilapäistä työmaaliikennettä eriste kestää, kun päällä on 0,1 m 
hiekkaa ja vähintään 0,2 m soraa tai mursketta. Lämpöeristeen päällä tulee 
olla vähintään 70 cm:n paksuinen routimaton rakenne. Vaiheittain raken-
nettaessa tulee mitoitus tarkistaa eristevaurioiden välttämiseksi sekä 
kantavuuden varmistamiseksi. Siirtymäkiilan mitoitus tehdään taulukkojen 
2, 3 ja liitteen 5 avulla. 

Kevytsoran käyttö tulee yleensä kysymykseen vain kevyissä tiepenkereis-
sä, jolloin kevennyksen lisäksi saadaan aikaan tehokas lämmöneristys. Tar-
kemmat ohjeet Pohjanvahvistustyöt (TVH 732 1 77). 

Kuiva kevytsora eristää märkää paremmin. Kevytsoran alle tarvitaan tavalli-
sesti suodatinkerros tai suodatinkangas. Kantavuudeltaan kevytsora vastaa 
hiekkaa, jonka E-moduuli on 30 MN/m 2 . Kevytsoran päälle tulee samanlai-
nen päällysrakenne kuin solumuovilla. Kevytsoran kantavuus tarkastetaan, 
jotta tie kestäisi suunnitellut rasitukset. 

3.6 	Suodatinkerros 

Suodatinkerroksen kiviaineksena käytetään hiekkaa, jonka rakeisuusvaati-
mus on esitetty liitteessä 1. Suodatinkerroksessa ei sallita: 
- kiviä, jotka jäävät 50 mm seulalle (tarvittaessa on kiviaines välpättävä 

tai seulottava) 
- savea eikä haitallisia epäpuhtauksia kuten humusmaata 
- kapillaarisuutta, joka ylittää 0,90 m. 
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Suodatinkerroksen rakeisuuden on täytettävä pohjamaahan seuraava ehto 
(d 20  = läpäisyprosenttia 20 vastaava raekoko, mm): 

d20 Suoda tin ____________ = 8 - 40 d20 Pohjamaa 

Jakavan kerroksen ehto: 

d2 0 jaka va ____________ = 8 - 40 d20 Suoda tin 

Jos päällysrakenteessa käytetään moreenia, sen alle levitetään veden 
kapillaarisen nousun katkaiseva hiekasta tehty eristyskerros. Eristysker -
roksen paksuus on vähintään 1 ,25 kertaa käytettävän eristyshiekan kapil-
laarisuus. Eristykseen voidaan käyttää myös kapillaarisuuden katkaisevaa 
hiekkaa karkeampaa kiviaineskerrosta. Se pitää erottaa alustastaan ja 
mandollisesti päälle tulevasta moreenista geotekstiilillä. 

Suodatinkerroksen rakeisuus varmistetaan rakenteesta otetuilla näytteillä. 
Suodatinkerroksen korkeustaso- ja tasaisuusvaatimukset on esitetty 
liitteessä 1. 

Tiivistystyö ei saa häiritä pohjamaata tai pienentää sen kantavuutta eikä 
vaurioittaa ojarumpuja, kaapeleita, johtoja tms. 

3.7 	Jakava kerros 

Jakava kerros voidaan rakentaa luonnonkiviaineksesta tai murskatusta 
kiviaineksesta. Rakenteeseen tiivistetyn kiviaineksen rakeisuusvaatimukset 
on esitetty Iiitteessä 1. (luonnonkiviaineksen alue 1 ja murskatun aineksen 
alue 2). 

Rakenteesta otettu näytte saa sisältää alle 0,074 mm ainesta enintään 8 % 
ja alle 0,02 mm ainesta enintään 3 %. Näytteenottotiheys on esitetty 
liitteessä 1. Jos rajat ylittyvät, näytteenottoa tihennetään. 

Jakavan kerroksen materiaalin tulisi olla avoimempaa, vettä läpäisevämpää 
ja yleensä karkeampaa kuin kantavan kerroksen kiviaines. Tällöin keväällä 
roudan sulaessa ylhäältäpäin pääsee sinne kertyvä vesi suotautumaan 
alaspäin, eikä jää heikentämään kantavan kerroksen kantavuutta. 

Kiviaineksen kantavuus riippuu varsin paljon mm. rakeisuuskäyrän muodos-
ta ja asemasta. Materiaalin kantavuusarvo (E) voidaan arvioida likimääräi-
sesti liitteen 3. avulla. 

Kivien suurin läpimitta ei saa olla yli 150 mm. Jos kerrospaksuus on alle 
300 mm saa kivien maksimiraekoko olla korkeintaan puolet kerrospak- 
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suudesta. Jakavan kerroksen sora välpätään, jos ylisuurien kivien määrä on 
yli 5 %. Hienorakeisin sora sijoitetaan jakavan kerroksen alaosaan. 
Murskatun kiviaineksen maksimiraekoko valitaan ottaen huomioon liittees-
sä 1 esitetty ohjealue, kerrospaksuus ja murskattavan raaka-aineen laatu. 
Suositeltavat maksimiraekoot ovat 50-80 mm. Maksimiraekoko määrite-
tään läpäisyprosentin 95 (d 95) kohdalta. 

Jakavan kerroksen korkeustaso- ja tasaisuusvaatimukset on esitetty 
liitteessä 1. Kantavuusvaatimukset on esitetty myös liitteessä 1. 

Materiaalien rakeisuus, tiiviys ja kantavuus tarkastetaan kokeellisesti ja 
korjaustoimenpiteisiin ryhdytään kun vaatimusarvoja ei ole saavutettu. 

3.8 	Kantava kerros (sitomaton) 

Materiaalin rakeisuudesta noudatetaan kulloinkin voimassa olevan julkaisun 
Murskaustyön yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset rakeisuusvaati-
muksia ja rakeisuuspoikkeamia kiviaineksia valmistettaessa tai hankittaes-
sa. Materiaali ei saa sisältää liikaa hienoaineksia: alle # 0,074 mm ainesta 
saa sisältyä enintään 8%:a ja alle # 0,02 mm ainesta enintään 3%:a. 
Soramurskeen tulee sisältää täysin murskautuneita rakeita 20 % näytteen 
6 mm:ä suurempien rakeiden lukumäärästä. Näytteenottovälit on esitetty 
liitteessä 1. Mikäli rajat ylittyvät, näytteiden ottoa tihennetään. 

Päällysrakenneluokissa 1 —4 kiviaineksena käytetään murskattua ja lajitel-
tua materiaalia. Muiden rakennetyyppien kantava kerros voidaan rakentaa 
sorasta tai murskatusta kiviaineksesta. 

Maksimiraekoko ei saa olla yli puolta kerrospaksuudesta. Rakenteeseen 
tiivistetyn kiviaineksen rakeisuuden vaaditaan jäävän liitteessä 1 esitetylle 
ohjealueelle ja olevan mandollisimman hyvin rajakäyrien suuntainen. Rakei-
suus määritetään pesuseulonnalla ja lisäksi areometrianalyysillä, jos 
0,074 mm:n läpäisyprosentti on yli 6. Läpäisy-%:a 95 vastaavien raekoko-
jen yksittäisarvojen tulee olla välillä 32-65 mm ja niiden keskiarvon välillä 
45— 55. Murskatun kiviaineksen suositeltavin maksimiraekoko on 50 mm, 
(d 95 ). 

Alle # 0,074 mm ainesta saa sisältyä enintään 8 %:a ja alle # 0,02 mm 
ainesta enintään 3 %:a. Kantavan kerroksen materiaalin tulee olla routima-
tonta ja sen edellytetään säilyttävän tavanomaisissa tieolosuhteissa 
vähintään suunnitelmien edellyttämän kantavuuden(liite 3.). 
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Kiviaines ei saa olla rapautunutta. Kiviaineksen on täytettävä: 

- 	päällysrakenneluokissa 1 - 2 vähintään lC laatuluokka 

pääIiysrakenneluokassa 3-6 vähintään ID laatuluokka 

Kiviaineksen laatuluokka määrätään Los Angeles-luvun, kuulamyilykokeen, 
pistekuormitusindeksin ja muotoarvon perusteella. Huonoin niistä määrää 
kiviainesiuokan. Kiviaineksen lujuus- ja muotoarvovaatimukset on esitetty 
liitteessä 1. 

Murskattaessa kiviainesta kantavaan kerrokseen on ennakoitava sen 
mandollinen työn aikainen hienontuminen. Ellei tarkempaa ohjetta ole 
puolitetaan ohjealue (liite 1) ja ohjeena käytetään aiempaa (karkeampaa) 
ohjealueen osaa. Likimääräisen ja suuntaa antavan kuvan murskaustuot-
teen hienontumisesta työvaiheen aikana saa tekemällä siitä parannetun 
Proctor-kokeen ja vertaamaila ennen - jälkeen koetta saatuja rakeisuus-
käyriä keskenään, kuva 4. Sallitut rakeisuuden poikkeamat ohjealueelta on 
esitetty liitteessä 1. 

run 
_ii1wIiIIIii__ uul__i uIIuII1_____ 

I-iIu1Iil___ 
_ .1111 ___ 

1R 11111 
0074 	0120 	070 	00 	 1 	 2 	 4 	6 	6 	17 	6 70 2? 37 	64 	1?6n, 

Kuva 4: Esimerkki Proctor-suionnan vaikutuksesta kiviaineksen rakeisuuteen. Muutos 
ennakoi tiivistyksen, työmaa/iikenteen ja eri työvaiheiden aikana tapahtuvaa 
kiviaineksen hienontumis ta. 

0,074 mm seulan läp% hienonema on yleensä max 3 % 20 jyrän ylitysker-
raha. Jos murskattavan kiviaineksen rakeisuuskäyrä on "roikkuva' murs-
kausvaiheen aikana lisätään, sivulta syöttäen, sellaista soraa, mursketta tai 
soraista hiekkaa, jolla roikkuva käyrä saadaan korjatuksi ohjealueelle enna-
kolta tehdyn suhteituksen mukaisesti. Tällöin ei lisättävässä kiviaineksessa 
saa olla hienoainesta, joka huonontaisi materiaalin rakeisuutta sen hienossa 
päässä. Tällaisen hisämateriaatin hankintaan tai valmistamiseen ennakolta 
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tulee varautua hyvissä ajoin varsinkin silloin, kun murskaustuote tehdään 
kailiosta, josta yleensä syntyy "roikkuvia" rakeisuuskäyriä. 

Jos hienoainesta on liikaa, se poistetaan esim. seulomalla, tankoerottelijan 
tai pölynpoistolaitteen avulla murskauksen yhteydessä. 

Sitomatonta kantavaa kerrosta ei saa tehdä talvella, ellei työkohtainen 
työselitys sitä salli. Tällöin kantava kerros voidaan suojata väliaikaisella 
sidotulla päällysteellä tai erillisellä ja myöhemmin poistettavalla sitomatto-
maila kulutuskerroksella. Suojaus ja sen kestoaika harkitaan työmailia 
tapauskohtaisesti ohjeen Tietyömaiden liikennekelpoisuuden parantaminen, 
(TIEH 731626 (1986)), mukaisesti, kuva 5. 

Työn k.sb vlldua 

I'3 r;r 'j 

yJII_. fwusIn 
Ia.Muvs 	+ 8 - - 
- M 

0 	1000 	Z)00 	3000 	4000 	5000 	6000 IO(VL 

Työn kesto - jakavan I kentaen ksimkaen olta 

Kuva 5: Yleisen liikenteen alaisten tiet yömaiden ajopintojen päällystevaihtoehdot su/an 
maan aikana. 

Liiallista jyräystä on vältettävä kiviaineksen rikkoutumisen estämiseksi, 
kuva ?. Levitys ja tiivistys on tehtävä siten, että kerroksesta tulee tasalaa-
tuinen ja että se täyttää valmiille kerrokselle asetetut vaatimukset. 

Sidotun kerroksen alustaksi tulevan kantavan kerroksen pinta on viimeis-
teltävä yleensä välittömästi ennen sidotun kerroksen tekemistä. Viimeiste-
lytyö on tehtävä siten, että kerroksesta tulee tasainen ja paksuudeltaan 
sekä korkeussuhteeltaan oikea. 

Valmis alusta ei saa olla sileä, eikä liian hienorakeinen vaan karkeahko. 
Viimeistelytyössä on erityisesti varottava liiallista veden käyttöä, josta voi 
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olla seurauksena kerroksessa olevan hienorakeisen aineksen kulkeutuminen 
pintaan (ks. liite 7). 

Sileälle pinnalle levitetty päällystemassa ei kiinnity riittävästi alustaan. 
Tästä on useasti seurauksena jo jyräyksen aikana muodostuvat päällyste- 
halkeamat. Tämän vuoksi on ehdottomasti varmistettava kantavan kerrok-
sen pinnan riittävästä karkeudesta niin että päällyste tarttuu hyvin alus-
taansa ja toimii rakenteessa yhdessä kantavan kerroksen kanssa. 

Muita kantavuuteen, sitomattoman kantavan kerroksen materiaaliin, 
vesipitoisuuteen ja tekemiseen liittyviä suosituksia on esitetty liitteessä 7. 

Kantavan kerroksen korkeustaso- ja tasaisuusvaatimukset on esitetty 
liitteessä 1. kuten myös kantavuus- ja tiiviysvaatimukset. Valmiin kerrok-
sen on oltava oikeassa kaltevuudessa. 

3.9 	Soratien kulutuskerros 

Sitomaton kulutuskerros voidaan tehdä moreenista, sorasta tai murskatus-
ta kiviaineksesta. Käytettävän moreenin, soran tai niiden ja saven muodos-
taman seoksen rakeisuusohjealue on esitetty liitteessä 1. Suurimman 
raekoon (d 95) tulee olla 12-16 (18) mm. 

Sitomattoman kulutuskerroksen levitys- ja tiivistystyössä noudatetaan 
soveltuvin osin kantavan kerroksen rakentamista koskevia ohjeita. 

Kulutuskerrokseen käytettävän saven sitomiskyky riippuu sen sisältämän 
savilajitteen määrästä. Savilajitetta tulee olla vähintään 25 paino-%, mutta 
mieluummin yli 50 paino-%. Kulutuskerros tehdään yleensä 50 mm pak-
suksi. Kiviaines levitetään yhtenä kerroksena. 

Levityksen, suolauksen ja sekoituksen jälkeen kulutuskerrosaines tasataan 
ja tiivistetään. Valmiin kulutuskerroksen on oltava vaaditun paksuinen sekä 
oikeassa kaltevuudessa. Kulutuskerroksessa ei saa olla liikenteelle haitalli-
sia pitkiä aaltoja. 
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3.10 Tiivistäminen 

Alusrakenteena olevan leikkauspohjan ja esim. kivien poiston yhteydessä 
läyhtyneen alustan tiivistäminen tehdään alusrakenteen pinnalta. Ellei tämä 
ole huonojen olosuhteiden vuoksi mandollista tiivistäminen voidaan usein 
aloittaa vasta suodatinkerroksen ja sen päälle ajetun ohuen (n. 10 cm) 
paksun (murske)kerroksen päältä. 

Pengertäytteen, maalaatikon täytteen, siirtymäkiilojen täytteen, suodatin-
kerroksen ja jakavan kerroksen tiivistykset tehdään materiaalista ja tiivistä-
miskalustosta riippuen yhtenä tai useampana kerroksena. 



Taulukko 4: 	Jyräysohjeet 

_____________________________ ________ Ylityskertojen ohjearvo 

_____________________________ 

PAINO 
It] 
________ 

SUODATINK. 
ERISTYSK. 
______ ______ 

JAKAVA 
KERROS 
______ ______ 

KANTAVA 
KERROS 
______ _______ 

ALUSRAK. 
H =0 - 35% 
______ 

ALUSRAK. 
H >35 % 

HUOMI 
H=läpäisyprosentti #0.074 
kohdalla 

KERROSPAKSUUS[mJ <0,25 <0,5 <0,25 <0,4 <0,2 <0,3 <0,25 <0,5 <0,25 <0,5 
TARYJYRAT(a) 
- 	Vedettävat >5 4 7 5 8 5 9 3 6 3 7 Viivakuorma > 15 km/cm 
- 	Kaksi täryvaissia >5 3 4 3 5 3 6 2 4 2 4 Viivakuorma > 15 km/cm 
- 	Yksi täryvalssi >5 4 7 5 8 6 9 3 6 3 6 Viivakuorma > 15 km/cm 
KUMIPYORAJYRAT <20 6 8 10 6 6 Pyöräpaino > 2 t" 
___________________________ >20 4 8 6 12 8 1 2 4 8 3 6 Pyöräpaino > 3 t ' 
STATTISET VALSSIJYRAT(c) > 10 10 7 7 Viivakuorma > 50 kglcm 
PYORAKUORMAAJAT(c) >40 4 8 3 7 
PUSKUTRAKTORIT(d) >10 4 6 
SORKKAJYRAT(e) 7 - 10 ______ ______ _____ (2 (2 ________________________ 
TARYLEVYT(f) >0,05 6 7 8 5 6 (3 
________________________ >0,1 5 6 6 4 5 (3 
________________________ >0,2 4 8 5 8 5 8 3 6 4 8 (3 

>0,4 3 6 4 6 4 6 3 6 3 6 (3 
1) Rengaspaine soraisilla maalajeilla 5 BAR ja hiekkaisilla maalajeil- 

la 3 BAR 
2) Sorkan pituus, sorkan pään pinta-ala ja jyräysohjeet osoitetaan 

suunnitelmissa 
3) Myös kaivantojen täytteissä vastaaville materiaaleille 

Jyrien nopeudet: 	 Täryjyrät 1 - 3 km/h 
Kumipyöräjyrät - 	5 kmlh 

Täryjyrien ampiitudi aluksi 1,5 mm ja viimeiset ylityskerrat > 1 mm 

(a) 	Eivät sovellu runsaasti koheesioainesta sisältävien maalajien tiivistämiseen 

(c) 	Eivät sovellu märkien silttisten rnaalajien tiivistämiseen 
(dl 	Soveltuvat ohuiden kerrosten ja märkien silttien tiivistämiseen 
(eI 	Soveltuvat silttien ja savien tiivistämiseen 
(f) 	Käytetään pääasiassa ahtaiden alueiden ja kaivantojen täytöissä 
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Tiivistystyössä noudatetaan eri jyrätyyppien osalta työselityksessä ja tässä 
ohjeessa annettuja ylityskertamääriä ja tiivistettävän kerrosten paksuuksia, 
ks. taulukko 4. 

Normaalin ja parannetun Proctor-kokeen tulokset osoittavat selvästi, että 
kiviaineksen raekokosuhteen (d801d 10) ollessa keskimäärin välillä 4-24 
tapahtuu aina kiviaineksen rikkoutumista, jos työmäärä ylittää normaalin 
Proctor-kokeen työmäärän n. 0,16 kwh/m 3 . Rikkoutuminen on sitä ylei-
sempää, mitä ohuempi tiivistettävä kerros on ja todennäköisemmin erittäin 
runsasta, jos kerrospaksuus auttaa i 50 mm ja lisäksi kiviaineksen lujuus on 
huono. 

Sulan maan aikana tiivistettävä kerros on tarvittaessa kastelemalla pyrittä-
vä saamaan lähelle optimivesipitoisuutta tai mieluiten hieman sen alapuolel-
le vaaditun tiiviyden saavuttamiseksi, ks kuva 6. Optimivesipitoisuudesta 
ei saa poiketa 2 painoprosenttiyksikköä enempää. 

2.2 

ore 

2.O/

\\  

Q48 ' i2t6 

Vesipitoisuus (%) 

20 	24 	zg 

Kuva 6: Kuivatiheyden ja vesipitoisuuden välinen yhteys eri maalajeilla. 

Liitteessä 8.1 annetaan ohjeet kiviaineksen optimivesipitoisuuden määrit-
tämisestä parannetulla Proctor-menetelmällä. Suuntaa antavat arvot eri 
maalajien optimivesipitoisuudelle ja maksimikuivairtotiheydelle on esitetty 
liitteen 8.1.5 taulukossa 2. Maksimikuivairtotiheys voidaan määrittää myös 
raekokosuhteen d 60/d 10  perusteella liitteen 4. käyrästä. 

Suodatinkerroksen ainesten optimivesipitoisuus on 9 - 1 5 % ja jakavan 
sekä kantavan kerroksen 5-9 %. Talvikautena kastelu on kiellettyä. 
Kastelu tehdään yleensä ainesten levitysten ja tasauksen yhteydessä ennen 
jyräystä. Jyräyksen aikana tehtävästä kastelusta on useasti haittavai- 
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kutuksia. Yleensä seurauksena on tiivistettävän kerroksen yläosan löyhty-
minen ja hienorakeisen kiviaineksen siirtyminen kerroksen pintaan. 

Liikajyräystä tulee välttää, koska siitä usein on seurauksena rakennekerros-
ten löyhtyminen uudelleen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kerroksen 
reunaosien tiivistämiseen. 

Kerrosten tiiviystarkkailuun käytettävät menetelmät: 
- E2/E 1 -suhde. Määritys levykuormituskokeella, kun kivisyys on yli 30%. 

Mittaa koko rakenteen tiiviyttä (painumaa). 
- Tiiviysaste. Kuivatiheyden ja maksimikuivatiheyden prosenttisuhteena. 

Kuivatiheys mitataan volymetrilla tai hiekkaisissa laalajeissa säteilymit-
tauslaitteella. Maksimikuivatiheys mitataan proctor-menetelmällä tai ICT-
tiivistyksellä. 

3.11 	Talvitiivistäminen 

Talvella materiaalin ajo sekä levitys- ja tiivistystyöt tulee toteuttaa niin, 
että maa-ainekset eivät ehtisi merkittävästi jäätyä. 

Kantavaa kerrosta ei saa rakentaa talvella. Mikäli penger on rakennettu 
siten, ettei se ole päässyt pengertämisvaiheessa jäätymään, voidaan sen 
päälle jo talvikautena rakentaa jakava kerros. 

Kantava kerros ja päällyste saadaan rakentaa vasta roudan sulamisen 
jälkeen kesällä. Jos penger tai jakava kerros on tehty talvella, pinta tasoi-
tetaan ja jälkitiivistetään kesällä ennen kantavan kerroksen tekemistä. 
Tiivistämiseen käytetään täryjyrää, jonka täryvalssin staattinen paino on 
vähintään 10 tonnia. Sopiva jyräyskertojen määrä määritetään koejyräyk-
sin. 

Kuvasta 7 nähdään materiaalin lämpötilan ja vesipitoisuuden vaikutus 
tiivistämistyön tulokseen. Mikäli ainekset ovat mandollisimman kuivia eli 
vesipitoisuus on alle 2 %, voidaan suhteellisen hyviin tuloksiin päästä 
talvityössäkin. Materiaalit ovat kuitenkin harvoin luonnontilaisina näin 
kuivia. Niiden kuivattaminen ei ole yleensä, etenkään suurissa maaraken-
nuskohteissa taloudellisesti kannattavaa. Mainittakoon, että hiekalla ja 
soralla ei optimikosteudessa voida saavuttaa pakkassäällä vaatimuksen 
mukaisia tuloksia. 

Kuvasta 8 nähdään roudan syvyyden riippuvuus odotusajasta erilaisilla 
vuorokauden keskilämpötiloilla. 
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Kuva 7: Vesipitoisuuden vaikutus hiekan ja soan tiivistymiseen eri lämpöti/oissa. 
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Kuva 8:. Roudan syvyys odotusa/an funktiona eri ilman lämpötiloilla. 

Tiivistymisen onnistuminen riippuu varsin merkittävästi ilman ja materiaalin 
lampötilasta ja ajasta, jonka kuluessa tiivistystyö saadaan tehdyksi. Esimer-
kiksi - 20°C pakkasessa jo puolen vuorokauden odotusaika vie mandolli-
suudet kumipyöräjyräyksen onnistumiselta, sillä tällöin koko kerros on jo 
ehtinyt jäätyä koko paksuudeltaan. 

Talvityössä kerrospaksuuksia tulee lisätä ja samalla käyttää raskasta ja 
riittävän syvävaikutteista tiivistyskalustoa. Näin menetellen saavutetaan 
lisätyöaikaa, kun paksu kerros omaa massassaan suuremman lämpömäärän 
kuin ohut eikä jäädy niin nopeasti kuin ohut kerros. 

Ohuita kerroksia käytettäessä lumiriskit, jokaisen ohuen kerroksen päällä 
lisääntyvät. Jos kerros (materiaali) pääsee jäätymään ennen tiivistämistä, 
on lähes mandotonta saada työmäärää lisäämälläkään tyydyttävää lopputu-
losta. 
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Yleiset tiivistämisohjeet edellyttävät myös, ettei täytekerroksia saisi 
rakentaa jäätyneen maan päälle. Mikäli pohjamaa on hienorakeista ja 
märkää, ei ohuita kerroksia voida tiivistää tyydyttävään tiiviyteen löysällä 
pohjalla. 

Talvella tiivistettäessä on erikoisesti huolehdittava, että tiivistys tapahtuu 
heti levityksen jälkeen, jolloin maa ei ole vielä jäätynyt. Maan jäädyttyä sitä 
ei tule enää tiivistää. Maa-aineksen vesipitoisuuden tulisi olla riittävän 
alhainen, lämpötilasta riippuen yleensä alle 5 %. 

Talvitiivistyksessä on edullista käyttää itse kulkevia jyriä ja jyräys on 
tehtävä edestakaisena liikeratana noin 30— 50 m osuuksia. Lopputulos on 
yleensä suhteellisesti paras, jos materiaali sekä tevitetään että tiivistetään 
samanaikaisesti. 

Mikäli lämpötila on alle 0°C, ei aikaero levityksen ja tiivistyksen välillä saa 
olla yli 2 tuntia. Koska tiivistystulos riippuu ratkaisevasti vesipitoisuudesta, 
tulisi talvella käyttää sellaisia materiaaleja, joiden vesipitoisuus on vähäinen 
(esim. murskatut kiviainekset ja tasarakeiset kiviainekset). 

Materiaalia pitää tuoda levityskohteeseen suurehkolla kapasiteetilla (yli 
200 m 3  itd/h), jottei materiaali olisi työn hitaan edistymisen vuoksi liian 
kauan alttiina kylmälle ilmalle ennen tiivistämistä. 
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4 	PÄÄLLYSRAKENTEEN MITTAUKSET, NÄYTTEET 
JA TARKASTUKSET 

4.1 	Toteuttaminen 

Omana työnä tehtävissä töissä TIEL vastaa tarvittavista mittauksista ja 
tutkimuksista. Urakalla tehtävissä töissä tutkimusten ja mittausten suorit-
taja sekä tutkimuskulujen korvaaminen määräytyy urakka-asiakirjojen 
perusteella. 

Ellei asiakirjoissa ole muita ohjeita, rakennuttaja tekee ne mittaukset ja 
tutkimukset, joilla selvitetään täyttääkö valmis rakenne sille asetetut 
laatuvaatimukset. Tällaisia mittauksia ja tutkimuksia ovat rakeisuusanalyy-
sit, korkeus- ja tasaisuusmittaukset, paksuusmittaukset, tiiviys- ja kanta-
vuusmääritykset sekä poikkileikkauksen muotoon ja asemaan liittyvät 
mittaukset. Työn suorittaja voi tehdä näitä mittauksia ja tutkimuksia 
työnohjausta, tarkistamista ja täydentämistä varten. 

Työn suorittaja tekee kaikki työnaikaiset tutkimukset, joilla pyritään ohjaa-
maan työsuoritusta. Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi raaka-aineen 
ottopaikkaa koskevat tutkimukset, optimivesipitoisuuden määrittäminen ja 
edullisimman jyräyskertamäärän selvittäminen. 

Sellaisissa tutkimuksissa ja määrityksissä, joilla selvitetään valmiin raken-
teen laatua, tulee molempien osapuolten olla edustettuna, ellei toisin 
sovita. Niistä on laadittava tarkastuspöytäkirja, jonka molemmat osapuolet 
a 1 lekirjoittavat. 

Kummankin osapuolen on saatettava viivyttelemättä tutkimustensa tulok-
set tiedoksi toiselle osapuolelle. Jos tulosten oikeellisuudesta syntyy 
epäselvyyttä, on tarkistettava, että määrityksetja niihin liittyvät laskelmat 
on tehty oikein. Tarvittaessa on tehtävä uusintamäärityksiä. Tällöin voi-
daan myös tilata tutkimuksia TIEL:lta tai viralliselta tutkimuslaitokselta. 
Tilaajan ja työn suorittajan on sovittava yhdessä näistä tutkimuksista. 

4.2 	Kiviainesnäytteet 

Päällysrakennekerroksiin käytettävistä kiviaineksista otetaan näytteet 
liitteen 1 mukaisilla näytteenottoväleillä jollei laatusuunnitelmassa ole toisin 
mainittu. Työn alkaessa on suositeltavaa tehdä tutkimukset vielä tätäkin 
tiheämmin. 

Näytteet on aina otettava työkohteeseen ajetusta materiaalista levityksen 
ja tiivistyksen jälkeen. Rakennekerroksesta otettavat näytteet otetaan aina 
reunauran kohdalta eli samoilta kohdilta joista tehdään kantavuuskokeet. 
Levitetystä kerroksesta näyte otetaan yhtenä näytteenä. 
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Mikäli työkohteessa havaitaan, että hienoaines on erottunut kiviaineksesta 
pintaan tiivistyksen tai työmaaliikenteen seurauksena, otetaan tästä 
erillinen näyte. 

Mikäli ilmenee aihetta tehokkaampaan laadunvalvontaan, voidaan tarkistus- 
näytteitä ottaa myös kiviaineksen kuormauspaikalta tai välivarastokasalta. 

Rakeisuuden yhteenvetotiedot merkitään työmaalla päällysrakennetyön 
tarkkailulomakkeelle (TIEH 732037). 

Mikäli kiviaines tiivistyy jyrättäessä huonosti, on vesipitoisuuden ja rakel-
suuden lisäksi määritettävä kiviaineksen muotoarvo huonon tiivistyvyyden 
syiden selvittämiseksi. 

Jos käytetty kiviaines ei täytä laatuvaatimuksia on siitä ilmoitettava 
välittömästi työmaajohdolle, jonka tulee päättää pikaisesti jatkotoimenpi-
teistä. Virheellisten kiviainesten valmistus tai levittäminen kohteeseen on 
keskeytettävä heti. 

Sellaiset kuormat, joissa on puujätteitä, turvetta, lunta, jäätä tai jäätyneitä 
maakappaleita, on hylättävä. 

4.3 	Kantavuusmittaukset 

Jokaisessa työkohteessa määritetään jakavan kerroksen kantavuus. Koe 
tehdään levykuormituslaitteella tai pudotuspainolaitteella. Poikkeusta-
pauksissa voidaan laadunvalvontamittaukset tehdä benkelman-palkilla. 
Pudotuspainolaitteella saadut kantavuusarvot muutetaan levykuormitusar-
voiksi kaavalla: 

E2  = 0,87 * 

E 2 	on levykuormituskantavuus[MN/m 2 1 
E 	 pudotuspainolaitekantavuus[MN/m 2 ] 

Kantavuusvaatimukset on esitetty liitteessä 1. 
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Levykuormituskokeet tehdään: 
- jakavan kerroksen päältä satunnaisesti keskimäärin 100 m:n välein 

Pienissä työkohteissa kokeita on tehtävä vähintään kuusi (6 kpl). Kokeen 
suoritusohjeet annetaan liitteessä 10. 

Kantavuuden mittaus tehdään sitomattoman kerroksen päältä n. 1/2 tuntia 
kastelun tai riittävän sateen jälkeen, jolloin tiehen mandollisesti käytettyjen 
liian hienorakeisten kiviainesten huono kantavuus paljastuu kun vesi 
sitoutuu rakenteeseen jo työn aikana. 

Kokeen tekeminen alustan ollessa jäätynyt on kiellettyä. Talvityönä tehdyn 
päällysrakenteen kantavuus on mitattava vasta, kun routa on sulanut 
n. 100 cm. Liitteessä 1. on esitetty vaatimukset levykuormitustuloksille. 

Jos koetulokset eivät täytä vaatimuksia, on ensiksi tarkistettava, että 
kokeet ja laskelmat on tehty virheettömästi. Tällöin on tarvittaessa tehtävä 
tarkistusmäärityksiä. Jos tulokset ovat virheettömiä, on selvitettävä mikä 
kohta on kantavuudeltaan epätyydyttävä ja mistä tämä aiheutuu. 

Jos tiiviydessä on puutteita jatketaan jyräystä, mutta liiallista tiivistämistä 
on ehdottomasti vältettävä kiviaineksen rikkoutumisvaaran ja hienoainek-
sen pintaannousun vuoksi. Jos rakennepaksuuksissa tai käytettyjen 
materiaalien rakeisuudessa tai kiviaineksen laadussa havaitaan puutteita, 
epätyydyttävä kohta on revittävä auki ja rakennettava uudelleen siten, että 
vaatimukset täyttyvät. Korjaustyön jälkeen ennen seuraavaan työvaihee-
seen siirtymistä, on uusilla mittauksilla todettava, täyttääkö rakenne 
vaatimukset. 

Vain lopulliset mittaustulokset talletetaan TGLAATUun tai vastaavaan 
taadunvalvontaohjelmistoon. 
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4.4 	Tiiviysmittaukset 

Päällysrakennekerrosten tiiviys määritetään 1 50 m:n välein kultakin ajo- 
kaistalta sekä yli 1 ,5 m:n pientareelta. 

Tiiviysmääritykset voidaan vain osittain korvata levykuormituskokeilla. 
Tiiviysasteen määritysohjeet ovat liitteessä 8. Liitteessä 1. on esitetty 
tiiviysvaatimukset. 

Tiiviysastemäärityksiä on edullisinta tehdä aluksi tiheämmin kuin on 
esitetty. Tulosten avulla voidaan päätellä tarvittavien jyräyskertojen määrä. 
Jos tulokset osoittavat kerroksen tiiviyden olevan epätyydyttävä, menetel-
lään vastaavasti kuin levykuormitustulosten osalta on määrätty. 

	

4.5 	Korkeus- ja tasaisuusmittaukset 

Korkeusmittaukset tehdään tien pituussuunnassa 20 m:n välein korkeus- 
merkkien kohdalta. 

Keskimääräinen poikkeama lasketaan tien sivusuuntaan 1 m:n välein 
tehtyjen mittausten tuloksista. Yksittäisestä kohdasta annetut toleranssit 
koskevat viimeksimainittuja mittaustuloksia. Korkeusasemavaatimukset on 
esitetty liitteessä 1. 

Korkeudessa esiintyvät virheellisyydet on yleensä korjattava välittömästi. 
Lopulliset hyväksytyt korkeusmittaukset kirjataan TGLAATUun tai vastaa-
vaan laadunvalvontaohjelmistoon. 

	

4.6 	Kerrospaksuusmittaukset 

Kantavan ja jakavan kerroksen sekä vähintään pistokokeina suodatinker-
roksesta toteutettavat paksuusmittaukset tehdään samoista kohdista kuin 
tiiviys- tai kantavuusmittaukset. Kantavan kerroksen mittaustul okset 
kirjataan TGLAATUun tai vastaavaan laadunvalvontaohjelmistoon. 

Suunnitelmissa ilmoitettu kerrospaksuus tarkoittaa vähimmäispaksuutta. 
Kerrospaksuuden keskiarvo ei saa alittaa paksuusvaatimusta 5 mm. 
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4.7 	Kaltevuusmittaukset 

Rakenteen pinnan ja luiskien oikea sivukaltevuus varmistetaan alusraken-
teen ja kerrosten päältä tehtävillä kaltevuudenmittauksilla. Mitattujen 
poikkeamien keskiarvon tulee täyttää liitteessä 1. asetettu vaatimus ellei 
muissa asiakirjoissa ole tätä täsmällisempää laatuvaatimusta. 

	

4.8 	Suodatin- ja jakavan kerroksen tarkastukset 

Riittävän ajoissa ennen kantavan kerroksen rakentamista on pidettävä 
tarkastus, jossa todetaan, täyttävätkö suodatin- ja jakava kerros niille 
asetetut vaatimukset. Tarkastukseen otettava osuus määrätään työn 
edistymisen mukaan. 

Tarkastuksesta on tehtävä pöytäkirja, johon merkitään: 

	

- 	tarkastettava paaluväli 

	

- 	materiaalimenekit ja materiaalin laatu 

	

- 	pinnan tasalaatuisuus ja tasaisuus 

	

- 	korkeus- ja kerrospaksuudet 

	

- 	jakavan kerroksen kantavuus 

	

- 	paikalla tehdyt havainnot 

	

- 	tarvittavat korjaus- ym. toimenpiteet 

	

- 	esitys töiden jatkamisesta. 

	

4.9 	Kantavan kerroksen tarkastukset 

Kantavan kerroksen valmistuttua on myös pidettävä tarkastus. Tarkastuk-
sessa todetaan mm. kerroksen pinnan riittävä karkeus, tasalaatuisuus, 
tasaisuus, sivukaltevuus, korkeustaso, kerrospaksuus, rakeisuus, kosteus, 
tiiviys, materiaalimoduuli ja kantavuus. 

EHei kerros täytä asetettuja vaatimuksia, on se korjattava tavoitteen 
mukaiseksi. Korjattujen kohtien laatu on osoitettava kokeellisesti ja työn 
jatkamispäätös on tehtävä em. tarkastusmenettelyn mukaisesti. 

Jos kantavan kerroksen päälle ei rakenneta välittömästi tarkastuksen 
jälkeen sidottua kerrosta, eikä sitä suojata väliaikaisella kulutuskerroksella 
(päällysteellä), on tarkastus tarpeellisilta osilta uusittava sidotun kerroksen 
rakennustyön alkaessa. 
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5 	SELVITYKSET JA ILMOITUKSET 

Tutkimustulokset kerätään yhteen määräajoin tai tietyn työtavoitteen 
valmistuttua. Työvaiheen tai koko työn valmistuttua käytetään laadittuja 
selvityksiä laadun arvostelun perusteina. 

Myöhemmin ilmenevien vaurioiden syitä sekä tarvittavia korjaustoimenpi-
teitä voidaan myös selvittää näiden yhteenvetojen pohjalta. Työmaalla on 
laadittava kaavio, johon päivittäin merkitään tärkeimmät tutkimustulokset. 
Kaavion alareunaan merkitään paaluluvut, tasausviivan korkeus, poikkileik-
kausmuoto ja päällysrakennetyyppi (tien pituusleikkauspiirustus). Kaavioon 
merkitään lisäksi kantavuutta, tiiviyttä sekä korkeutta koskevat tutkimustu-
lokset. Esitetyt kaaviomallit ovat vain esimerkkejä. Muunlaiset, kunkin työn 
luonnetta kuvaavat seurantakaaviot ovat suotavia ja sellaisia tulee kunkin 
työmaan tarpeiden mukaan kehitellä työn seurantaa kuvaamaan ja helpot- 
ta maan. 

Työmaan päällikkö vastaa työn laadusta ja tämän vuoksi hänen on jatku-
vasti seurattava ja vähintään viikon välein hyväksyttävä alusrakenteen ja 
päällysrakennekerroksen rakeisuutta, kantavuutta, tiiviyttä, kerrospaksuuk-
sia sekä keskimääräistä korkeutta koskevat tutkimustulokset. Työmaapääl-
likkö antaa tällöin myös huomautukset tutkimustuloksen edellyttämän 
materiaalin tai työn laadusta ja ohjeet tarvittavista lisäkokeista sekä muista 
toimenpiteistä. 

Toteutettavan toimialan (yleensä rakennustoimiala) sisäisen raportoinnin 
(linjalla työkohde, työmaan päällikkö, työpäällikkö, rakennuspäällikkö) tulee 
jokaisen piirin suunnitella organisaationsa puitteissa siten, että rakennus-
työn edistyminen, työn tulokset ja laatutaso ovat hyvin organisaation 
tiedossa. 

Sitomattomien kerrosten rakennustyön päätyttyä on laadittava tutkimustu-
losten yhteenvedot. Jos rakennustyö kestää kauan, voidaan tarvittaessa 
laatia väliyhteenvedot jo rakennettujen kerrosten osalta. Tulokset tulee 
käsitellä piirin laadunvalvontaryhmässä. Ryhmä antaa niistä palautteet 
suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitotoimialoille tulevia uusia hankkeita 
silmällä pitäen. Tarvittaessa tulee järjestää jälkiseuranta joillekin tieosille 
tutkimustulosten antamien viitteiden pohjalta. 

Laadittujen yhteenvetojen ja ATK-tulosten perusteella piirin on laadittava 
selvitys alusrakenteen ja päällysra kenteen sitomattomien kerrosten laadun-
valvontatuloksista. 
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1 	LAATUVAATIMUKSET 

1.1 	Tutkimukset 

TUTKIMUS MITTAUSTIHEYS 
(1 koel 

MURSKAUS Kantava 	 Jakava 

Rakeisuus 600 t 	 1 200 t 

Vesi pitoisuus 600 t 	 1 200 t 

Kiintotiheys 6000 t 

Lujuus ja muoto 6000 t 

Murtopintaluku 3000 t 

ALUSRAKENNE 

Tiiviysaste 1 50 m:n välein kultakin ajokais- 
talta ja yli 1 ,5 m pientareelta 

Kantavuusluokka 200 m:n välein tai maalajin vaih- 
- rakeisuus tuessa tiheämmin 
- vesipitoisuus 
- routivuus 
- pohjaveden asema 

Pinnan korkeus 20 m 

Pinnan kaltevuus 20 m 
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TUTKIMUS MITTAUSTIHEYS 
(1 koe! 

SITOMATON 
PÄÄLLYS RAKENNE 

SUODATINKERROS 
Tiiviysaste 1 50 m:n välein kultakin ajokaistalta ja 

yli 1 ,5 m pientareelta 

Rakeisuus, vesipitoisuus ja 1 500 t 
materiaalimoduuli 

Routivuus 6000 t 

Pinnan korkeus 20 m 

Pinnan kaltevuus 20 m 

JAKAVA KERROS 
Tiiviysaste 1 50 m:n välein kultakin ajokaistalta ja 

yli 1 ,5 m pientareelta 

Rakeisuus, vesipitoisuus ja 1 500 t 
materiaalimoduuli 

Kantavuus (E 2 ) Satunnaisesti keskimäärin 100 m:n 
välein kultakin ajoradalta 

Tiiviyssuhde(E 2/E 1 ) - 	 - 

Pinnan korkeus 20 m 

Pinnan kaltevuus 20 m 

KANTAVA KERROS 
Tiiviysaste 1 50 m:n välein kultakin ajokaistalta ja 

yli 1 ,5 m pientareelta 

Rakeisuus, vesipitoisuus ja 1 500 t (materiaali) 
materiaalimoduuli 300 m (valmis rakenne) 

Kantavuus (E 2 ) Ei tehdä 
(satunnaisesti keskimäärin 100 m:n 

välein kultakin ajoradalta) 1 ' 
Tiiviyssuhde(E 2/E 1 ) Ei tehdä 

(satunnaisesti keskimäärin 1 OOm:n 
välein kultakin ajoradalta)' 

Pinnan korkeus 20 m 

Pinnan kaltevuus 20 m 

Jos suunnitelmassa on mitattava kerros=kantava kerros, mutta ei mit-
tausväliä 
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1 .2 	Tiiviysaste- ja tiiviyssuhdevaatimukset 

Tiiviysasteiden keskiarvon vähimmäisvaatimukset penkereelle ja alusraken-
teen yläpinnalle. Yksittäinen tiiviysaste saa auttaa vaatimusrajan enintään 
5 %-yksikköä. (Suluissa oleva mitta koskee tapausta, jolloin päällysrakenne 
tehdään aikaisintaan vuoden kuluttua pengertämisestä). 

Pienin sallittu keskimääräinen tiiviysaste 
I%1 

Rakenne 
Syvyys tien 

Pengermassojen tai leikkauspohjari kanta- 
pinnasta [ml 

vuusluokka 

B CjaD E FjaG 

PENGER <2 95 95 92 - 
Päällysrakenteet 
1-4 2,0-5,0 

90 90 87 - 
(3,0) _________ ________ 

>5,0 - - - - 

<3,0 90 90 87 - Pällysrakenteet 
5-6 

>3,0 - - - - 

LEIKKAUSPOH- 
JA 

Päällysrakenteet 
95 93 92 - 

1-6 

MAALAATIKON 
POHJA 

Päällysrakenteet 
90 90 87 - 

1-6 

Pienin sallittu keski- Pienin sallittu yksittäinen 
Kerros 

määräinen tiiviysaste % tiiviysaste % 

Suodatin 95 90 
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Tiiviyssuhteen keskiarvovaatimukset: 

Kerros Vaatimus 

Kantava (Pk 1 - 4) ^ 2,0 

Kantava (Pik 5 - 6) ^ 2,2 

Jakava ^ 2,2 

Suurin sallittu yksittäinen tiiviyssuhde (E 2 /E 1 ) yksittäisen kantavuushavain-
non (E 2) perusteella. 

E/E 1  SALLITTU 
YKSEflÄISTULOS 

JAKAVA 

JAKAVA/' / :::: yi+(12/125O) 

3. 
1 	 / 

, 	 / 
KANTAVA 

1 	/ luokat 1-4 
....-.-........................ 7 

,' KANTAVA ............ ,// 
2 x<145 

2 y=1+(12/1750)'x x)145 

Iuka( 5.6 

x<175 

1 y1+(i+(12/1750)'x K>175 

0 	100 200 	300 	400 500 

KANTAVUUSARVO E 2(MN/m2) 
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1.3 	Kantavuuden odotusarvot 

1.3.1 	Kantava kerros 

Kantavan kerroksen päältä (sorateillä kulutuskerroksen) kantavuuden 
od otusarvot. 

1.3.1.1 	Levykuormituslaite 

Päällysraken- 
neluokka 

Kantavuuden odotusarvot(MN/m 21 eri päIIysteiIIe 

AB, KAB Ös SOP sn 
E2  E2mfl  E2  E2mIn  E2  E2m  E2  E2mm  

1 210 160 
2 210 160 

3 195 145 
4 195 145 180 130 
5 195 145 180 130 

6 195 145 165 115 165 115 130 75 
= 	Odotusarvo keskimääräiseksi kantavuudeksi 

E2,,,,, 	= 	Pienin yksittäinen odotusarvo 

1.3.1.2 	Pudotuspainolaite 

PääUysraken- 
ne?uokka 

Kantavuuden odotusarvot(MN/m 21 eri päällysteille 

AB, KAB SOP SR 

E2  E2m ,n  E2  E2m ,,, E2  E2m ,. E2  

1 235 185 

2 235 185 

3 215 165 

4 215 165 200 150 

5 215 165 200 150 

6 215 165 160 130 180 130 135 85 
E2 	= 	Odotusarvo keskimääräiseksi kantavuudeksi 

E2m ,,, 	= 	Pienin yksittäinen odotusarvo 
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1.3.2 	Jakava kerros 

Jakavan kerroksen kantavuuden odotusarvot. Odotusarvot ovat samat 
kaikille päällysrakenneluokille. 

Mittauslaite Kantavuuden odotusarvo E2m•,. [MN/m 2j  

Levykuormitusaite 90 

Pudotuspainolaite 105 

Soratiet 

Kantavuuden odotusarvo 
[MN/m 2 J 

Sidekerroksen paksuus[mml 

150 250 

Levykuormituslaite 65 40 

Pudotuspainolaite 75 45 
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1 .4 	Korkeus- ja tasaisuusvaatimukset 

Suurin sallittu 
Suurin sallittu 

Suurin sallittu 
Kerros yksittäinen 

kaltevuuden 
eptasaisuus 5 m 

poikkeama 
poikkeama [mml matkalla [mm] 

1%] ___________ 

Kantava -20 - +20 ± 0,5 20 

Jakava -30 - + 30 ± 1 30 

Suodatin -40 - +40 ± 1,5 40 

Louhepenger 
-100-0 ±1,5 50 

(yläpinta) ______________________ _____________________ 

EPS-hark. (alusta) -20 - +20 ± 1,0 20 

Kevytsora, maabe- 
-20 - ̂20 ± 0,5 20 

toni 

Maapenkereen 
-200-0 ±1,5 50 

yläpinta ___________________ ___________________ __________________ 

Luiskat -100 - + 100 Loivempi kuin k - 

1.5 	Teiden tasaisuusvaatimukset (IRI) 

Tien luokka Sallittu epätasaisuus lRl [mm/mJ 
Alin hyväksyttävä taso(kevät) 

Moottoritiet 1 .8 

Valta- ja kantatiet 2.2 

Seudulliset tiet 2.7 

Kokoojatiet 3.0 

Yhdystiet 3.2 
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1 .6 	Kiviainesten lujuus- ja muotoarvovaatimukset 

Kerros Päällysrakenneluokka 	1 Laatuluokkavaatimus 

Kantava 1 - 2AB IC/IlI 

Kantava 3 - 6 ID / IV 

Muut sitomattomat 1 - 6 - 

Lujuusluokka Los 
Angeles- luku 

Kuulamylly- 
arvo 

Pistekuormitus- 
indeksi 

IA ^ 20 ^ 13 

IB ^ 25 ^ 11 ^ 1O 

IC ^ 30 s14 

ID ^ 35 ^ 17 

II - ^ 30 

Muo- Puikkoisuus [cia] Liuskeisuus [bial Liuskeisuus 
to- prEN 
luokka Lajite Lajite Lajite Lajite 

8— 12— 8— 12- 
12 16 12 16 

mm mm mm mm 

^ 2,5 ^ 2,3 ^ 1,5 ^ 1,4 ^ 1O 

II ^ 2,6 ^ 2,4 ^ 1,7 ^ 1,6 ^ 15 

III ^ 2,7 ^ 2,5 ^ 1,8 ^ 1,7 ^ 20 

IV ^ 2,9 ^ 2,7 ^ 1,9 ^ 1,8 ^ 25 

Vaihtoehtoinen menetelmä muotoarvolle, muotoarvo rnääritetään yli 
8 mm rakeista 
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PaI1y.raenne 

Päällysrakenteen 	materiaalivaatimukset 
Tierokenteeseen 	tiivistetyn 	kiviciineksen 	rokeisuuskäyrat 

SILTTI 	 HIEKKA 	 SORA 	 1 	KIVET 
0002 	0006 	0.02 	006 	0.2 	06 	2 	6 	20 	60 

00 

SO 

so 

50--- 

KANTAVA KERROS 	- 

Suositeltavin alue on raste- 
roitu (suurin raekoko d95  = 
45...55), lisäksi rakeisuus- 
käytän tulisi olla ohjekäy- 
rien suuritainen. 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

-- .. 
- 

- 
- - - 

_J 
- rr r - 

/ 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

/1 
/1 

- 

74 - 

--- - - 

______,4____ 
- - -. 

-- 

-- - 
1. 1 

	

0002 	0006 	0.02 	000.125 025 	0.5 	1 	2 

	

[ 	es 	 hieto 	1 
4 	8 	16 	32 	64 	12$ 200n 

_____JI1II± 	1 
SILTTI 	 HIEKKA 	 SORA 	 1 	KIVET - 

0002 

SO 

70 

60 

0006 	0.02 	0.06 	0.2 	0.6 
___________________ 
JAKAVA KERROS 

: 	ke 

Suositeltavin alue on raste- 
roitu. 

. 

-- 2 

- 
6 

T177 
-!-Y 

- 
20 	60 

/- 
—7 

•-/-• 

-- 
- 

-- / ----- --- 
,4i  

y 

/.. 
/ 

/ ._ 	- 

- 

- 
- 
- 71! 

-- 

. 

30--- 
/ 	.---- -N " 

10--.- 
---, 

-- 
- - 	- - - 

— 	 -1-- 
- - 

12 
- 	---4- 	- - 	_L 

25 	• 100 150 
i 

0002 	0006 	0.02 	00 	0. 25 0.25 	0.5 	1 	2 	4 	 16 	32 	64 	128 200e 
he s u 	 h e t 	 h iekko 	f 	sora 	 6 	ei 	- 

SILTTI HIEKKA { ________ ________ SORA j 	KIVET 
20 	60 0002 	0.006 	0.02 	0.06 	0.2 

SUODATINKERROS 	- 7L 
1. Normaali ohjealue 	

4 2. Käyttö sallittu, 
70 	kun karkeampaa 	- - 

hiekkaa ei saada. 
60 	 ____ 

50 --- 	---- 	—4—.- 

- 

0.6 2 	6 
----•------ 

_.L 
. 

- 

-- 

-. 

._ - - - 

2 
/ 

- 

- 
7 

. 

- ._ - 

- 	. 	- 

- 

1 s 

- 

- -- 

10 

- - - - / 
/ 

Rakeisuuskäyrä ei saa 
ylittää paksuja viivoja 
nuolen suunnassa. 

Kuva 51:3 

- - 	- 

10--- -- -- - 1 
- - -- f- 

---- - ----- 
- - 	- - - - 7L 

Q02 	0006 	0.02 	G0 	0-125 0.25 	0.5 1 2 	4 	8 	16 	32 	64 	12$ 200r 
IV 5.1-6 
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Paöllysrakenteen materiaalivaatimukset 
Tierukenteeseen tiivistetyn kiviaineksen rakeisuusköyrät 

SILTTI 	 MIEKKA 	 SORA 	1 KIVET 
0002 	0006 	0.02 	004 	0 2 	06 	2 	6 	20 	60 v0

______7 ---
SORATIEN 	 - 	- 	- . 	- 	- 

ao 	1. Kulutuskerros 	- 	- - 
2. Sidekerros 	 / 70 	 , / 	- 	- - 

60 Suositeltavin alue kulutus- 	- 	- - 	- kerrokseen on rasteroitu. 	.- 	/ 

:- 

:1 	tii 	 -i--1--- -t----- 

IV 5.1-7 
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1 .8 	Sallitut rakeisuuspoikkeamat 

Jakavan ja kantavan kerroksen rakeisuuden sallitut poikkeamat suositelta-
valta ohjealueelta. Suositeltava ohjealue rasteroitu (ks.kohta 1 .6.) 

Rakennekerros Kantava Jakava 

Materiaah Murske Murske 
Luonnon 
kiviaines 

0,002 mm seulan läpäisevä määrä 0 0 0 

0,02 mm seulan läpäisevä määrä 0 0 0 

0,074 mm seulan läpäisevä määrä +2 +2 +2 

4 mm seulan läpäisevä määrä -5 - +2 -8 - +10 -8 - +45 

16 mm seulan läpäisevä määrä -5 - +5 -10 - +15 -10 - +30 
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2 	ALUSRAKENTEEN KANTAVUUS-, MAA- JA ROUTI- 
VUUSLUOKITUS 

2.1 	Kantavuusmitoitus 

Maalaji Tarkennus Lyhennys Luokka 

Kallio Ka 

Kallio Iouh&' Lo A 

murske" M 

Kivet" Ki A 

Sora Sr B 

Sora- routimaton rton SrMr C 

moreeni routiva' 2  SrMr E(F)'4  

Routimaton karkea KaHk C 

Routimaton. keskik. Kel-lk D 

Routimaton hieno hHk D(E)'4  Hiekka 
Routiva keskik. KeHk E 

Routiva hieno hHk E(F)" 

Hiekka- routimaton rton HkMr D(E)'4  

moreeni routiva HkMr E(F)'4  

Siltti Si 

Silttimoreeni SiMr 

Kuivakuori h ^ lm Kuivak.Sa 

Savi Sitkea S ^ 25 kN/m 213  Sa F(E) ' 

Pehmeä S<25 kN/m 213  Sa G 

Lieju Lj G 

Turve Tv G 

Kantavuus 

A= 
300 MN/m2  

B= 
200 MN/m 2  
(150 -280) 

c = 
100 MN/m 2 

 (70- 150) 

D= 
50 MN/m 2  
(35 - 70) 

E= 
20 MN/m 2  
(15-35) 

10 MN/m 2 

 5 MN/m2  

Alusrakenteen kantavuus arvioidaan nor- 
maalisti pohjamaan maalajin perusteella. 
Jos pengertäytteen paksuus on vähintään 
1 m, käytetään pengertäytteen kantavuus- 
luokkaa. Jos pengertäytteen paksuus on 
alle 1 m, alusrakenteen kantavuus voidaan 
laskea kohdan 5.25 mukaisesti, kun E-mo-
duliksi valitaan pengertäytteen kantavuus- 
luokkaa vastaava kantavuus. Myös muut 
alusrakenteen pinnassa olevat varsinaista 
pohjamaata paremmin kantavat maaker-
rokset rinnastetaan tässä suhteessa pen-
gertäytteeseen. 

Huomautukset 
1) Routiva murske sekä routivaa maata 

sisältävä louhe ja kivet rinnastetaan 
vastaavaan routivaan maalajiin 

2) Kantavuudeksi voidaan valita 
35 MN/m2, jos kysymyksessä on 
kuiva penger tai jos hienoainespitoi-
suus on enintään 20% ja paikka ei ole 
märkä(katso huomautus 4) 

3) Siipikairauksella 	todettu 	suljettu 
leikkauslujuus 

4) Suluissa o)evaa kantavuusluokkaa 
käytetään kun maa-aines on märkää 
lopullisessa alusrakenteessa eli pohja-
veden etäisyys alusrakenteeri pinnasta 
on alle 1 m tai paikkaan kerääntyy 
pintavesiä 

5) Penkereessä kuivana 
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2.2 	Alusrakenteen kantavuus 

Kantavuusluokka 
MAALAJI 

Kuiva Kostea Märkä 

SORA 	 Sr B 

.. . 

SORA- 	 (rton SrMr) C 

E 	 F MOREENI SrMr 	rva SrMr 

... 	 ... 

rton kaHk C 

D 

. 

rton keHk 

0 E HIEKKA 	 rton hHk 

E rva keHk 

E F rvahHk 

HIEKKA- HkMr) 	rton HkMr D E 

E 	 F MOREENI HkMr 	rva HkMr 

... 	 ;:.:;:. _____________ 

SILTTI 	 Si E 	F 	G 

___________ 

SILTTIMOREENI S 	SiMr E 	F 	G 

KUIVAKUORI (h ^ 1 m) E 

SAVI 	 SITKEÄ S ^ 25 kN/m 2  E F 

PEHMEÄ S<25 kN/m 2  G 

. 

LIEJU 	 Lj G 

. 

TURVE 	 Tv G 

S, = suljettu leikkauslujuus 
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2.3 	Maalajien routivuusarvostelu 

Kaikki maalajit, joiden rakeisuuskäyrät ovat alueella 1, ovat routivia. 

Ne maalajit, joiden rakeisuuskäyrät sijaitsevat alueella 2, 3 tai 4, ovat 
routimattomia edellyttäen, että käyrien alapäät eivät ulotu viereiselle 
hienorakeisemmalle alueelle. 

Maalajien routivuutta voidaan myös arvioida kapillaarisuuden perusteella 
sen ollessa routimattomilla maalajeilla pienempi kuin 100 cm. 

Alueen 1 L maalajit ovat huonon vedenläpäisevyytensä vuoksi käytännössä 
routimattomia. 
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3 	KIVIAINESTEN E-MODULIN ARVIOINTI 

Pa11ysrakenne 	 TVL 	 16.9.1985 

Kiviainesten 	E-modulin 	arviointi 	MN/m2  
Tierakenleeseen 	liivistelyn 	kiviaineksen 	rakeisuuskäyrat 

SILTTI 	 HIEKKA 	 SORA 	 1 	KIVET [ ________ ________ 
0002 	0006 	002 	006 	0.2 	06 	2 	 20 	60 _6 - - 

KALLIO- JA SORAMURSKE 7 ZI 7 - 
- heikoin alue, 	jolla rakeisuus- 

80 käyrä käy määrää E-modulin - — - 

60 

- jos rakeisuuskäyrä ylittää 2 
- 	2 rajakäyrää E < 280 HN/m 

3 	-- 	E < 200 MN/m 2  - 
-- 
/ 7 

-. 
/ 	-- 

- 
-- -- 

-- - - - 
50-- 

• 	4 	-- 	E 	< 	150 MN/m2  

40 . 
30 

20 - 

10 -- 
- . 	. - - - - 	- . 	- - 1 - J. 12 

1 - - 	- 25( 	5 
J 

100 150 
1 

0002 	06 	002 	0O? 	0125 0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	16 	32 	64 	128 200ri 
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5 	SIIRTYMÄKIILAT, SUODATINKANKAAT JA LÄM- 
PÖERISTEET 

Alusrakenno 	 I., . 	 i6.9.198 

S ii rtym d ki ii at 

Tien 	pituussuuntaiset 	kiilat 

Kallio / routiva maa 	 - 

- 	- 
L 	ii 	(S-R) 	- - 	 5.Om 	..- 	mandollinen 

t 	wtiiounto 
- 	

- 

V __________ 
- 	

-- - 

Routiva pohjornaa 	 routimoton täyte/ 
useimmiten 	/ 
louhe 	J 

2. Kauio /routimaton maa 

- - - 	- - - 	5,Om 	 - 	mandollinen - 	
irtilouhnto rL01 

Rl 
_______________ 

'fA'Y/ 

louhetäyj.V..- 	\ kallion 	jo 	louheen 	rata, 
Routimaton pohjornoo 	toi penger 	 i!tilouhintaa 	ei 	tehdä 

3. Routivo maa / routimaton maa 

- R__ 

kiilan tayte 	yleensä 	/ Routiva pohjomoa 	
/ 	

Routimaton penger 

4a. Routiva 	leikkaus / routiva 	penger, 	leikkaussyvyys 	kasvaa 	jyrkästi 	(1•t0) 

Lii 	lt,25m-R 1 ) 	 Lk 	(l,25m-R 2 ) 

L---  
R 1  

__ ___ 

matidien 	supdptin 1'  
Routivo pohjornoo 	 routImptontdytej -. 

4b. Routiva 	leikkaus 	/ routiva 	penger, 	leikkoussyvyys 	kasvaa 	loivasti 	(l 10) 
Lk 	(1 25m- R) 

-----4j------- 
- 	:TiiI: ----------------- 

rOutivoa pengerlöytetto 
Routiva 	pohtamoa 	tai 	horattua pohjamoata, jos 	 Routiva 	penger 

pengertdyteotaanvierei- 

lii 	kiilan 	kalievuus 	(riippuu 	tien 	luokasta 	jo 	olosuhteista) 
L 	kuiton 	pituus 

R 	routimattomon 	rakenteen 	paksuus 
S 	siirtyinakuilon 	syvyys 	kuvasta 	32 1 	(sora- 10 	murskekuulo 	on 	0.2 m 	ja 

louhekuilo 	0,5 m 	syvempi 	kuin 	tiiekkakuila) 	 Kuva 	32 3 

IV 3.2-7 
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Rakenteen poikkeikkauS 

SUOSITELTAVIA SUODATINKANKAAN K.AYTTOKOHTEITA 

Toispuoleiset kallioleikkaukset 

TOsSpUOleiSeSSa kallioleikkauksessa kbyte- 	tai hiekka, karitavuuaerot tasoitetaari 'siis- 

taan routivan maala)in puolella siirtymSkit 	teellä. )onka kaltevsaus on l4. Louheer. a 

lasyvyyteen ulotettua maalaatikkoa (kuva 	routivan maan sekoittumtnen estetaari suoda- 

3l2}. Routtmattomalla aluarakenteella ra- 	tinkankaalla tai suodatinkerroksella. Maa- 

kenteen paksuus on 1 m. Louhe on ensisijai- 	laatikko on varutinta kuivattaa pohjaan 

nen täytemateriaali. Jos täytteenä on sora 	saakka. 

Kallio! routivo pohjamaa 
- 

Louheen jo hiekko- loi sorOtOylän rajopinlovøhlO- 	
Rutivo pohjOmOa 

ehdot. jo koko moOIOOt,kkOO ei läylelä Iouheello 

S surlymaki(oSy'yy5 

Kallio / routimotOn pohjamaa 

A000nreuno 

l\M0h 

llOuo suoOcinkflfl os 
Roulimalon 

dollunen 	

Louheen 0 hiekko - pohjamOo 
	Tä leläon ensis 0550 louheello 0-00 

OuhifflO 	

loi soroloytän rOjO 
piniOvOihtOehdOl 

Suljettu / Aukollinen louherakenne 

Vesiliivis läyle 	 ___________ 	 Sekolonen byte 

____ 	- - - — - - _. 
"p Suod a i ui ka ui a s 	- 

- _. 

Aukko, joko uOdOOn oltää pois, jOS vesi 	
/ 

SuodolinkoroS tai - kerros 
muuten pääsee IuiskoIoylteen lopi 

Suljettu / Suljettu louherakenne Ves 1 	5 0 te 

0 -kerros 

kol Ii ui en 

dattnkart as 
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Ole ltd 0 	 on. lqi 

Routimisen rajoittaminen 

Lcmpöeristeen 	köyttö 	siirtymökiilassa ja 	routamitotetusso 	pöallysrakenteessa 

Lömpoeristetyn 	tieosuuden alku 
b0 L-k - 	00 	- 	Lompoeristetty osuus 

Kontova 	kerros ________ 

Jokova kerros Eristepoksuuden , v20mm _o 

- SuodatnkCrr0s 
lc 	j elOO 	200mrn hekkoa 

Siirtymökiila 	kallion 	kohdalla 
L'k(R2-R,) Lkx 	 jattern 

1 _ 2Oru 

er 	mittokaovo pysty-jo 
vookosuunnasso) 

a 	= 	itirepäeresteer. 	pi 	lie 	telnet, 	roe- k x 	ml 
timnttomao raketoe 	pe.rsu5, kiilan 	kaltevuus 	teui,,00sta 	.122 
v0hintaän 700 sen = 	lamp....ersteen paksuus, 	tauiekosta - poeresteen p.ksus 	leeostd 32.v 	saatu perespaksuus 	ilman ker- 

'e,kealta 	kertu - e 	,.,entrot- 
ette 

tolmen 	ayttoä 	Imen 

Pea 1 lysrel.:ezeteen inandol i eron 	paksuusero 
C 	 - 	.:r..j)OC 	151000 	di te 	tiova;, 	-det 1 

12 	- 	il) 	tasoitetaa 	kaltevuudessa 	tie. 
;e.attOttat. 	rakcr,teer. 

Etclin-Suoi--essc, 	e,het.a,,tt 	UI 	te J1tt petiUs hall s.non 	on 	vöhintan 	2 ts. 

- Iteopujon 	eoodo 1 La 	nt iste 	ulotetaate 	thyspae - 

I'on3oi 5 -  Seur.es' 	' 	2(0 	fl  sutta 	rum:uka i'. - ,.nnon 	yli. 

.os 	k eilen ui 	lamassa 	portaissa 	tie eI 

Myös 	kattt.'uusttit0: teen 	ci 	.tOLI,I'Jd 	luo- erestepksuut ta 	1< 	15 	tunti 	en 	saada, 	yteetitat 

mtoo-t 	S''t '' , 
.10 	te. 	paksesiea 	evye 	ne 	Joid 	 tOiteOfl 	tevl. - 

maa rattesEe erOta 	J,.t eaar. 	tyhjeiksi 	sitoo 	etten 	neodotet etu 

st.tiieuteaa 	Ousstuttava 	ku"eo. 
Poikkileikkaus 

Penger Leikkaus 
O,5rn 	O5m 0 5m 0 5m 

_0tQi 
Suo to-OlO 

To)vtsirt 	auktpdetytsso 	Itittymisso 	er.ste 
ulotetoan 	littyvolle 	tielle, jossa 	se 	ohertee 
kiilamousesti 	5m 	motkallo 	ellei 	luttyvön 	Peru 
luokka 	edellyto 	p.dernpoo 	kotoa Kuva 32: 5 

IV 3.2-9 
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6 	KUITUKANKAAN TUNNISTAMINEN JA TESTAAMI- 
NEN 

6.1 	Laadunvarmistustoimet työmaalla 

Laadunvalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että käytettävät geotekstiilit 
ovat suunnitelman mukaiset, että ne täyttävät eri käyttöluokille asetetut 
laatuvaatimukset ja että työ suoritetaan geotekstiilin pitkäaikaiskestävyy-
den kannalta oikealla tavalla. 

6.2 	Materiaalin laadunvalvonta 

6.2.1 	Tyypin määrittminen 

Geotekstiilin hankkijan toimesta tehtävässä tyypin määrittämisessä tarkas-
tetaan, että geotekstiili täyttää taulukossa 1 esitetyt vaatimukset. 

Määritys tehdään hyvissä ajoin ennen geotekstiilin asennuksen aloittamista, 
jotta varmistutaan geotekstiilin asianmukainen toiminta kohteessa. 

Jokaista projektikohtaista toimituserää tai jokaista 50 000 m 2  geotekstiilie-
rää kohti otetaan työmaalle/tiepiirin keskusvarastolle toimitetuista rullista 
vähintään viisi 0,6 *0,6  m 2  kokoista näytettä tarkastusta varten. Näytteet 
otetaan satunnaisesti siten, että ne edustavat mandollisimman hyvin työ-
maalle/tiepiirin keskusvarastolle toimitettua tuote-erää. Urakoitsija on 
vastuussa siitä, että näytteiden Otto ja tarvittavat tarkastukset suoritetaan. 
Otetuista näytteistä tutkitaan että geotekstiili täyttää ko käyttöluokalle 
asetetut vaatimukset. Näytteiden jatkokäsittelyn ja kokeet suorittaa raken-
nuttajan hyväksymä riippumaton testauslaboratorio. 

6.2.2 	Projektikohtainen laadunvarmistus asennuksen aikana 

Itse asennuksen aikaisen laadunvalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että 
urakoitsijan hankkima geotekstiili on tyyppitarkastettu, täyttää laatuvaati-
mukset ja on riittävän tasalaatuista. 

Rakennuttajan edustajan tulee tarkastaa kaikki rakennuspaikalle tulevat 
geotekstiilirullat. Rakennuttajalla tulee olla käytettävissä yksityiskohtaisen 
tiedot tuotteista, esim. luokituskokeen tulokset ja näyte. 
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6.2.2.1 	Näytteenotto 

Laatua on tarkkailtava sekä silmämääräisesti että näytteenotolla: 
- 	välittömästi työtä aloitettaessa 
- 	työn kuluessa, jokaista 50 000 m 2  geotekstiilierää kohti kutakin 

työmaalle saapuvaa kuljetusta kohti 
- 	jos geotekstiilin laadussa havaitaan vikoja tai epäillään suurta 

laadunvaihtelua 

Näytteen ottotiedot liitetään näytteiden mukaan. Urakoitsija lähettää 
näytteet rakennuttajan määräämään testausla boratorioon tarkastettavaksi 
tai mandollisiin laadunvarmistuskokeisiin, jos tuotteen heikkoa laatua on 
ollut syytä epäillä. 

6.2.2.2 	Varastointi työmaalla 

Geotekstiilirullat on varastoitava siten, että geotekstiilit säilyttävät alkupe-
räiset fysikaaliset ominaisuutensa ja säilyvät vahingoittumattomina, mikä 
tarkoittaa esim. UV-säteilyltä ja varastoinnin ja kuljetuksen aikaisesta 
vaurioitumisesta suojattuina. Varastointiolosuhteet tarkastetaan näytteeno-
ton yhteydessä ainakin seuraavien tekijöiden osalta: 

- 	erän tunnistustiedot: rullanumerot, valmistusaika ja paikka, toimitta- 
ja 

- 	varastointiaika 
- 	varastointimäärä 
- 	suojaus valoa vastaan, jos varastointiaika on yli 1 kuukausi 
- 	suojaus jäätymistä vastaan(24 tuntia ennen asennusta) 
- 	rullien ehjyyden ja tasalaatuisuuden silmämääräinen tarkastus ruflien 

molemmista päistä. 

6.2.2.3 	Asennusmenetelmä 

Geotekstiilien asianmukainen toiminta edellyttää hyvälaatuisia tuotteita ja 
kunnollista asentamista. Erityistä huomiota on kiinnitettävä asennuksenai-
kaiseen vaurioitumiseen, maapohjan häiriintymisen välttämiseen ja suunni-
telmien mukaiseen geotekstiilin käyttöön. Liikenne ei missään tapauksessa 
saa kulkea suojaamattoman geotekstiilin päällä. Työmaaliikennettä varten 
geotekstiili on peitettävä vähintään 0,3 m paksuisella suojakerroksella. 
Pysyvän tierakenteen osana käytettävä geotekstiili on viipymättä suojatta-
va vähintään 0,5 m paksuisella kerroksella. 

6.3 	Geotekstiilin asennus 

Erottajan toimiva geotekstiili asennetaan täytön suuntaan nähden joko 
pitkittäin tai poikittain. Liittäminen suoritetaan limittämällä, hitsaamalla, 
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ompelemalla tai muulla sopivalla saumaustavalla. 

Geotekstiilin toimittaja antaa ohjeet hyvä ksyttävästä saumaustavasta. 
Täytön tai jakavan kerroksen alla limityksen tulee olla vähintään 0,5 m. 
Kun tuote asennetaan limisaumattuna käyttöön nähden poikittain, limittä-
minen suoritetaan "kattotiili"-menetelmällä, jossa lisättävän geotekstiilin 
reuna asetetaan jo maassa olevan geotekstiilin reunan alle. Jos suuria 
painumia on odotettavissa, on limityspituutta lisättävä ja geotekstiili 
asennetaan poikittain täytön suuntaan nähden. 

Routimisherkissä maalajeissa(suodatusteknisesti vaikeat maalajit), liittämi-
nen tulee tehdä ompelemalla tai hitsaamalla. 

Erottajana toimiva geotekstiili on saumattava hyvin luiskissa, sekä liitty- 
miskohdissa kuivatusjärjestelmiin, kaivoihin ja vastaaviin läpäisyihin päin. 

Erotuskerroksen on oltava riittävän kalteva, jos hyvin karkeaa materiaalia, 
kuten louhetta, ajetaan sen päälle. 

Geotekstiili on suojattava auringonvalolta ja varastoitava suojattuna: 
varastoituna ja asennuksen aikana tuote saa olla yhteensä enintään viikon 
ajan auringonvalossa. 

Geotekstiili on suojattava työmaaliikenteeltä. Suojakerroksen paksuuden on 
kovalla pohjalla oltava vähintään kaksinkertainen suoja kerroksen maksimi-
raekokoon nähden, kuitenkin vähintään 0,3 m. 

Pehmeillä pohjilla suojakerroksen paksuutta on suurennettava. 

Lisäksi suojakerroksen on oltava niin paksu, ettei maapohjassa tapandu 
haitallisia muodonmuutoksia asennuksenaikaisen ja viimein varsinaisen 
liikenteen takia. Kerrosten minimipaksuudet ovat käyttökelpoisia vain 
rajoitetun ajan rakennusaikana, siis rajaltisen määrän ylityskertoja. Toistu-
van liikenteen aiheuttaman kulumisen estämiseksi vaaditaan yleensä 0,5 m 
vähimmäispaksuus. 

Ennen pengertämistä geotekstiilin päälle asennetaan suojauskerros. Suoja-
uskerroksen paksuuden tulee olla kaksinkertainen pengerrettävän materiaa-
lin suurimpaan raekokoon nähden. Suojakerroksessa, joka asennetaan 
päätypengerryksellä, suurin raekoko voi olla enintään puolet kerrospaksuu-
desta. 

Vaurioitunut geotekstiili on suojattava tai peitettävä uudella geotekstiilillä 
edellä esitettyjä saumausohjeita noudattaen. 



> 
c 

Taulukko 1: Uudistetun VTT-GEO -luokituksen vaatimukset 

käyttöluokka 1 käyttöluokka 2 käyttöluokka 3 käyttöluokka 4 kyttöIuokka 5 

SALLITTU PAINON VAIHTELU Swmix  ___________ ___________ ___________ 

näytekoko 200200mm2  ±12,5% ±12,5% ±10% ±10% ±10% 

näytekoko kenttäkokeissa 0,5*0,5 m2  ± 8,5% ±8,5% ± 6,5% ±6,5% ±6,5% 

TASAISUUSTEKIJÄ A: ___________ ___________ __________ 

Redusoinnin alaraja <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 

VETOLUJUUS IkN/m 2 1 >5 >7 >11 >19 >30 

VENYMÄ (%1 >30 >45 >50 >50 >50 

LUJUUSVARA ___________ ___________ ___________ ___________ 

20 %Atkuvenymän jälkeen IkN/m2 1 >20 % >30 % >40 % >50 % >50 % 

KARTIOPUDOTUSKOE ___________ ___________ ___________ ___________ 

Reikäkoko 0 Immi 0 < 45 0 < 40 0 < 26 0 < 17 0 < 5 

TEHOKAS HUOKOSKOKO O 	[mml <0,2 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 

1 VEDENLÄPÄISEVYYSKERROIN [m/s'10 4 1 >1 >1 >1 >1 >1 
-4 - 
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7 	HIENOAINEKSEN JA VESIPITOISUUDEN VAIKUTUS 
KANTAVUUTEEN 

Useat kentältä saadut kokemukset ja havaintotulokset ovat osoittaneet, 
että hienoainesmäärän sallitun rajan ylitys alentaa erittäin herkästi kanta-
vuutta ja sen seurauksena päällysteet vaurioituvat nopeammin. Kuvasta 1 
näkyy miten materiaalin E-moduuli alenee hienoainesmäärän ja vesipitoisuu-
den kasvaessa. 

VESIPITOIS(JUS 
HIENOAINES MÄÄRÄ 

E 
z 

-J 

0 

w 
c 

C 	5 	10 15 20 
Hien oai nes maara 
VesipitOi SULJS 

Kuva 1: Materiaalin E-moduu/in aleneminen hienoainesmäö,än ja vesipitoisuuden kasvaessa. 

Kantavan kerroksen hienoainesmäärän tulee olla mandollisimman pieni ja 
mandollinen hienoaineksen pintaan nousu on pyrittävä estämään. 

Saven ( ^ 0,002 mm) määrä on herkkä routivuuden ja kantavuuden alene-
misvaaran ilmaisin. Saven määrä kantavassa kerroksessa saa olla enintään 
1 % ja mieluiten 0 %. 

Rakeisuusohje kantavan kerroksen materiaalille 0,02 mm:n kohdalla on 
enintään 3 %. Asetettu raja-arvo on tarkka ja sen ylitys johtaa yleensä 
varsin pian päällystevaurioihin. Tämä johtuu ensisijaisesti maalajin routivuu-
desta. Hienoainesmäärä Sitoo tällöin runsaasti vettä yli kriittisen kyllästys-
rajan, jolloin kantavuus alenee. 
Hienoainesmäärä(< 0,074 mm) ei sellaisenaan yksin ratkaise kantavuuden 
alenemista vaan hienoaineksen rakeisuus eli siltin ja saven määrät ja niihin 
sitoutuva vesimäärä ovat ratkaisevampia. 

Kantavan kerroksen liian suuri vesipitoisuus johtuu usein liian suuresta 
hienoainesmäärästä. Materiaalin huokostilan kyllästysaste on kuitenkin 
merkitsevämpi kuin itse vesipitoisuus. Kyllästysasteellahan ilmaistaan 
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miten suuri osa kokonaishuokostilavuudesta on veden täyttämää. Korkea 
kyllästysaste voi ilmetä mm. jälkitiivistymisen yhteydessä. Jos rakenne on 
huonosti tiivistetty työnaikana, se tiivistyy lisää liikenteen vaikutuksesta. 
Tällöin huokostila pienentyy edelleen ja sen myötä kasvaa kyllästysaste 
hienoainespitoisessa materiaalissa. Tällöin liian vesipitoinen materiaali 
menettää hyvin nopeasti osan kantavuudestaan. 

Päällystevaurioiden riski tulee suureksi, jos kantavan kerroksen materiaali 
on vedellä kyllästetty ennen kuin asfalttipäällyste levitetään. Tilanne on 
varsin vakava, jos vielä kantava kerros on hienoainesrikkaan jakavan 
kerroksen päällä, joka estää veden suotautumisen alaspäin. Nämä vauriot 
ovat varsin yleisiä etenkin myöhäissyksyllä tai myös roudan sulamisen 
aikana päällystystöitä tehtäessä. Tällöin päällyste voi herkästi liukua 
tiivistettäessä hukkaan kantavan kerroksen pintaa myöten ja aiheuttaa 
hiushalkeamia ym. vaurioita. Veden kyllästämä kantava kerros laajenee 
talvella jäätyessään, rakenne löyhtyy, keväällä roudan sulaessa kantavuus 
alenee, hiushalkeamat muuttuvat verkkohalkeamiksi, päällyste saattaa 
irrota alustastaan, tie urautua ja päällyste on täysin pilahla tällaisilta kohdil-
ta. 

Jos kaikesta huolimatta hienoaineksen pintaan nousua tapahtuu, on 
kyseinen kerros karhittava ja hienoaines on sekoitettava siihen uudelleen. 
Kerros on sen jälkeen tiivistettävä mandollisimman hyvin. 

Toisena mandollisena menetelmänä suositellaan, että hienoaines harjataan 
pinnalta pois ennen päählystetyön alkua. Tämä viimeksi mainittu menetelmä 
on suositeltava varsinkin silloin, jos perusmateriaalissa on jo alunperin ollut 
hienoainesta liikaa tai sen määrä on lisääntynyt eri työvaiheiden ja tiivistyk-
sen aikana. 

Materiaalin laatua voidaan parantaa viimevaiheessa lisäämällä siihen 
puuttuvaa raekokoa sisältävää kiviainesta, jos tiesekoitukseen soveltuva 
konekalusto on käytettävissä, tai myös pienellä määrällä sementtiä (1-2 %) 
tai varsinaisella sementtistabiloinnilla, jolloin sementtimäärä on tavallisesti 
3-4 %. Bitumisten sideaineiden käyttö, esim. vaandotusmenetelmällä on 
viimeaikoina lisääntynyt myös kantavan kerroksen huonohkon materiaalin 
laadun parantamisessa. 
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Vesipitoisuus. Kiviaineksen vesipitoisuudella on materiaalin kantavuuden 
kannalta erittäin tärkeä merkitys. Kuvasta 2 ilmenee miten vesipitoisuus 
vaikuttaa materiaalin kantavuusarvoon (E). 

a. Karkearakeiset maalajit 	b. Hienorakeiset maalajit 

(1) 

(1> 
>' heys 

... Kantavuus 
1' 
1 	\ 

(1) 
> 19 heys 

(n ---.-S  

> 
Kantavuus 

CD 	 I 
1 	'- 

Vesipitoisuus 	 VesipitoisuuS 

Kuva 2: Vesipitoisuuden vaikutus kantavuuteen. 

Vesipitoisuuden vaikutus kantavuuteen ilmaistaan kyllästysasteella, joka 
ilmaisee miten suuri osa kokonaishuokoisuudesta on veden täyttämä. Jos 
kyllästysaste on 100 %, ollaan saavutettu kyllästysraja. Kriittinen kyllästy-
saste, jota ei saa ylittää, on kantavan kerroksen materiaaleilla n. 80 %, 
mutta vaihtelee rakeisuudesta riippuen yleisemmin välillä 65-85 %. Kullekin 
materiaalille tyypillisen kriittisen kyllästysasteen raja-arvon jälkeen atenee 
materiaalin kantavuus yleensä hyvin jyrkästi. 

Materiaalin kantavuuden ja sen säilymisen kannalta on ensiarvoisen tärke-
ätä, että hienoainesmäärä ja etenkin savipitoisuus ovat aihaiset. Tällöin 
vesipitoisuus ei nouse eikä säily liian suurena eikä yleensä herkästi nouse 
yli materiaalin kriittisen kyllästysasteen. Yleensä maksimikantavuus saavu-
tetaan 1 -2 prosenttiyksikköä optimivesi pitoisuutta aihaisemmalla kosteu-
della. Voidaan todeta, että kantavan kerroksen vaadittu kantavuus 
(350 MN/m 2) voidaan saavuttaa vain, jos hienoainesmäärä on enintään 
3 % ja vesipitoisuus enintään 4 %. 

Mikäli kyllästysaste ylittää kriittisen rajan, pumppautuu hienoaines usein 
herkästi täryjyräyksen aikana pintaan tai myöhemmin liikenne pumppaa 
sen. Tästä on runsaasti kokemuksia Suomesta ja ulkomailta. Jos tällainen 
kohde päällystetään syksyllä juuri ennen talven tuloa, on siitä yleensä 
seurauksena päällysteen rikkoutuminen verkkohalkeamille jo seuraavana 
keväänä. Työn aikana pintaan noussut hienoaines (kerros) on ehdottomasti 
harjattava pois tai muulla tavalla poistettava ennen tien päällystämistä. 
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8 	LUOKITUSKOKEET 

8.1 	Proctor-koe 

8.1.1 	Tarkoitus 

Maan lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet sekä vedenläpäisevyys ovat 
riippuvaisia tiiviydestä. Proctor-kokeella selvitetään tiiviyden ja vesipitoi-
suuden välistä riippuvuutta. Proctor-kokeen tuloksia käytetään tiivistämis-
työn suunnittelussa ja tiiviystarkkailussa. 

8.1.2 	Määritelmät 

Maarakennustöissä tiivistämistyön tulosvaatimus ilmaistaan tiiviysasteen 
eli sullonta-asteen avulla. Tiiviysasteella tarkoitetaan maakerroksen mitatun 
kuivatilavuuspainon suhdetta proctor-kokeella määritettyyn kuivatilavuus-
painoon, kaava (1). 

Yd 	 (1) 
Y amax 

D 	on 	tiiviysaste eli sullonta-aste(ilmoitetaan prosentteina 

Vd 	 kuivatilavuuspaino kN/m 3  
Vdmex 	proctor-kokeella määritetty kuivatilavuuspaino kN/m 3  

Kuivatilavuuspainon maksimiarvo on riippuvainen tiivistysmenetelmistä ja 
tiivistämistyön määrästä. Käytännössä yleisin määritysmenetelmä on ns. 
pa  rannettu proctor-koe. Proctor-tiiviydestä puhuttaessa on ilmoitettava, 
onko se määritetty ns. normaalilla- vai parannetulla proctor-kokeel!a. 

Kuivatilavuuspainolla tarkoitetaan maanäytteen kuivapainon suhdetta 
näytteen alkuperäiseen tilavuuteen, kaava (2). Kuivatilavuuspaino määri-
tetään mittaamalla näytteen tiheys ja vesipitoisuus. 
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- m * g 	 (2) Yd 	V 

P *g 
:i +w 

Vd 	on Kuivatilavuuspaino kN/m 3  
m, 	 Kuivan näytteen massa 
V 	 Näytteen tilavuus 
g 	 Maan vetovoiman kiihtyvyys, g = 9,81 m/s 2  
Pd 	 Kuivatiheys, yksikkö g/cm 3  tai tim 3  
w 	 Vesipitoisuus[%] 
p 	 Irtotiheys 

Optimivesipitoisuudella w 0  tarkoitetaan sitä vesipitoisuutta, jossa maalla 
on suurin kuivatilavuuspaino tutkimisessa käytetyllä koemenetelmällä. 

8.1.3 	Laitteet 

Koesylinteri sisähalkaisija 102 ± 0,4 mm 
korkeus 116 ± 0,1 mm 

Kaulusrengas korkeus noin 50 mm 
voidaan kiinnittää käytettävään koesylinteriin 

Proctor-vasara Liikkuvan osan massa 4,54 ± 0,01 kg 
pudotuskorkeus 457 ± 2 mm 

Aluslevy Johon koesylinteri ja kaulusrengas kiinnitetään 
Sullonta-alusta Esim betonikuutio 
Vaaka Kapasiteetti noin 1 5 kg, tarkkuus 5 g 

Välineet näytteen pinnan tasaamista ja näytteen muotista poistamista 
varten. Laitteet vesipitoisuuden ja rakeisuuden määrittämistä varten. 

Mikäli maalaji sisältää karkeita (16 - 32 mm) lajitteita, parannettu proctor-
koe suoritetaan sylinterillä, jonka halkaisija on n. 1 52 mm ja korkeus 
11 6 mm. 

8.1.4 	Kalibrointi 

Proctor-kokeessa tarvitaan maa-ainesta n. 25 kg, joka riittää 5 - 8 sullon-
nan tekemiseen, jolla selvitetään kivien vaikutus tulokseen. Ennen kokeen 
alkua näyte yleensä kuvataan joka huoneilmassa tai uunissa( +105°C) 



Rakentamisen laadunvarmistus 	 77 
Alusrakenne ja päällysrakenteen sitomattomat kerrokset, LIITTEET 

8.1.5 	Kokeen suoritus 

Näytteestä otetaan osanäyte rakeisuus- ja vesipitoisuusmääritystä varten. 
Näytteestä poistetaan seulomalla yli 1 6 mm suuruiset rakeet (ø 32 mm 
käytettäessä sylinteriä, jonka halkaisija on 1 52 mm). Poistettujen rakeiden 
paino punnitaan. 

Jäljelle jäänyt aines punnitaan ja sekoitetaan. Näyte-erä jaetaan n. 3 kg 
suuruisiin osiin(suurempaa muottia käytettäessä 5 kg suuruisiin enin). 
Samaa näytettä ei rakeiden murskautumisvaaran vuoksi yleensä saa 
käyttää useammassa kuin yhdessä sullonnassa. 

Ennen veden sekoittamista näytteisiin arvioidaan silmämääräisesti tutkitta-
van maalajin optimivesipitoisuus. Hienorakeisilla maalajeilla optimivesipitoi-
suus on yleensä 15 - 30 %. Luettelo eräiden maalajien tavallisimmista 
optimivesipitoisuuksien likiarvoista on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2: Maalajien tyypillisiä optimimivesipitoisuuksia 

Maalaji Proctor-tiiviys 
[kN/m 2 J 

Optimi-vesipitoisuus 
1%] 

Sora 20-22 5-7 

Hiekka 16 - 20 10 - 18 

Siltti 15 - 18 15 - 25 

Savi 14-17 20-30 

Moreenit 18 - 22 6 - 12 

Tämän jälkeen näyte-erät kostutetaan siten, että arvioitu optimivesipitoi-
suus on pienimmän ja suurimman vesipitoisuuden välissä. Vesipitoisuuden 
valitaan siten, että ne poikkeavat n 1 ,5 - 2 % toisistaan. Erittäin piastista 
savea tutkittaessa näytteiden on annettava homogenisoitua veden lisäämi-
sen jälkeen suljetussa astiassa vähintään 1 2 tuntia. 

Jokaisesta näyte-erästä tehdään sullontakoe siten, että näyte tiivistetään 
sylintenissä viidessä kerroksessa. Kukin kerros tiivistetään 25 proctor-vasa-
ran iskulla (56 iskulla käytettäessä sylinteniä, jonka halkaisija on 1 52 mm). 
Vasaran alapäätä siirretään jokaisen iskun välissä siten, että näyte tiivistyy 
mandollisimman tasaisesti. Vasara pudotetaan vapaasti pystysuoraan 457 
mm korkeudelta näytteen pintaan. Kerrospaksuuden tulee tiivistettynä olla 
noin 2,5 cm. 
Sullomisen jälkeen kaulus poistetaan ja näytteen yläpinta tasataan teräsvii-
vaimella ja näyte punnitaan. Punnituksen jälkeen näytteestä määritetään 
vesipitoisuus. Vähimrnäisnäytemäärä vesipitoisuutta määritettäessä on 
200 g. 
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Sullonta voidaan tehdä myös koneellisesti. Tällöin on huolehdittava siitä, 
että vasaran iskukorkeutta säädetään jokaisen kerroksen tiivistämisen jäi-
kee n. 

8.1.6 	Tulokset 

k 
W 	* (

1 - ____ 	
(4) 

w on korjattu vesipitoisuus 
Wpr 	Proctor-näytteestä määritetty vesi pitoisuus, 

Proctor-kokeen tulokset piirretään koordinaatistoon, jonka vaaka-akselina 
on vesi pitoisuus ja pystyakseiina kuivatilavuuspaino. Kuivatilavuuspainon 
suurinta arvoa eli Proctor-tiiviyttä vastaava vesipitoisuuden arvo on optimi-
vesipitoisuus. 

Kuivatilavuuspaino ilmaistaan kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella 
(esimerkiksi 1 8,5 kNIm 3). Optimivesipitoisuus ja sullonta-aste ilmaistaan 
kanden merkitsevän numeron tarkkuudella (Esimerkiksi w 0  = 8,5 %, 
w 0 , = 18%, D = 92%). 

Maksimi-kuivatilavuuspaino määritetään yhdellä proctor-kokeella. Käytettä-
vän näytteen vesipitoisuudeksi saatetaan kyseisen maa-aineksen proc-
tor-koesarjan antama optimivesipitoisuus. Tämän vuoksi näytteestä on 
ensiksi määritettävä vesipitoisuus ja sen jälkeen siitä tarvittaessa poistetta-
va tai siihen on lisättävä vettä. Jos tarkkailukohdan näytettä edustavasta 
maa-aineksesta ei ole tehty mainittua Proctor-koesarjaa, jonka perusteella 
valitaan käytettävä vesipitoisuus, voidaan käyttää seuraavia vesipitoisuu-
sarvoja: 

Suodatinkerros 	 9 massa-% 
Jakava kerros 	 7 massa-% 
Kantava kerros, sora ja murskesora 6 massa-% 

8.1 .7 	Virhelähteitä 

Koska proctor-kokeessa monet työvaiheet suoritetaan käsin, kokeen 
huolelliseen suorittamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.Samoin on 
kiinnitettävä huomiota siihen, että vesi saadaan sekoitettua näytteeseen 
homogeenisesti, Samaa näytettä ei myöskään pitäisi käyttää toistokokei-
sun. 
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8.2 	Rakeisuus 

8.2.1 	Tarkoitus 

Rakeisuus on tärkein maalajin nimitysperuste. Ra keisuustietoja käytetään 
lukuisiin tarkoituksiin mm. arvioitaessa vedenläpäisevyyttä, routivuutta, 
tiivistettävyyttä, soveltuvuutta erilaisiin maarakenteisiin sekä stabilointiin. 

8.2.2 	Määritelmä 

Rakeisuudella tarkoitetaan erisuuruisten rakeiden suhteellista painojakau-
tumaa maanäytteessä. 0,074 mm suurempien rakeiden jakautuma määrite-
tään seulomalla ja tätä pienempien areometrin(hydrometrin) avulla. Seulan 
suurin silmäkoko on 64 mm. Kivi- ja lohkarepitoisuus arvioidaan muilla 
menetelmillä. 

8.2.3 	Menetelmät 

Maalajin mukaan käytetään seuraavia menetelmiä: 

	

- 	Seulonta 
- Areometrimenetelmä 

	

- 	Seulonta ja areometrimenetelmä yhdessä 

8.2.3.1 	Seulonta 

8.2.3.1.1 	Laitteet 

	

- 	Seulasarja: 	(0.063) 0.074, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2,4, (6), 8, 
1 6, (20), 32 ja 64 mm 

	

- 	Kansi 

	

- 	Pohja 

	

- 	Tärytin 

	

- 	Kuivausuuni (105°C) 

	

- 	Näytteenjakaja 

	

- 	Vaaka (punnitustarkkuus 0,1 g) 

	

- 	Punnitusastioita 

	

- 	Posliiniupokas 

	

- 	Korkeareunainen pesuseula 0.074 mm (0.063) 

	

- 	Sivellin 

	

- 	lsohko astia hienoaineksen erottamista varten 
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8.2.3.1.2 	Näyte 

Karkearakeisille maalajeille(hiekka, sora) on kuivaseulonta yleensä riittävä 
rakeisuuden määrittämiseksi. Mikäli voidaan olettaa näytteen kuljetuksen 
tai käsittelyn aikana lajittuneen, on näyte homogenisoitava ennen seulon-
nan suorittamista. Homogenisointi voidaan suorittaa sekoittamalla tai 
erityisen näytteenjakajan avulla. 

8.2.3.1.3 	Kokeen suoritus 

Mikäli näytemäärä on suuri (yli 2 kg) ja se sisältää yli 1 6 mm rakeita, 
suoritetaan ns esiseulonta. Tällöin näyte seulotaan kuivattamattomana 64, 
32, 20 ja 1 6 mm seulojen läpi. Seulonta suoritetaan käsin ilman koneellista 
tärytystä. Seuloille jäävät rakeen harjataan puhtaiksi hienoaineksesta ja 
saatu hienoaines lisätään 1 6 mm seulan läpäisseen aineksen joukkoon. 
Varsinainen seulonta suoritetaan tällöin ainoastaan 1 6 mm seulan läpäis-
seellä aineksella. 

8.2.3.1.4 	Kuivaseulonta 

Seulottava materiaali kuivataan kuivatuskaapissa 105 °C lämpötilassa. 
Tarvittava kuivausaika on vähintään 4— 5 tuntia, hienorakeisilla näytteillä 
mieluummin yön yli. Liian suurien näytemäärien kuivattamista on vältettä-
vä, jotta kokeen suoritus ei tarpeettomasti hidastuisi. 

Hiekan, soran ja murskeen kuivattamiseen voidaan tarvittaessa käyttää 
myös korkeampaa lämpötilaa (150 —200 °C).Kuivatusaika on tällöin 
yleensä 1 - 2 tuntia. Kuivattamiseen voidaan myös tarvittaessa käyttää 
erilaisia lämpösäteilijöitä. 

Kuivattamisen jälkeen mandollisesti paakkuuntunut näyte hienonnetaan 
posliiniupokkaassa. Yksittäisten rakeiden rikkomista on vältettävä. Tämän 
jälkeen näyte sekoitetaan huolellisesti. Näytteen annetaan jäähtyä enne 
seulontaa. 

Näyte punnitaan ja kaadetaan seulasarjalla, joka asetetaan seulontakojee-
seen. Läpäisevin seula valitaan näytteen suurimman raekoon mukaan. 

Tärytyksen on kestettävä vähintään kymmenen minuuttia. Tärytysajan 
riittävyys ja seulonnan tehokkuus voidaan tarkistaa varsinaisen tärytysajan 
jälkeen täryttämällä yksittäistä seulaa käsin pöydälle levitetyn paperin 
päällä. Mikäli tällöin yli 1 % seulalle jääneestä materiaalista läpäisee ko. 
seulan, tärytysaika on ollut liian lyhyt ja seulonta on uusittava. 

Tärytyksen jälkeen punnitaan kullekin seulalle jäänyt näytemäärä 0,1 
gramman tarkkuudella. Jotta seulalle jäänyt materiaali saataisiin tarkasti 
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punnitusvuokaan, voidaan pieniaukkoisia seuloja kopautella varovasti puulla 
seulareunan paksunnokseen, kankaan langanpäiden kohdalle. Tarvittaessa 
voidaan käyttää myös jouhisivellintä, jolla harjataan seulaa kevyesti sen 
takapuolelta. Harjaus suoritetaan yhteen suuntaan pyyhkien. 

Jos yksittäiselle seulalle jäänyt materiaalimäärä ylittää taulukon 3 arvot, 
materiaali on jaettava osiin ja suoritettava osaseulonnat. Lopulliset läpäisy-
arvot saadaan tällöin osaseulonta-arvojen summina 

Taulukko 3: Seulan maksimiainesmäärät 

Seulakoko # [mm] SeutalIe jäänyt maksimi 
ainesmäärä 

191 

6 400 

4 300 

2 200 

1 150 

0,5 100 

0,25 75 

0,125 50 

0,063 50 

Jos näyte sisältää yli 10% alle 0.074 mm hienoaineksia, siitä on (tarvitta-
essa) suoritettava areometrikoe hienoainesten raekoon määrittämiseksi. 
Koe tehdään 2 mm seulan läpäisseestä aineksista 100 g suuruisella näyt-
teellä. 

Seulonnassa saatujen osapainojen summa saa poiketa korkeintaan 1 % 
seulasarjaan kaadetusta näytteen määrästä. Mikäli poikkeama on suurempi, 
on suoritettava uusi seulonta. 

Koska pieniaukkoiset seulat ovat arkoja vahingoittumaan, on seuloja aina 
käsiteltävä varoen. Puhdistus on parasta suorittaa kopauttelemalla puulla 
varovasti seulareunan paksunnokseen tai puhdistamalla seula kevyesti 
yhteen suuntaan jouhisiveltimeltä harjaamalla. Suuriaukkoisten seulojen 
puhdistus voidaan parhaiten suorittaa harjaamalla kevyesti nailon- tai jouhi-
harjalla. Puhdistukseen voidaan käyttää myös paineilmaa. 
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8.2.3.1.5 	Varsinainen pesuseulonta 

Jos tutkittava maanäyte sisältää karkeiden lajitteiden lisäksi myös hienoai-
nesta (esim. moreeni), ei kuivaseulomalla saada oikeaa rakeisuuskäyrää. 
Näytteestä on tällöin erotettava hienoaines pesemällä ennen kuivaseulon-
taa. 

Näytettä laitetaan 0,5 - 1 kg suurehkoon astiaan sekä lisäksi 3 - 4 litraa 
vettä. Näytteen annetaan seistä vedessä, kunnes kokkareet ovat hajon-
neet. Kokkareiden hajoamista voidaan edistää lisäämällä veteen pieni määrä 
esim. natriumpyrofosfaattia. 

Näytteen hajottua lietettä sekoitetaan harjalla sekä kaadetaan korkeareunai-
sen 0,074 mm pesuseulan läpi. Pesuseulan suojaamiseksi voidaan sen 
päälle asettaa esim. 0,5 tai 1 mm seulaverkko. 

Näytteeseen lisätään vettä, liete sekoitetaan ja kaadetaan jälleen seulalle. 
Tämä kaadetaan kunnes näytteestä lähtevä vesi on kirkasta. Seulalle jäänyt 
aines puhdistetaan juoksuttamalla vettä seulan läpi. Pesu voidaan suo-
rittaa myös erityistä tätä tarkoitusta varten tehdyssä laitteessa vesipaineen 
avulla. 

Astiassa ja seulalla olevat näytteet yhdistetään ja kuivataan kuivauskaapis-
sa (+ 1 05 °C). Kuivattu näyte punnitaan. Pesun aiheuttamaa massan 
vähenemistä sanotaan "pesutappioksi". Kuivattu näyte seulotaan normaa-
lina kuivaseulontana. 

Erityistapauksissa, joissa hienoaineksen määrä ja laatu halui:aan selvittää 
mandollisimman tarkasti, pesun yhteydessä irtoava liete on otettava 
talteen ja areometrikoe on suoritettava tästä lietteestä. 

8.2.3.1.6 	Pieni pesuseulonta 

Pieni pesuseulonta suoritetaan areometrikokeeen jälkeen, jos areometrimit-
tauksessa ensimmäistä (1 min) lukemaa vastaavan läpäisyprosentin arvo 
on pienempi kuin 90 %. 

Seulonnassa kaadetaan areometriastiassa oleva näyte lietteinen 0,074 mm 
pesuseulalle ja pestään juoksuttamalla vettä seulan läpi. Sulalle jäänyt 
aines kuivataan kuivauskaapissa ja seulotaan kuivana seulasarjalla, johon 
kuuluvat seulat 0,074, 0,125, 0,25, 0,5, 1 ja 2 mm. Seulonn.3n perusteel-
la saadaan rakeisuuskäyrän yläpää. 
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8.2.3.1 .7 	Tulokset ja virhelähteet 

Punnitut raekokomäärät merkitään laboratorion työlomakkeen (liite 1) rakel-
suusmäärityksen "seulalle jäi" sarakkeeseen. Tämän jälkeen lasketaan 
kullekin seulalle jäänyt prosenttimäärä. Seuraavan sarakkeeseen lasketaan 
kunkin seulakoon läpäissyt prosenttimäärä. 

Seulasarjaan kaadetaan näytteen ja seulonnan jälkeen laskettujen osa- 
painojen summan erotuksen (seulatappio) ollessa pienempi kuin 1 %, 
pyöristetään prosenttisumma sataan korjaamalla virhe suurimpien läpäi-
syprosenttien kohdalla. 

Käyräpohjan vaakarivillä haetaan ko. raekoon ja näille pystyviivoille merki-
tään läpäisyprosentit. Saadut pisteet yhdistetään viivoilla. Maalajeille 
annetaan nimi geoteknisen maalajiluokituksen mukaan. 

Rikkonaiset seulat aiheuttavat virheitä lopputukokseen. Tämän vuoksi 
seulaverkot on tarkistettavat riittävän usein. Pienlaukkoisten seulaverkko-
jen tarkistamisessa on käytettävä apuna mikroskooppia. Virheitä aiheutta-
vaa myös huolimattomasti suoritettu punnitus. 

8.2.3.2 	Areometrikoe 

Hienorakeisten maalajien rakeisuus voidaan määrittää areometrimenetel-
mällä. Areometrikokeessa mitataan tietyn alkukoostumuksen omaavan 
lietteen tiheyttä eri ajankohtina. 

8.2.3.2.1 	Laitteet 

Tarvittavat välineet areometrikokeen suorittamiseen ovat: 
- 	areometri, kalibroitu 20 °C lämpötilassa 
- 	areometrilasit, halkaisijaltaan n. 60 mm ja korkeudeltaan n. 440 mm 

sekä varustettu 1000 ml mittaviivalla. 
- 	vaaka, punnitustarkkuus 0,1 g 
- 	kuivauskaappi, (105 °C) 
- 	lämpömittari 
- 	sekuntikello 
- 	sekoitin 
- 	tislattu vesi 

peptisaattoritiuos, 	joka 	on 	esim. 	natriumpyrofosfaattia, 
Na 4 P 2 O 7xlO H 20 
alkoholia (amyylialkoholi, metanoli tms.) 
laskentanomograrnmi erikseen kullekin areometrille rakeisuuden 
määrittämiseksi (kuva 3) sekä areometrin läpäisyprosenttitaulukko 
(kuva 4). 
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8.2.3.2.2 	Areometrin lukeminen, tarkistus ja kalibrointi 

Areometrin lukeminen 

Pintajännityksen johdosta nesteen pinta käyristyy lasin pintaa vasten 
areometrin mitta-asteikon vierellä . Tämä vaikuttaa areometrin lukemista. 
Kirkkaan nesteen tiheyttä mitattaessa voidaan lukeminen suorittaa katso-
maIla hieman pinnan alapuollelle, mutta sameaa nestettä tutkittaessa on 
lukema arvioitava (kuva 5). Mittausta suoritettaessa on huolehdittava siitä, 
ettei areometri kosketa aromilasin seiniin eikä pohjaan laskeutuneeseen 
lietteeseen. 

5 

M.%t.,n r,tS 

Aream Ij• 

P1taton 	. 

Kuva 5: Areometri. a. areometrin lukeminen b - e tilavuuskeskipis teen märitys 

Areometrin tarkistus 

Uusi areometri on ennen käyttöönottoa tarkistettava, sillä yhden tai kanden 
tuhannesosan mittavirheet ovat areometrissä tavallisia. Tarkistaminen 
suoritetaan upottamalla areometri + 1 6 °C lämpöiseen tislattuun veteen. 
Virheetön areometri yleensä osoittaa tällöin lukemaa 0.999. Jos areometrin 
asteikko ei ulotu tähän lukemaan saakka, on lukema arvioitava. Jos 
areometrin lukema poikkeaa em. arviosta, on poikkeama otettava huomi-
oon Iäpäisyprosenttia laskettaessa. 

Areometrin kalibrointi 

Jokaista areometriä varten on laadittava erillinen raekokotaulukko (kuva 3). 
Tämän taulukon laatimista varten on tunnettava areometrin sukkulan 
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tilavuuskeskipisteen uppoaman (etäisyys nesteen pinnasta) ja areometrin 
lukeman välinen vuorosuhde, joka määritetään seuraavasti: 

Mittalieriöön kaadetaan vettä, jonka määrä luetaan lieriön astaikosta (kuva 
5 b). Areometri asetetaan lieriöön niin syvälle, että sukkula Deittyy koko-
naan veteen (kuva 5 c). Areometrin ollessa tässä asennossa luetaan veden-
pinnan korkeus lieriön mitta-asteikosta. Saatujen lukemien erol:us on sukku-
lan tilavuus. Areometri asetetaan tämän jälkeen sellaisenaai korkeuteen 
(kuva 5 d), että veden pinta asettuu Iieriössä edellä havaittujen lukemien 
keskiarvon kohdalla. Veden pinta osoittaa tällöin areomel:rin sukkulan 
tilavuuskeskipisteen sijainnin. Uppoamavirhe aiheutuu siitä, Että nestepat-
sas "pitenee" mitta-astiassa, kun areometri asennetaan 5iihen. Uppo-
amavirhe lasketaan kaavan (5) avulla. 

ö = 0.64 * 
d 2 
	 (5) 

a on uppoamavirhe (cm) 
V 	areornetrin sukkulan tilavuus (cm 3 ) 

d 	sen astian sisähalkaisija, jossa areometrimittaiikset tullaan 
suorittamaan (cm) 

Areometrin sukkulan tilavuuskeskipisteestä mitataan etäisyjdet lukema-
viivoihin 1 .000 - 1 .040 (kuva 5 e). Saaduista etäisyyksistä vähennetään 
uppoamavirhe. Korjattuja etäisyyksiä vastaavat pisteet haetaan raekoko-
taulukon vasemmassa reunassa olevasta asteikosta (kuva 3). Näihin kohtiin 
kirjoitetaan vastaavat lukema-arvot ja piirretään vaakasuorat viivat taulu-
kon ylitse. Viivoitusta täydennetään jakamalla lukemien 1 .000 ja 1 .040 väli 
neljään yhtäsuureen osaan, jolloin saadaan areometrilukemia 1.010, 1.020 
ja 1 .030 vastaavat viivat. Asteikkoa tarkennetaan edelleen piirtämällä 
siihen lukemia 1 .01 5, 1 ,025 ja 1 .035 vastaavat viivat. Raekokotaulukko 
on taadittava erikseen jokaista areometriä ja mittauksissa käytettävää 
areometrilasikokoa varten. 

8.2.3.2.3 	Näyte 

Areometrikokeen avulla voidaan määrittää maanäytteen 0,074 mm pienem-
pien rakeiden rakeisuusjakautuma. Läpimitaltaan 0,001 mm pienempien 
rakeiden määrittämiseen ei areometri kuitenkaan sovellu. 

Humuspitoisista näytteistä (humusta yli 2 %) on humus poistattava ennen 
koetta. Poistaminen voidaan suorittaa esim. vetyperoksidi-käsittelyllä 
seuraavasti: 

Koe aloitetaan aamulla, jolloin areometrilaseihin punnitaan ko näytemäärä 
joko kuivaa tai kosteata näytettä. Kuiva näyte kostutetaan tislatulla vedellä 
(10-20 ml). Tämän jälkeen laseihin lisätään vetyperoksidiliuost3 (vetyperok- 
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sidi=perhydrol 30 % H 20 2 ) 5-10 ml erissä sekoittaen samalla näytettä 
lasisauvalla. Tapahtuvassa reaktiossa vapautuu lämpöä, minkä johdosta 
hydrometrilasit jossain määrin lämpenevät. Ko. käsittelyn jälkeen näytteen 
annetaan jäähtyä. 

Humuksen poistamisen jälkeen areometrilasiin lisätään 100 ml suolahap-
poliuosta (1-molaarista, HCI 37 %) ja täytetään tislatulla vedellä (1000 ml). 
Lasin annetaan seistä yli yön. Tämän jälkeen poistetaan areometrilasista 
kaikki neste varovasti imun avulla. Kun tämä on tehty, areometrilasiin lisä-
tään peptisaattoriliuosta ja suoritetaan normaali areometrikoe. 

Humuspitoisuus voidaan areometrikokeen yhteydessä todeta mm. siitä, 
että nesteen pinta muuttuu ruskehtavaksi. Vähäinenkin humuspitoisuus 
aiheuttaa vaandon muodostumista liuoksen pinnalle sekoituksen aikana. 

Savi- ja silttinäytteille riittää rakeisuuden määrittämiseksi yleensä pelkkä 
areometrikoe. Karkeimmille maalajeille koe suoritetaan 2 mm seulan 
läpäisseille aineksille. Ohjeelliset näytemäärät on esitetty taulukossa 4 

Taulukko 4: Areometrikokeen näyternäärät 

MAALAJI NÄYTEMÄÄRÄ 

Hiekka ja moreeni 100 g 

Siltti 50 g 

Savi 50 g 

Savi(ilmakuiva näyte) 52 g 

Areometrikoe voidaan tehdä joko kuivatusta (105 ° C), ilmakuivasta tai 
luonnonkosteasta näytteestä. Näytteestä on kussakin tapauksessa määri-
tettävä vesipitoisuus. Enimmäkseen savi- ja silttirakeita sisältäville näyt-
teille ei uunikuivatus ole suoriteltavaa, sillä savikolloidit saattavat kuivatuk-
sen aikana muuttua ja hiukkasten erottuminen toisistaan vaikeutua sekä 
jäädä epätäydelliseksi. Kun uunikuivatusta ei suoriteta varsinaiselle are-
ometrinäytteelle, on näytettä varattava niin paljon, että siitä voidaan 
suorittaa myös vesipitoisuuden määritys. Tällöin saadaan laskettua tar-
vittava näytteen määrä. 

Jos kysymyksessä on häiriintynyt luonnonkostea näyte, sekoitetaan tämä 
huolellisesti muovipussissa. Näytteestä otetaan osanäyte vesipitoisuusmää-
ritystä varten ja loppuosa näytteestä säilytetään huolellisesti suljetussa 
pussissa (mieluummin kosteushuoneessa). Jos kysymyksessä on häiriinty-
mätän näyte, leikataan hydrometrikokeessa tutkittavan näytteen vierestä 
osanäyte vesipitoisuuden määrittämistä varten. Jos vesipitoisuus ja 
rakeisuus määritetään häiriintymättömien näytteiden muotoilujätteistä, 
hydrometrikoneeseen varattavat jätteet on suljettava välittömästi muotoi- 
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lun jälkeen muovipussiin. 

Areometrikoe on tehtävä mandollisimman nopeasti vesipitoi.suuden mää-
rityksen jälkeen siten, ettei näytteen vesipitoisuus muutlj. Kokeessa 
tarvittava luonnonkostea näytemäärä lasketaan kaavan (6) avulla. 

m =m+ m*w 	 (6) 8 

m a 	on areometrikokeeseen punnittava luonnonkostea näytemäärä (g) 
m 	 näytteen massa kuivana (50 tai 100 g) 
w 	 näytteen vesipitoisuus (paino %-kuiva-aineksesta) 

8.2.3.2.4 Kokeen suoritus 

Peptisaattoriliuos valmistetaan liuottomalla 44,6 g kidevedellistä natrium-
pyrofosfaattia (Na 4P2O 7  x 10 H 20) tislattuun veteen siten, että valmista 
0.1 -rnoolista liuosta on 1000 ml. Kidevedetöntä natriumpyrofosfaattia 
(Na4 P 20 7) käytettäessä on punnittava määrä 26,6 g. Jotta liiioksen pepti-
soiva vaikutus olisi riittävä, liuos on valmistettava vähintäär kerran kuu-
kaudessa. 

Punnittu näyte laitetaan hydrometrilasiin ja siihen lisätään 50 ml pepti-
saattoriliuosta sekä tislattua vettä 200 - 300 ml. Mikäli näytE on luonnon- 
kostea, se jon punnittava muovikalvon päällä ja huuhdottava siitä tislatulla 
vedellä hydrometrilasiin. Seosta sekoitetaan mekaanisesti sekoittimella, 
joka voi olla ns. kääntölaite, potkurisekoitin tai vastaava. Sekoituksen 
kesto on tavallisesti 1 5 - 30 min, jonka jälkeen seoksen annetaan seisoa 
yön yli. 

Seuraavana päivänä sekoitus toistetaan. Tämän jälkeen näytteeseen 
lisätään tislattua vettä siten, että seoksen tilavuudeksi tuleE 1000 ml ja 
suoritetaan uusi sekoitus kääntelemällä suljettua areometrilasia n. 10-20 
kertaa. 

Sekoituksen päätyttyä käynnistetään kello. Areometrilukemat otetaan, kun 
aloitushetkestä on kulunut 1 min., 6 min., 1 tunti, 5 tuntia ja 1 vrk. Mikäli 
nesteen pinnalle on kertynyt vaahtoa, se poistetaan alkoholiin kastetun 
lasisauvan päällä. Areometrin mandollinen edestakainen liike ietteessä on 
välittömästi pysäytettävä. Jokaisen lukemaoton jälkeen areometri on 
poistettava lietteestä. Areometri on myös tällöin aina huuhdottava tislatulla 
vedellä. Areometrilukemien lisäksi mitataan lämpötila, jonka pitäisi pysyä 
samalla alueella, kuin jolle areometri on kalibroitu. Lämpötilan mittaus on 
suoritettava lietettä sekoittamatta varovasti lietteen pintaosasta. Tarvitta-
essa on areometri laseja säilytettävä erityisessä vesialtaassa, jossa veden 
lämpötila pidetään koko kokeen ajan vakiona. Areometrilasiin ei saa 
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koskea kokeen aikana ja sitä on suojeltava tärinä!tä. 

8.2.3.2.5 Tulokset 

Raesuuruus määritetään raekokotaulukossa (kuva 3), jossa on jokaista 
havaintoaikaa vastaava käyräpari. Jokaisessa parvessa on neljä käyrää, 
jotka vastaavat lietteen lämpötiloja +14, +17, +20 ja +23 °C. Kuvan 4 
avulla määritetään eri raekokoja vastaavat läpäisyprosentit. Läpäisyprosent-
tien ja vastaavien raekokojen perusteella piirretään rakeisuuskäyrä. 

8.2.4 	Seulonnan ja Areometrikokeen tulosten yhdistäminen 

Kun samasta näytteestä on tehty varsinainen seulonta ja areometrikoe ja 
kun tulokset on laskettu ja piirretty, todetaan usein, etteivät rakeisuuskäy-
rät ole suoraan toistensa jatkeita. Rakeisuuskäyrien korjaaminen suorite-
taan tällöin seuraavasti: Areometrikokeen perusteella piirrettyä käyrää 
jatketaan, kunnes se leikkaa raekokoa 0.074 mm vastaavan pystysuoran 
viivan. Seulontakäyrän jatko-osalta valitaan mielivaltainen raekoko, jonka 
läpäisyprosentti merkitään x:Ilä. Korjattu läpäisyprosenttiarvo lasketaan 
kaavan (7) avulla (kuva 6 ). 

b*c 
x 	 (7) 

a 

x on korjattu läpäisy-% 
a 	areometrikäyrän läpäisy-% 0.074 mm kohdalla 
b 	seulontakäyrän läpäisy-% 0.074 mm kohdalla 
c 	areometrikäyrän läpäisy-% laskettavan raekoon kohdatia 

Läpäisyprosentti korjataan 3 - 4 raekoon kohdalla. 
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Kuva 6: Seulonta- ja areometrikäyrien yhdistäminen 
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8.3 	Kiintotiheys 

8.3.1 	Tarkoitus 

Maalajin tiheystietoja tarvitaan useisiin eri tarkoituksiin, mm huokosluvun 
laskemiseen sekä tiiviysominaisuuksien kuvaamiseen. 

8.3.2 	Määritelmät 

Tiheydellä tarkoitetaan yleisesti massan suhdetta tilavuuteen. Maan 
tiheyttä kuvattaessa käytetään käsitteitä kunto- ja irtotiheys. Kiintotihey-
dellä tarkoitetaan maan kiinteä mineraaliaineksen massan suhdetta tilavuu-
teen, kaava (8) 

m 
p 5 =— 	 (8) 

on 	Kiintotiheys [tim 3 ] 

	

m 	 Kiinteän aineksen massa [t] 
V 	 Kiinteän aineksen tilavuus [m 3 ] 

8.3.3 	Pyknometrimenetelmä 

8.3.3.1 	Laitteet 

	

- 	Pyknometrejä tilavuudeltaan 25 - 250 cm 3  

	

- 	tislattua vettä 

	

- 	Vaaka, punnitustarkkuus 0,01 g 

	

- 	Kuivatuskaappi 

	

- 	Lämpömittari, lukematarkkuus 0,1 °C 

	

- 	Eksikaattori 

	

- 	Tyhjiöpumppu 

	

- 	Näytteen hienonnusvälineet 

	

- 	Bunsenlamppu tai keittolevy 

8.3.3.2 	Näyte 

Menetelmää käytetään lähinnä hienorakeisille maanäytteille. Näytemäärä on 
savella n. 20 g ja hiekalla n. 50 g uunikuivana. Karkearakeisempien maa- 
näytteiden kiintotiheys(raekoko yli 4 mm) määritetään yleerisä vedessä 
punnitsemalla. 
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8.3.3.3 	Kokeen suoritus 

Koe tehdään aina vähintään kandella rinnakkaisella näytteellä. 

Näyte kuivatetaan kuivauskaapissa. Kuivatusaika on kuitenkin riippuvainen 
maalajin rakeisuudesta ja näytemäärästä. Jos lämpötila on + 105 ° C, lyhin 
kuivatusaika on 2 - 4 tuntia. Savinäytteitä on kuitenkin tavallisesti 
kuivatettava yön yli. Karkearakeisissa maalajeissa voidaan kuivatusaikaa 
lyhentää käyttämällä korkeampaa lämpötilaa (1 50 - 200 °C). Mikäli 
kuitenkin on syytä epäillä, ettei näyte ole ehtinyt täysin kuivua normaalin 
kuivatusajan kuluessa, näyte on punnituksen jälkeen asetettava uudelleen 
kuivumaan. Tällöin näytettä kuivatetaan edelleen 2 - 3 tuntia ja punnitus 
uusitaan. Menettelyä jatketaan kunnes näytteen massa on vakio. 

Kuivunut näyte asetetaan eksikaattoriin, missä sen annetaan jäähtyä huo-
neenlämpöiseksi. Tämän jälkeen näyte hienonnetaan posliinihuhmaressa. 
Hienonnettua näytettä kaadetaan kahteen huolellisesti puhdistettuun ja 
kuivattuun pyknometriin. Pyknometrit valitaan siten, että käytettävissä 
oleva näytemäärä täyttää noin kolmasosan pyknometrin tilavuudesta. 
Pyknometrin koko riippuu näytteen koosta taulukon 5 mukaisesti. 

Taulukko 5: Pyknometrin tila vuus näytteen painon mukaan 

Näytteen paino kuivana 

[gi 

Pyknometrin tilavuus 
tcm3J 

10-15 50 

15-30 100 

40-75 250 

Pyknometrin näytemäärineen punnitaan 0,01 g tarkkuudella. Pyknomet-
reihin lisätään tislattua vettä niin paljon, että vesipinta tulee noin 20 mm 
näytteen yläpuolelle. Tämän jälkeen pyknometri laitetaan alipainekammi-
oon, jossa alipaineen avulla poistetaan näytteeseen jääneet ilmakuplat. 
llmanpoistoaika on erittäin elastisilla savilla n. 45 min ja karkeammilla ma-
teriaaleilla n. 20 min. Näytettä keittämällä voidaan nopeuttaa ilman poistu-
mista ja näin saada tarkempia tuloksia. 

Kun ilma on saatu poistumaan näytteestä, täytetään pyknometri tislatuUa 
vedellä mittamerkkiin asti. Tämän jälkeen pyknometrien lämpötila tasataan 
asettamalla ne vesihauteeseen, jossa on vakiolämpötila. Kun tasaantumi-
nen on tapahtunut, mitataan pyknometrissä olevan veden lämpötila 0,1 °C 
tarkkuudella. Lämpötilarnittauksen jälkeen otetaan pyknometrit vesihau-
teesta ja ne kuivataan ulkopinnalta huolellisesti ja punnitaan 0,01 g tark-
kuudella. Kaikki punnitukset pyritän tekemään samassa lämpötilassa 



92 	 Rakentamisen laadunvarmistus 

Alusrakenne ja päallysrakenteen sitomattomat kei rokset, UITTEET 

8.3.3.4 	Tulokset ja virhelähteet 

Kiintotiheys lasketaan kaavalia (9). 

= 	m1 -m 
ps 	m2-m1 

p 
rw 

(9) 

on 	kiintotiheys [tim 3 ] 

m 1 	 pyknometrin ja kuivan näytteen massa [ti 
m 2 	 pyknometrin, näytteen ja veden massa Et] 
m 	 pyknometrin massa [ti 
V 	 pyknometrin tilavuus [m 3 ] 

veden tiheys punnitusläm pötilassa [tim 3 ] 

Lopputulos ilmoitetaan rinnakkaisnäytteiden keskiarvona kolmella merkitse- 
väliä numerolla. Mikäli rinnakkaisnäytteiden tulokset poikkeavat yli 2% 
toisistaan on tehtävä lisäkokeita. 

Suurimmat virheet aiheutuvat vedessä olevista ilmakuplista, jiden poista-
minen on syytä tehdä huolella. Lisäksi kuivatut näytteet sa3ttavat imeä 
kosteutta huoneilmasta. Tämän vuoksi esim. jäähdytys uunista ottamisen 
jälkeen on suoritettava eksikaattoria käyttäen. 

Käytettävien pyknometrien on oltava täysin puhtaita. pyknometrien on 
annettava olla riittävän kauan vesihauteessa, jotta lämpötila ehtii tasaantu-
a. 

8.3.4 	Kiintotiheyden määrittäminen vedessä punnitsemalla 

8.3.4.1 	Laitteet 

- 	Vaaka, punnitustarkkuus 0,1 g 
- Seulaverkko #2 mm 
- 	Kuivauskaappi 
- 	Lämpömittari, lukematarkkuus 1 °C 

8.3.4.2 	Näyte 

Tiheys määritetään vedessä punnitsemalla silloin, kun näytteen sisältämä 
pienin raekoko on yli 4 mm. Kokeessa tarvitaan näytettä 500 - 1000 g. 
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8.3.4.3 	Kokeen suoritus 

Näytettä kuivatetaan kuten pyknometrimenetelmässä. Näytteen jäähdyttyä 
suoritetaan punnitus. Tämän jälkeen näyte upotetaan huoneenlämpöiseen 
veteen. Näytettä sekoitetaan, kunnes ilmakuplat ovat poistuneet kiviainek-
sen pinnalta. Ilma kuplien poistamisen jälkeen näyte asetetaan veden alla 
olevaan taarattuun #2 mm seulaverkkoon ja punnitaan. Veden lämpötila 
mitataan. 

8.3.4.4 	Tulokset ja virhelähteet 

Saaduista punnitustuloksista lasketaan kiintotiheys kaavan (10) avulla 

m1  
p = 	 *pw 	 (10) 

m1  

on 	kiintotiheys [tim 3 ] 

m 1 	 kuivatun näytteen massa It] 
m 2 	vedessä punnitus näytteen massa [ti 

veden tiheys mitatussa lämpötilassa [g/cm 3 l 

Näytettä on vedessä hämmennettävä riittävästi, jotta ilmakuplat saadaan 
mandollisimman tarkasti poistetuksi. 
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8.4 	Vesipitoisuus 

8.4.1 	Tarkoitus 

Vesipitoisuus on yleisimmin laboratoriossa määritettävä indeksiominaisuus. 
Vesipitoisuuden avulla voidaan arvioida mm. maalajin kokoonpuristuvuu-
sominaisuuksia sekä tarkentaa kairausten perusteella saatuja maakerrosra-
joja. 

8.4.2 	Määritelmät 

Vesipitoisuudella tarkoitetaan maa-aineksessa olevan veden ja kiinteän 
maa-aineksen massojen suhdetta. 

w= mw 	 (i.1) 
Ins  

w on 	vesipitoisuus(llmoitetaan yleensä painoprosentteina kuivapai- 
nosta) 

m 	 veden massa 
m 	 kiintoaineksen massa 

Maa-aineksessa sitoutuneena olevaa ns. kidevettä ei oteta huomioon veden 
massassa. 

8.4.3 	Kuivatusmenetelmä 

8.4.3.1 	Laitteet 

- 	Kuivausuuni, jossa on termostaatin avulla säädetty vakiolämpötila 
105 ± 5 °C uunin joka kohdassa. Uunin on oltava tuuletettu. 

- 	Vaaka, punnitustarkkuus taulukossa 6 
- 	Kannellinen punnitusastia 
- 	Eksikaattori 
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Taulukko 6: Vaakojen punnitustarkkuus ja näytemäärät 

Tarpeellinen nytemärä 

[gi 
Punni- 

w=4- w=10- 
Haluttu 

tuksen Vaaka- Tutkimuk- 
tarkkuus 

tarkkuus tyyppi 15% 30% 
w ^ 30% sen tark- 

1%) __________ ____________ ____________ __________ __________ ____________ kuus 

Hiekka, Hiesu, 
Savi 

sora hieta 

0,1 0,001 30 10 5 Tieteelli- 
nen tutki- 

1 0,001 

Analyysi- 

3 1 0,5 mus 

0,1 0,01 
vaaka 300 100 50 

1 0,01 30 10 5 

5 0,01 6 2 1 

Normaali 1 0,1 
Siirtopai- 

300 100 50 

novaaka laboratori- 
5 0,1 60 20 10 otutkimus 

ja kenttä- 
1 1 3000 1000 500 tarkkailu 

5 1 Pikavaaka 500 200 100 
tai talous- 

1 1 vaaka 15000 5000 2500 

5 5 3000 1000 500 

8.4.3.2 	Näyte 

Maalajin vesipitoisuus on määritettävä mieluummin häiriintymättömästä 
näytteestä. Kuljetuksen ja varastoinnin aikana on näytteitä säilytettävä 
siten, ettei vesipitoisuus pääse muuttumaan. Näyte on valittava siten, että 
sen vesipitoisuus edustaa ko maakerroksen todellista vesipitoisuutta. 

Kokeeseen käytettävän näytteen määrä riippuu halutusta tarkkuudesta ja 
maalajista. Savista ja silteistä vesipitoisuutta määritettäessä näytettä on 
oltava 20 - 1 50 g. Koheesiomaalajeilla voidaan vähimmäisrajoja yleensä 
soveltaa vain, kun näyte ei sisällä yli 10% hiekkaa tai karkearakeisempia 
lajitteita. Karkeammista aineksista näytettä on oltava 200 - 2000 g. 
Yleensä tarkkuus paranee näytemäärän kasvaessa. 
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Taulukko 7: Suositeltavat näytemäärät 

Maalaji Suositeltava näyte- 
määrä 

gi 

Punnitustarkkuus 
Igi 

Tulostarkkuus 
1%] 

Savi, Siltti 10 - 50 0,01 0,02 - 0,1 

Hiekka 50 - 200 0,1 0,05 - 0,2 

Sora 200 - 1000 1 0,1 - 0,5 

Karkea sora, 
moreeni, jne 

>1000 1 >0,1 

Näytteen sisältäessä runsaasti orgaanista ainetta, montmorilloniittia tai 
kipsimineraaleja ei tällä menetelmällä saada todellista vesipitoisuutta 

8.4.3.3 	Kokeen suoritus 

Näyte laitetaan kannelliseen tiiviiseen astiaan, punnitaan huoneenlämmössä 
ja laitetaan kansi avattuna 105 ± 5°C lämpöiseen uunhin. Näytettä 
kuivataan kunnes sen paino ei enää muutu. Yleensä riittää, kun näytettä 
kuivatetaan yön yli(n. 1 6 h). Kuivatusaika riippuu sekä maalajista että 
näytteen koosta. Epäorgaanisten pienten näytemäärien (<300 g) riittävä 
kuivatusaika on 1 2 tuntia. Suurempia näytemääriä ja orgaanisia maalajeja 
on kuivatettava 24 tuntia. Mikäli mäntäkairalla otettu näyte kuivataan 
kokonaisuudessaan kuivatusajan on oltava vähintään 48 tuntia. Karkeara-
keisia maalajeja voidaan kuivattaa em. korkeammassakin lämpötilassa 
(1 50 - 200°C). Eloperäisten, hienoainespitoisten näytteiden korkein 
sallittu kuivatuslämpötila on + 60 °C. Kuivatusaika riippuu humuksen 
laadusta ja määrästä. Näytettä on yleensä kuivattava yön yli. Jos on syytä 
epäillä, ettei näyte ole ehtinyt kuivua, se on varsinaisen kuivausajan päätyt-
tyä punnittava ja asetettava takaisin kuivausuuniin. Näytettä voidaan pitää 
kuivana, kun sen paino ei muutu yli 0.1% kanden peräkkäisen puolen 
tunnin välein suoritetun punnituksen välillä. 

Kuiva näyte otetaan pois uunista ja jäähdytetään kansi suljettuna huoneen-
lämpöiseksi ja punnitaan. Jos laboratoriossa ei ole käytettävissä kannellisia 
ilmatiiviitä astioita, näyte jäähdytetään kuivatuksen jälkeen huoneen!ämpöi-
seksi eksikaattorissa, jottei huoneenilmasta imeydy kosteutta näytteeseen. 

Kokeessa käytettyjen astioiden ja välineiden tulee olla puhtaita ja kuivia. 
Näytettä ei saa käsitellä paljain käsin. 
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8.4.3.4 	Tulokset ja virhelähteet 

Vesipitoisuus lasketaan kaavasta (12) 

m 	m-m2  
w=100 *__ =100 * 1 

Ins 	m2  -m3  

w on 	vesipitoisuusl%1 
m 	 veden massa 
m 3 	 kuivan näytteen massa 
m 1 	 kostean näytteen + astian+kannen massa 
m 2 	 kuivan näytteen + astian+ kannen massa 
m3 	astian + kannen massa 

Tuloksen esitetään yleensä kanden merkitsevän numeron tarkkuudella 
(8,5%, 18% jne.) 

Mikäli vesipitoisuus on alle 10% ilmoitetaan tulos 0,1% tarkkuudella. 
Vesipitoisuuden ollessa 10 - 20% ilmoitetaan lopputulos 0,5% tarkkuu-
della. Mikäli vesipitoisuus on suurempi kuin 20%, ilmoitetaan tulos 1 % 
tarkkuudella. 

Näytteessä esiintyvät silmämääräisesti havaitut epähomogeenisuuden 
mainitaan tuloslomakkeessa. Mikäli käytetään normaalia pienempiä näyte- 
määriä, on tämä mainittava tuloslomakkeessa. 

Tuloksiin mandollisia virheitä aiheutuu mm näytteen kuivumisesta ennen 
vesipitoisuuden määritystä. Samoin virheitä aiheutuu mikäli näyte on 
epätäydellisesti kuivunut. Varsinkin humuspitoisia näytteitä on kuivatettava 
riittävän kauan, jotta kaikki vesi ehtii poistua näytteestä. 

(12) 
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8.4.4 	Karbidometrimenetelmä 

Karbidometri on suljettaja paineenkestävä metallipullo, jossa maanäyttees-
sä oleva vesi imeytetään kalsiumkarbidiin(CaC 2). Tällöin pulloon syntyy 
ylipaine vapautuvan asetyleenikaasun ansiosta. Kaava (13) 

	

Ca C2  + 2 H2  0 = C2H2  + Ca (OH) 2 	 (13) 

Paineen suuruus riippuu näytteen sisältämästä vesimäärästä. Jos maanäyt-
teen märkäpaino tiedetään, voidaan paineen suuruudesta laskea vesipitoi-
suus. Tavallisesti on paineen suuruutta mittaava manometri kalibroitu 
siten, että se ilmoittaa vesipitoisuuden märkäpainosta. Koe on tarkoitettu 
lähinnä kitkamaalajien vesipitoisuuden määritykseen. 

8.4.4.1 	Laitteet 

- 	Karbidometri 
- Vaaka 
- 	Kalsiumkarbidia(CaC 2 ) 

- 	Puhdistusvälineitä 

8.4.4.2 	Näyte 

Tutkittavaa luonnonkosteaa maata punnitaan karbidometrin yhteydessä 
olevalla vaa'alla niin paljon, että vaaka on tasapainossa (6 - 200 g). 
Pienimmälle karbidometrille näyte on tällöin 6 g ja suurimmalle 200 g. 
Mikäli maa on kokkareista, se on hienonnettava enne pulloon kaatamista. 

8.4.4.3 	Kokeen suoritus 

Paineenkestävän pullon metallikorkki avataan ja vaa'alla punnittu näyte- 
määrä kaadetaan pulloon. Mikäli maa on kokkareista, voidaan myös pulloon 
laittaa metallikuulia, jotka särkevät kokkareet pulloa ravistettaessa. 

Kalsiumkloridi mitataan pulloon erityisellä mittalusikalla 1, 2 tai 3 annosta 
riippuen maalajin silmämääräisesti arvioidusta vesipitoisuudesta. Karbidia 
pantaessa pullo on pidettävä vaakasuorassa ja karbidi sijoitettava pullon 
etuosaan, jottei näyte ja karbidi sekoitu ennen korkin sulkemista. Kun 
korkki asetetaan paikoilleen, lukkolaite on välittömästi kiinnitettävä, sillä 
pulloon alkaa heti kehittyä painetta näytteen ja karbidin sekoittuessa. 

Pulloa ravistellaan eri asennoissa, Paineen nousu loppuu yleensä yhden tai 
viimeistään kolmen minuutin ravistelun jälkeen, jolloin manometrissä on 
luettavissa vesipitoisuus kostean näytteen massasta. Lukeminen tapahtuu 
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pitäen laitetta vaakasuorassa asennossa silmien korkeudella. Jos lukema 
tällöin alenee, se on osoitus vuodosta laitteessa, jolloin koe on uusittava ja 
korkki suljettava tiiviimmin. Kun lukeminen ja tulosten merkitseminen on 
suoritettu, pullo on avattava ja puhdistettava huolellisesti harjalla mieluiten 
ulkona. 

8.4.4.4 	Tulokset ja virhelähteet 

Kun näytteen vesipitoisuus kostean näytteen massasta (W m) on saatu 
tietoon, se on vielä muunnettava vesipitoisuudeksi kuivan näytteen mas-
sasta(w) kaavan (14) mukaan 

100 * Wm 	 (14) W 
100 - Wm  

w on vesipitoisuus kuivan näytteen massastaE%1 

Wm 	vesipitoisuus kostean näytteen massastaE%1 

Jos havaittu vesipitoisuus on alle 2% kosteasta painosta, saatu tulos on 
epävarma ja koe on uusittava punnitsemalla 2-, 3- tai 4-kertainen näyte- 
määrä laitteeseen. Jos vesipitoisuus on niin suuri, ettei manometri pysty 
enää syntynyttä painetta mittaamaan, koe on uusittava ka käytettävä 1/2 
ja 1/4 annosta maata. Normaalista poikkeavan näytemäärän suuruus on 
huomioitava topputuloksessa. Saatu lopputulos ilmoitetaan puolen prosen-
tin tarkkuudella. 

Karbidometrin näytemäärä on suhteellisen pieni, varsinkin pienissä tyy-
peissä. Otettaessa näytettä kokeeseen on katsottava, että näytteen 
vesipitoisuus mandollisimman hyvin edustaa kokonais-keskiarvoa. 
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8.5 	Humuspitoisuus 

8.5.1 	Tarkoitus 

Humuspitoisuus on maalajin luokitusperuste ja se vaikuttaa lujuus- ja muo-
donmuutosominaisuuksiin. 

8.5.2 	Määritelmät 

Maan humuspitoisuudella tarkoitetaan sen sisältämän orgaanisen aineksen 
määrää(painoprosentteina kuivapainosta) 

8.5.3 	Polttomenetelmä 

8.5.3.1 	Laitteet 

Kokeen suorituksessa tarvitaan seuraavat välineet: 
- 	kvartsiupokkaita 
- 	vaaka, punnitustarkkuus 0,Olg 
- 	pihdit 
- 	kuivatusuuni (105 °C) 
- 	eksikaattori 
- 	hehkutusuuni(800 °C) 

8.5.3.2 	Näyte 

Polttomenetelmää käytetään lähinnä hienorakeisten maalajien, savien ja 
silttien humuspitoisuuden määrittämiseen. Näytemäärä on 1 0 - 1 5 g ja 
koe suoritetaan vähintään kandella rinnakkaisnäytteellä hajonnan selvittä-
m ise ksi. 

8.5.3.3 	Kokeen suoritus 

Tutkittava ilmakuiva näyte hienonnetaan ja laitetaan painoltaan tunnettui-
hin kvartsiupokkaisiin. Näytteitä kuivataan kuivauskaapissa 105 C 
lämpötilassa vähintään 1 2 tunnin ajan. Jos näyte sisältää runsaasti humus-
ta, saa lämpötila kuivauskaapissa olla korkeintaan +60 °C. Kuivauksen 
jälkeen upokkaan jäähdytetään eksikaattorissa (vähintään 20 min ajan) ja 
punnitaan. 

Punnituksen jälkeen näytteitä hehkutetaan polttouunissa(800 °C) vähin-
tään tunnin ajan, jonka jälkeen upokkaan nostetaan pihdeillä eksikaattoriin 
jäähtymään 30 min ajaksi, minkä jälkeen ne punnitaan. 
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8.5.3.4 	Laskukaavat ja virhelahteet 

Hehkutushäviö lasketaan kaavan (1 5) mukaan 

= 100 * 
m1  - fl 	

( 15) 
m1  

Hh 	on hehkutushäviö[%] 
m 1 	 kuivatun näytteen massa [gi 
m 2 	hehkutetun näytteen massa [g] 

Kitkamaalajeilla hehkutushäviö yleensä vastaa riittävällä tarkkuudella 
humuspitoisuutta. Hienorakeisilia maalajeilla hehkutushäviöstä vähennetään 
haihtuneen kideveden osuus, joka arvioidaan näytteen sisältämän savilajit-
teen perusteella. Savipitoisuus määritetään areometrikokeen perusteella. 
Humuspitoisuus ilmoitetaan kanden merkitsevän numeron tarkkuudella. 
Mikäli koe on tehty rinnakkaisnäytteillä, ilmoitetaan tulos näiden keskiarvo-
na. 

Haihtuneen kideveden osuutta on vaikea arvioida tarkasti. Virhe on kuiten-
kin yleensä alle ± 1 %-yksikköä. Edelleen humusainekset saattavat olla 
tutkittavissa näytteissä e pätasaisesti ja kautuneena. 

8.5.4 	NaOH - menetelmä 

8.5.4.1 	Laitteet 

Tarvittavat laitteet ovat: 
- 	värittömiä lasipuiloja 
- 	natriumhydroksidia(NaOH) 
- 	väritaulukko 

8.5.4.2 	Näyte 

Koe soveltuu lähinnä karkearakeisiiie maalajeille, menetelmää käytetään 
esim. betonisoran kelpoisuuden määrittämiseen. Näytemäärä on noin 
0,5 - 2,0 kg. 

8.5.4.3 	Kokeen suoritus 

Näyte kaadetaan lasipulioon noin 50 mm paksuiseksi kerrokseksi. Pulioon 
lisätään 3 - prosenttista natriumhydroksidiiiuosta, kunnes liuoksen pintaa 
on noin 80 mm pulion pohjasta. Seosta sekoitetaan voimakkaasti ja sen 
annetaan seistä vuorokauden. 
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Vuorokauden kuluttua määritetään Iluoksen humuspitoisuus värin perus-
teella taulukon 8 mukaisesti. 

Taulukko 8: Humuspitoisuuden määsritys värin pei'usteella 

Humuspitoisuus Liuoksen väri 

0 Väritön 

Vaalean keltainen 

II Punakeltainen 

III Vaalean ruskea 

IV Tumman ruskea, punainen tai musta 

8.5.4.4 	Tulokset ja virhelähteet 

Kokeen tulosten arviointi suoritetaan käyttämällä painettua väritaulukkoa. 
Saatu tulos ilmoitetaan sekä numeroarvona että sanallisessa muodossa. 
Kokeen luonteesta johtuen eri humuspitoisuusarvojen rajat saattavat olla 
vaikeasti erotettavissa. Tulokset ovat tulkinnanvaraisia. 
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8.6 	Huokoisuus, huokosluku, kyllästysaste 

8.6.1 	Tarkoitus 

Huokoisuutta, huokoslukua ja kyllästysastetta käytetään arvioitaessa mm 
maakerrosten tiiviyttä, muodonmuutosominaisuuksia, leikkauslujuutta sekä 
vedenläpäisevyyttä. 

8.6.2 	Määritelmät 

Huokoisuudella, huokosluvulla ja kyllästysasteella tarkoitetaan maan eri 
ainesosien keskinäisiä määriä. Kuvassa on esitetty maan kolmen kompo-
nentin - kiinteä maa-aines, huokosessa oleva vesi ja ilma - tilavuutta ja 
massaa kuvaavat merkinnät. Maan huokoisuudella tarkoitetaan huokosten 
tilavuuden suhdetta kokonaistilavuuteen, kaava (1 6). 

v 
(16) v 

n on 	huokoisuus(ilmoitetaan yleensä prosentteina) 
V 	 huokosten tilavuus 
V 	 kokonaistilavuus 

Huokosluvulla tarkoitetaan huokosten tilavuuden suhdetta kiinteän maa- 
aineksen tilavuuteen, kaava (17). 

v 
e=— 	 (17) vs  

e on huokoslukuE-] 
v3 	kiinteän maa-aineksen tilavuus 

Kitkamaalajien tiiviyttä voidaan kuvata huokoslukua tarkemmin suhteellisen 
tiiviyden avulla, kaava (18) 

e -e 
Dr = 
	 (18) 

D r 	on 	suhteellinen tiiviys 
e m , 	huokosluku löyhimmässä tilassa 

huokosluku tiiveimmässä tilassa 
e m8x 	huokosluku tutkittavassa tilassa 

Maakerroksen luonnontilassa (in situ) olevaa huokoslukua ja huokoisuutta 
merkitään yleensä symboleilla e 0  ja n0. 
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Kyllästysasteella tarkoitetaan veden täyttämän huokostilavuuden suhdetta 
huokosten kokonaistilavuuteen kaava (19). 

v 
Sr = 	 (19) 

Sr  on 	kyllästysaste(ilmoitetaan yleensä prosentteina) 
V 	 veden tilavuus 

huokosten tilavuus 

Huokoisuuden, huokosluvun ja kyllästysasteen laskemiseksi on yleensä 
tunnettava myös maan tiheys, kiintotiheys sekä vesipitoisuus. 

8.6.3 	Huokoisuuden, huokosluvun ja kyllästysasteen määrittämi- 
nen 

8.6.3.1 	Laitteet 

Huokoisuutta, huokoslukua ja kyllästysastetta ei yleensä pyritä määrittä-
mään mittaamalla suoraan maan eri komponenttien tilavuuksia. Kaavat 
(16), (17) ja (19) johdetaan sellaisiin muotoihin, että huokoisuus, huokoslu-
ku ja kyllästysaste voidaan laskea irtotiheyden, kiintotiheyden ja vesipitoi-
suuden avulla. Näiden kokeiden suorittamistapa sekä näytteille ja laitteille 
asetettavat vaatimukset on esitetty edellisissä luvuissa. 

8.6.3.2 	Tulokset ja virhelähteet 

Huokosluku lasketaan kaavasta (20) tai (21). 

Huokoisuus lasketaan kaavasta (22), tai mikäli huokosluku jo tunnetaan, 
kaavasta (23). Kyltästysaste lasketaan kaavasta (24). 
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P *(1 + w) 
(20)  va 	p 

(21)  

v 
(22)  v 	p6 * (. + w) 

e 	 (23) 
1 +e 

w*p 
Sr 	 (24) 

e 

e 	on huokosluku 
m 1  kiinteän maa-aineksen massa 
n huokoisuus 
S r  kyllästysaste 
V huokosien tilavuus 

kiinteän maa-aineksen tilavuus 
V kokonaistilavuus 
p irtotiheys 

kiintotiheys 
p veden tiheys, p 	1 tim 3  
w vesipitoisuus 

Kaavoihin (20), (22) ja (24) sijoitetaan vesipitoisuuden arvo absoluuttisena 
lukuna (esimerkiksi w = 0,56, jolla tarkoitetaan vesipitoisuutta 56 %). 

8.6.3.3 	Huokosluvun minimin ja maksimin määrittäminen 

8.6.3.3.1 	Laitteet 

Huokosluvun maksimin määrittämisessä tarvittavat laitteet 
- 	koesylinteri, halkaisija 71 mm, korkeus 112 mm 
- 	valutussuppilo 
- 	vaaka, kapasiteetti n 1 5 kg, tarkkuus 5 g 
- 	teräsviivain 
- 	kuivatusuuni, lämpötila + 105 °C 
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Huokosluvun minimin määrittämisessä tarvittavat laitteet 

	

- 	 koesylinteri, halkaisija 71 mm, korkeus 112 mm (sylinterin pohjassa 
on huokoskivi ja rei'itetty levy sekä vedenimuputki) 

	

- 	 imupumppu (voidaan käyttää myös vesijohtoverkon painetta ohivir- 
tausperiaatteella) 

	

- 	 täryrauta, massa 960 g 

	

- 	 kansilevy, paksuus 1 5 cm, halkaisija 70 mm, massa 500 g 

	

- 	 työntömitta 

	

8.6.3.3.2 	Näyte 

Tätä ohjetta voi soveltaa vain kitkamaalajeille, jotka eivät sisällä hienoai-
nesta(raekoko <0,06 mm). Suurin sallittu raekoko kokeissa on 32 mm. 
Täryrautaa käytettäessä keskimääräisen raekoon tulee olla ̂ 0,2 mm. 

Tarvittava näytemäärä kokeessa on ̂  10 kg. Samaa näytettä voidaan 
käyttää useisiin kokeisiin, mutta koska näyte kastellaan huokosluvun 
minimiä määritettäessä, on kaikkiin kokeisiin syytä varata oma näyte. 

	

8.6.3.3.3 	Kokeen suoritus 

Huokosluvun maksimin määritys 

Huokosluku löyhimmässä tilassa määritetään valuttamalla näyte muottiin 
suppilon avulla. Ennen kokeen aloittamista näyte kuivataan uunissa 
+105°C lämpötilassa. Kuiva näyte valutetaan tasaisesti muottiin. Suppilon 
kärkeä pyöritetään hitaasti ympäri sylinterin sisäreunaa putkin, jolloin näyte 
valuu sylinteriin eikä tiivisty pudotessaan. Suppilon kärjessä oleva taipuisa 
kumiletku helpottaa sylinterin täyttämistä. Mikäli käytetään jäykkää suppi-
Toa, jota nostetaan sylinterin keskikohdalla ylöspäin, saadaan tulokseksi 
tiiviimpi näyte kuin edellä kuvatussa menetelmässä. täyttämistä jatketaan 
yhtämittaisesti niin pitkään, että näytteen yläpinta voidaan tasoittaa 
vetämällä teräsviivaimella sylinterin yläreunaa pitkin, Tasoitettaessa on 
varottava näytteen tiivistymistä. Suppilon suuaukkoa suuremmat rakeet 
asetetaan varovasti käsin tai kauhalla näytteen pinnalle siten, että ne 
jäävät näytteen sisään. Yläpintaa tasoitettaessa kaikkia pinnan tasossa 
olevia suuria rakeita ei saa poistaa, vaan pinnan tason yläpuolella olevien 
rakeiden osien ja pinnan tason alapuolella olevien tyhjien tilojen osuus 
pyritään tasoittamaan yhtäsuuriksi. Pinnana tasoittamisen jälkeen näyte ja 
sylinteri punnitaan. Samasta näytteestä tehdään huokosluvun minimin 
määrityskoe. Koe toistetaan viisi kertaa. 
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Huokosluvun minimin määritys 

Huokosluvun minimin määrityskokeessa käytetään punnittua, kuivaa 
näytettä, jolle on tehty huokosluvun maksimin määrityskoe. Likimäärin 1/5 
näytteestä kaadetaan sylinterin pohjalle huokoskiven(tai reikälevyn) ja 
huokospaperin päälle. Sylinteriin kaadetaan vettä näytteen yläpinnan 
tasolle asti. Näyte tiivistetään 30 täryraudan kaksoislyönnillä noin 8 - 10 
sekunnissa. Seuraavat kerrokset tiivistetään samalla tavoin. Sen jälkeen 
kun näytteen viimeinen viidennes on tiivistetty imetään vesi pois näyttees-
tä. Tämän jälkeen asetetaan kansilevy näytteen päälle ja näytettä täryte-
tään 5 - 6 täryraudan kaksoisiskulla, ja kansilevyä kopautetaan kevyesti. 
Kansilevyn yläpuolen ja sylinterin yläreunan välinen etäisyys mitataan 
työntömitalla kolmesta kohdasta näytteen keskimääräisen korkeuden 
selvittämiseksi. 

8.6.3.3.4 Laskukaavat 

Huokosluvun maksimin määrityksessä saadaan tulokseksi näytteen kuivati-
lavuuspaino näytteen ollessa löyhimmässä mandollisessa tilassa. Kuivatila-
vuuspaino lasketaan kaavasta 

Yd = .. 	* g 	 (25) 

on 	kuivatilavuuspaino [kN/m 3 ] 

m 	 kuivan näytteen massa 
V 	 näytteen (sylinterin) tilavuus 
g 	 maan vetovoiman kiihtyvyys [9,81 mts 2 ] 

Kuivan näytteen huokosluku lasketaan kaavasta 

e =! - 1 	 (26) 
p 

e 	on huokosluku 
kiintotiheys 

p 	 irtotiheys 

Kiintotiheyden arvona voidaan suolalaisilla kitkamaalajeilla yleensä käyttää 
arvoa 2,6 - 2,7 tim3. 
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8.7 	Maan kosteus ja tiheysmittaukset 

	

8.7.1 	Volymetrimittaukset 

Volymetrikokeiden avulla määritetään luonnontilaisen maan tai materiaalin 
tilavuuspaino rakenteessa. Tilavuuspainoa käytetään mm. tiiviysasteen ja 
suhteellisen tiiviyden laskemisessa. Tilavuuspainon avulla voidaan arvioida 
myös maan eri ominaisuuksien arvoja. Tilavuuspainon määritystä käytetään 
maarakenteiden tiivistystarkkailumenetelmänä esimerkiksi silloin, kun 
tiiviysvaatimus on esitetty tiiviysasteen avulla (esim D ̂  90 %). Volyme-
trikokeet soveltuvat materiaaleille, joihin voidaan kaivaa säännöllisen 
muotoinen 1 - 6 litran suuruinen "pysyvä" kuoppa. Materiaalin runsas 
kivisyys rajoittaa volymetrikokeiden käyttöä. 

	

8.7.2 	Määritelmä 

Volymetrikokeessa otetaan maanäyte ja sen tilavuus mitataan näytteenot-
tokuopasta. Menetelmä soveltuu maapohjan pintakerroksen tilavuuspainon 
määrittämiseen. Tilavuuspaino voidaan määrittää volymetrillä myös syvem-
mältä, jos volymetriä varten kaivetaan riittävän suuri kuoppa ja määritys 
tehdään kuopan tasatusta pohjasta. 

Näytteen tilavuuspaino ja vesipitoisuus määritetään laboratoriossa (tai 
työmaalaboratoriossa). Volymetrikokeet nimetään näytteenottokuopan 
tilavuuden mittausmenetelmän mukaan: 

	

- 	 vesivolymetrikokeet (mäntä- ja sylinterivesivolymetrit) 

	

- 	 hiekkavolymetrikokeet ja 

	

- 	 näytesylinterikokeet. 

Vesivolymetrikoe ei sovellu paljon kiviä sisältävän maakerroksen tilavuus- 
painon määrittämiseen. Maassa saa olla enintään 25 % yli 32 mm:n 
suuruisia rakeita. Tätä kivisemmässä maassa on käytettävä muita menetel-
miä tilavuuden mittaamiseen. Vesivolymetri soveltuu käytettäväksi myös 
sadesäällä. 

Hiekkavolymetrikoe soveltuu kaikkien karkeiden ja kivisten maarakenteiden 
tutkimiseen, sillä kolot kuopan seinissä tai pohjassa eivät olennaisesti 
vaikeuta kuopan täyttymistä kokonaan hiekalla. Hiekkavolymetrikoe 
voidaan tehdä vain täysin kuivalla säällä. 

Näytesylinterin painaminen puristamalla onnistuu vain kivettömään hiek-
kaan tai sitä hienorakeisempiin maalajeihin. Puristaminen on suoritettava 
suoraan, heiluttelematta näytesylinteriä. Näytesylinterin lyöminen aiheuttaa 
tuloksiin virhettä ja sylinteri voi vaurioitua. Koe soveltuu tehtäväksi myös 
sadesäällä. 
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Tilavuuspainolla tarkoitetaan maanäytteen painoa tilavuusyksikköä kohti. 
Tiheydellä tarkoitetaan maanäytteen massaa tilavuusyksikköä kohti. 

= ni *g = 
p * g 	 (27) 

v on 	tilavuuspaino [kN/m 3 ] 

p 	 irtotiheys [g/cm 3  tai tn/m 3 1 
m 	 kuopasta otetun maanäytteen massa kosteana [g] 
V 	 kuopan tilavuus [cm 3 ] 

g 	 maan vetovoiman kiihtyvyys (9,81 mis2 ) 

Vesipitoisuus on kosteassa näytteessä olevan veden massan m suhde 
kuivan näytteen massaan m 

m 
w = 	* 100 	 (28) m5  

w 	on vesipitoisuus[%J 
m 	 näytteen veden painolgi 
m 3 	 kuivan näytteen paino[g] 

Kuivatilavuuspaino y d  on kuivan maa-aineksen paino tilavuusyksikköä kohti 

Yd 	 w 	 (29) 
100 

on 	kuivatilavuuspaino [kNim 3 ]. 
m 5 	 kuivan näytteen paino[gJ 
V 	 tilavuus[m 3 ] 

w 	 vesipitoisuus[%] 
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8.7.3 	Vesivolymetrikokeet 

Periaatteena on sijoittaa maahan kaivettuun kuoppaan ohutseinämäinen 
kumipussi, joka täytetään vedellä. Kuopan tilavuus saadaan mittaamalla 
kuoppaan mahtunut vesimäärä. Tilavuuden ja kuopasta kaivetun maamas-
san painon perusteella voidaan laskea maan tilavuuspaino. 

8.7.3.1 	Mäntävesivolymetrikoe 

8.7.3.1.1 	Laitteet ja tarvikkeet 

Työmaalla tarvitaan seuraavat laitteet ja välineet: 

	

- 	mäntävesivolymetri(kuva 7) 
- 	läpinäkyvä sylinteri (halkaisija noin 0 20 cm, korkeus n. 40 

cm) 
- 	mäntä, jonka varressa mm/cm-asteikko ja venttiili 
- 	sylinterin alapäähän kiinnitetty kumipussi, jossa on vettä 
- 	reikälevy, jonka läpi koe tehdään 
- 	volymetrisylinterin irrotettava pohjalevy, joka suojaa kumipus- 

sia kuljetuksen aikana 

	

- 	kannellinen peltiastia ja näytepusseja, joihin kuopasta kaivettava 
maa otetaan talteen 

	

- 	teräsviivain maanpinnan tasoittamiseen 

	

- 	kaivuvälineet: taltta ja vasara, kauha ja lusikka 

Laboratoriovälineet: 

	

- 	vaaka, jonka tarkkuus on vähintään ± 5 g ja kapasiteetti 1 5 kg 

	

- 	vesipitoisuuden määrityslaitteet. 
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r 

Kuva 7: Mäntävesivolymetri 

8.7.3.1.2 Kokeen suoritus 

EnnakkotoimenDiteet 
Tutkittava maarakenteen kohta tasoitetaan teräsviivaimella. Volymetrin 
reikälevy asetetaan tiiviisti maan pintaa vasten. Volymetrin mäntä noste-
taan ylös, jolloin kumipussi nousee sylinterin sisään. Pohjalevy irrotetaan 
ja volymetri kiinnitetään reikälevyn päälle. Volymetrin siirtämisvaiheessa on 
erityisesti varottava vääntämästä mäntää ja päästämästä pussia ulos 
sylinteristä. 

Alkulukempj määritys 

Ennakkotoimenpiteiden jälkeen volymetrin venttiili avataan, jolloin kumipus-
si asettuu veden painon vaikutuksesta maan pintaa vasten. Mäntää paine-
taan kädensijasta alaspäin samalla tukien jaloilla reikälevyä maata vasten. 
Vesi nousee ontossa männän varressa. Mäntää painetaan sellaisella 
voimalla, että vesi nousee varressa olevaan merkkiviiva asti, mikä vastaa 
n. 80 cm:n vedenpainetta. Männän varressa olevasta mitta-asteikosta 
(noonio) luetaan alkulukema h 0 , joka ilmoittaa männän korkeussijainnin 
ennen kuopan kaivamista. Lukeman ottamisen jälkeen venttiili avataan ja 
koe voidaan toistaa tarkistuslukeman saamiseksi. 

Volymetrin mäntä vedetään ylös ja volymetri nostetaan pois reikälevyn 
päältä ja siirretään suojalevyn päälle. 
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KuoDan kaivu 
Reikälevyn läpi kaivetaan noin 1 5 - 20 cm syvä kuoppa. Kuopan seinämät 
tehdään mandollisimman tasaisiksi. Kuopasta kaivettu maa-aines otetaan 
tarkoin talteen näytteen punnitusta varten. Kuoppaa kaivettaessa on 
erityisesti varottava, 

	

- 	etteivät seinämät pääse lohkeamaan reikälevyn alle 

	

- 	ettei reikälevy luku 

	

- 	ettei kuopan seinämiin tai pohjalle jää löyhtynyttä materiaalia 

	

- 	ettei materiaalia varise hukkaan, vaan kaikki tulee mukaan näyteas- 
tiaan. 

Lorulukeman h 1  määritys 
Volymetrin mäntä vedetään ylös ja volymetri siirretään reikälevylle ja 
kiinnitetään siihen. Volymetrin venttiili avataan ja kumipussin annetaan 
vajota kuoppaan. Mäntää painetaan siten, että vesi nousee männän 
varressa olevaan merkkiin asti (sama kuin 0-lukemaa määritettäessä) tukien 
samalla jaloilla reikälevyä maata vasten. Männän varresta luetaan loppulu-
kema h 1 . Tarkistuksen vuoksi koe voidaan toistaa siten, että venttiilillä 
päästetään paine pois, mäntä painetaan uudelleen alas ja otetaan uusi 
lukema. 

Mäntä nostetaan yläasentoon, volymetri siirretään reikälevyltä suojalevylle, 
joka kiinnitetään volymetriin. 

La boratoriokokeet 
Laboratoriossa (tai työmaalaboratoriossa) näyte punnitaan sekä määrite-
tään siitä vesipitoisuus. Laboratoriokokeiden tuloksena saadaan 

	

- 	näytteen massa märkänä, m Egi 

	

- 	näytteen massa kuivana, m 3  Eg] 
- näytteen veden massa, m = m - mEg1 

	

- 	vesipitoisuus, w 
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8.7.3.1.3 Tulosten esittäminen ja laskelmat 

Kuopan ja samalla näytteen tilavuus V lasketaan mittalukemien h 0  ja h 1  
avulla, kaava (30) 

V=A* (h1  -h0 ) 	 ( 30) 

V on kuopan tilavuus [cm 3 ] 

sylinterin poikkipinta-ala (laitekohtainen va kio) [cm 2 ] 

h 0 	alkulukema [cm] 
h 1 	loppulukema [cml 

Laboratoriomääritysten tulosten avulla voidaan laskea märkätilavuuspaino 
ja kuivatilavuuspaino 

8.7.3.2 	Sylinterivesivolymetrikoe 

8.7.3.2.1 	Laitteet ja tarvikkeet 

Työmaalla tarvitaan seuraavat laitteet ja välineet: 
-sylinterivesivolymetri 

- 	läpinäkyvä sylinteri, jossa siirrettävä asteikko 
- 	sylinterin alapäähän kiinnitetty kumipussi, jossa on vettä 
- 	sylinterin yläpäässä venttiili ja pumppu 
- 	reikälevy 
- 	astekointikuppi, jonka tilavuus tunnetaan 
- 	painemittari 

- 	kannellinen tiiviisti suljettava peltiastia tai näytepusseja, joihin 
kuopasta kaivettava maa otetaan talteen 

- 	teräsviivain maanpinnan tasoittamiseksi 
- 	kaivuvälineet: taltta ja vasara, kauha ja lusikka 

La boratoriovälineet: 
- 	vaaka, jonka kapasiteetti on noin 1 5 kg ja tarkkuus vähintään 

± 5g 
- 	vesipitoisuuden määrityslaitteet. 

8.7.3.2.2 Kokeen suoritus 

Enna kkotoimenDiteet 
Tutkittava kohta tasoitetaan teräsviivaimella. Volymetrin reikälevy asete-
taan tiiviisti maan pinta vasten. Levy lyödään nauloilla nurkistaan kiinni 
maahan. Volymetrin tiiviys ja kunto tarkistetaan. Tarkistettaessa lisätään 
vettä ja säädetään mitta-asteikko astekointikupin avulla. 
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Alkulukeman määritys 
Volymetri asetetaan reikälevyn syvennykseen. Volymetriin pumpataan 
ilmaa, kunnes paine sylinterissä on noin 20 kPa (= 0,2 kplcm 2). Mikäli 
volymetrissa ei ole painemittaria, pumpataan kunnes pumppausvastus 
alkaa selvästi kasvaa. Kokeen aikana on huolehdittava, ettei reikälevy 
pääse nousemaan tai siirtymään. Sylinterin mitta-asteikolta luetaan alkulu-
kema V0. Paine päästetään pois sylinteristä ja kumipussi imetään pumpuUa 
sylinteriin. Volymetri poistetaan reikälevyn päältä. 

Kuopan kaivu 
Reikälevyn läpi kaivetaan noin yhden litran suuruinen kuoppa (kuopan 
suuruus riippuu kuitenkin käytettävästä volymetristä). Kaikki irrotettu maa- 
aines poistetaan kuopasta ja se kerätään tarkoin talteen näyteastiaan. 
Kuoppaa kaivettaessa on erityisesti varottava, 

	

- 	etteivät seinämät pääse lohkeamaan reikälevyn alle 

	

- 	ettei reikälevy luku 

	

- 	ettei kuopan seinämiin tai pohjalle jää löyhtynyttä materiaalia 

	

- 	ettei materiaalia varise hukkaan vaan kaikki tulee näyteastiaan. 

Loppulukema 
Volymetri kiinnitetään reikälevyn kuopan päälle. Sylinteriin pumpataan 
ilmaa kunnes paine on noin 20 Kpa (= 0,2 kp/cm 2). Volymetria ja pohjale-
vyä pidetään tukevasti paikoillaan mittauksen aikana. Sylinterin asteikolta 
luetaan loppulukema V i . Paine päästetään pois sylinteristä ja kumipussi 
imetään sylinterin sisään. Volymetri poistetaan reikälevyn päältä. 

La boratoriokokeet 
Laboratoriossa (tai työmaalaboratoriossa) näyte punnitaan sekä määrite-
tään sen vesipitoisuus. Laboratoriokokeiden tuloksena saadaan: 

	

- 	näytteen massa märkänä, m [gi 

	

- 	näytteen massa kuivana, m 5  [gi 
- näytteen veden massa, m = m-m [gi 

	

- 	vesipitoisuus, w 

8.7.3.2.3 	Tulosten esittäminen ja laskelmat 

Kuopan ja samalla näytteen tilavuus V lasketaan vähentämällä loppuluke-
masta V 1  alkulukema V0 : 

V=V1 -V0 	 (31) 

Laboratoriomääritysten tulosten avulla voidaan laskea maan märkätilavuus-
paino ja kuivatilavuuspaino kuten vesivolymetrikokeessakin. 



Rakentamisen taadunv8rtnistus 	 1 1 5 
Alusrakenne ja päIIysrakenteen sitomattomat kerrokset. UJTTEET 

8.7.4 	Hiekkavolymetrikoe 

Periaatteena on, että tutkittavaan maa-ainekseen kaivettu kuoppa täyte-
tään hiekalla, jonka tilavuuspaino tunnetaan. Kun tiedetään kuopasta 
kaivetun maa-aineksen paino ja toisaalta tiedetään kuopan tilavuus käyte-
tyn hiekkamäärän perusteella, voidaan maa-aineksen titavuuspaino laskea. 

8.7.4.1 	Laitteet ja tarvikkeet 

Työmaalla tarvitaan seuraavat laitteet ja välineet: 
- 	peltinen kaksoiskartio (volymetri), jossa kartioiden välissä hana, jolla 

yhteys ylä- ja alaosan vätillä voidaan sulkea ja avata (ytäkartion 
tilavuus suurempi kuin alakartion ja kaivettavan kuopan yhteinen 
tilavuus) 

- 	jäykkä reikälevy 
- 	tasarakeista kuivaa mittahiekkaa 0 1 ,0-2,0 mm, jonka tiivistämä- 

tön tilavuuspaino Vh  tunnetaan (hiekkaa tarvitaan noin 5-6 litraa, 
noin 8 kg, yhtä koetta varten ja mittahiekkana käytetään yleensä 
säkitettyä hiekkatuotetta) 

- 	kaksi kanneltista peltiastiaa ja näytepusseja 
- 	teräsviivain maanpinnan tasoittamiseen 
- 	kaivuvätineet: taltta ja vasara, kauha ja lusikka. 

Laboratoriovälineet: 
- 	vaaka, jonka kapasiteetti on 1 5 kg ja tarkkuus ± 5 kg 
- 	vesipitoisuuden määrityslaitteet 

8.7.4.2 	Kokeen suoritus 

Hiekkavolymetrin tarkistus 
Ennen kokeen suorittamista tulee tuntea 

- 	mittahiekan (sullomaton) irtotiheys Vh 

- 	votymetrin alakartion ja reikälevyn sisältämän hiekan massa A m 
Näiden määritystä varten tarvitaan edellä lueteltun kaluston lisäksi mitta- 
astia (0 20 - 30 cm, korkeus n. 20 - 30 cm). Tarkistuksen vaiheet ovat 
seuraavat (koe tehdään ennakolta laboratorio-olosuhteissa): 

A. Alakartion ia reikälevvn sisältämän mittahiekan massa 
Volymetrin yläkartio täytetään ja punnitaan hiekkoineen: kokonais-
massa on G 1  [g). 
Reikälevy asetetaan tasaiselle alustalle ja volymetri sen pääUe. Hana 
avataan ja hiekan annetaan valua, kunnes valuminen päättyy, jolloin 
hana suljetaan. 
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- 	Volymetri nostetaan pois ja se punnitaan yhdessä jäljelle jääneen 
hiekan kanssa: kokonaismassa on G 2  [gi 

	

- 	Alakartion ja reikälevyn täyttämiseen tarvittavan hiekan massa on 
m G - G 2 . 

B. Mittahiekan tilavuuspaino 

	

- 	Täytetään volymetrin yläkartio hiekalla ja punnitaan niiden yhteis- 
paino: kokonaismassa on G 3  [gi. 

	

- 	Reikälevy asetetaan avoimen mitta-astian päälle ja sen päälle 
volymetri hiekkoineen. Hana avataan ja hiekan annetaan valua. Kun 
hiekan valuminen on päättynyt, hana suljetaan. 

	

- 	Volymetri nostetaan pois ja punnitaan se yhdessä jäljelle jääneen 
hiekan kanssa: yhteismassa on G 4  [gi. 

	

- 	Astian, reikälevyn ja alemman kartion täyttämiseen kuluneen hiekan 
massa on G 3  - G4  Egi. 

	

- 	Mitta-astian sisältärnän hiekan massa on m = G 3- G4  - m [g]. 

	

- 	Mitta-astian tilavuus mitataan asettamalla tyhjä mitta-astia vaa'alle 
ja täyttämällä se vedellä. Vedenpinta saatetaan reunan tasolle 
lasilevyllä. Vaa'an lukema havaitaan ennen veden lisäystä (G 5) ja 
veden lisäyksen jälkeen (G 6 ). 

= 
G6  - G5 	

(32) 
pw 

	

Ph 	
= - '7? 	 (33) 

Y h _Ph *9r 	 (34) 

V 	on 	mitta-astian tilavuus[cm 3 ] 
hiekan irtotiheys[g/cm 31  

Vh 	 tilavuuspainoEkN/m3J 
g 	 maan vetovoiman kiihtyvyys (9.8 1 m/s 2 ) 

veden tiheys (1 g/cm3) 
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EnnakkotoimenDiteet 
Tutkittava kohta tasoitetaan teräsviivaimella niin laajalta alalta, että 
reikälevy voidaan asettaa tiiviisti maan pintaa vasten. Reikälevyn läpi 
kaivetaan reiän suuruinen ja 1 5 - 20 cm:n syvyinen kuoppa (tilavuus noin 
4 - 5 litraa). Kuopasta kaivettava maa-aines otetaan tarkoin talteen 
kannella tiiviisti suljettavaan näyteastiaan tai näytepussiin punnitusta 
varten (m 1 ). Kuopan seinämät tehdään mandollisimman tasaisiksi ja pysty- 
suoriksi. Kaikki irrotettu tai läyhdytetty maa-aines nostetaan pois kuopasta 
näyteastiaan. Kuoppaa kaivettaessa on erityisesti varottava, 

- 	etteivät seinät pääse lohkeamaan reikälevyn alle 
- 	ettei kuopan seiniin tai pohjalle jää löyhtynyttä materiaalia ja 
- 	ettei materiaalia varise hukkaan, vaan kaikki tulee talteen näyteasti- 

aan. 

Volymetrimittaus 
Volymetri nostetaan reiän päälle hana suljettuna. Yläkartioon kaadetaan 
mittahiekkaa ennakkoon punnittu määrä (m 2). Tämän hiekkamäärän tulee 
olla suurempi kuin kuoppaan ja alakartioon yhteensä sopii (ellei kaikki 
hiekka mandu kerralla koetta aloitettaessa yläkartioon, voidaan loppu lisätä 
myöhemmin kokeen aikana). Hana avataan ja hiekan annetaan rauhassa 
valua kuoppaan ja alakartioon. Volymetriä ei saa liikuttaa tai täristää 
kokeen aikana. Jos yläkartioon lisätään hiekkaa kokeen aikana, on ylä- ja 
alakartion välinen hana suljettava lisäyksen ajaksi. 

Kun valuminen on pysähtynyt, hana suljetaan ja volymetri nostetaan pois. 
Ylempään kartioon jäänyt hiekka kaadetaan takaisin hiekka-astiaan punni-
tusta varten (m 3). Käytetty hiekka kuopasta nostetaan kolmanteen, tyhjään 
astiaan uutta käyttöä varten. Hiekkaan ei saa sekoittua epäpuhtauksia 
kuopasta. 

Laboratoriokokeet 
Laboratoriossa (tai työmaalaboratoriossa) punnitaan 

- 	kuopasta kaivettu maa-aines (massa m 1 ) 

- 	volymetrin yläkartioon ja mitta-astiaan jäänyt mittahiekka (massa 
m 3 ) 

Kuopasta kaivetun näytteestä määritetään vesipitoisuus w, 
jolloin saadaan 

- 	kuopasta kaivetun maa-aineksen massa kuivana m, [g] 
- 	näytteen veden massa m = m 1  - m 5  [g] 
- 	näytteen vesipitoisuus 

17? 	 m1 	?2 w = - * 100 = _______ * 100 	 (35) 
ins 
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8.7.4.3 	Tulosten esittäminen ja laskelmat 

Kuopan ja samalla näytteen luonnontilainen tilavuus V lasketaan kaavalla 
(36) 

m2  - m3- im 	
(36) 

Ph 

V on 	kuopan tilavuus [cm 3  
m 2 	alkuperäinen mittahiekan massa [g] 
m 3 	volymetriin ja mitta-astiaan jääneen mittahiekan massa Eg] 
Lm 	volymetrin alemman kartion ja reikälevyn sisältämän hiekan 

vakiomassa, määritetty etukäteen, katso edellä [g] 
mittahiekan irtotiheys, määritetty etukäteen, katso edellä 
Eg 1cm 3 ] 

Kuopasta kaivetun maa-aineksen luonnontilainen märkätilavuuspaino 
lasketaan kaavalla (37) 

- m1  * g 
Y - ______ 	

(37) 

y 	on märkätilavuuspaino [kN/m 3 ] 
m 1 	kuopasta kaivetun maa-aineksen massa Lg] 
g 	maan vetovoiman kiihtyvyys (9,81 mis 2 ) 

V 	 kuopan tilavuus [cm3] 
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8.7.5 	Näytesylinterikoe 

8.7.5.1 	Laitteet ja tarvikkeet 

Näytesylinterikokeessa tarvitaan 
- 	näytesylinteri, jonka halkaisija on vähintään 0 1 00 mm. Sylinterin 

sopiva seinämän vahvuus on tällöin 5 - 7 mm. Sylinterin korkeu-
den tulee olla 1 - 1 .5 kertaa sylinterin halkaisijan suuruinen. 
Kokeita tulee suorittaa vähintään kuusi kappaletta, joista lasketaan 
keskiarvo. Sylinterin kärjen tulee olla teroitettu ja sylinterin sisäreu-
nan suora 

- 	sylinterin painamisessa tarvittava jatkosylinteri/-putki 
- 	teräsviivain näytteen päiden tasaamiseksi 
- 	tapio ym. kaivuvälineitä näytesylinterin esiinkaivamiseksi 
- 	kannellinen näyteastia tai näytepusseja. 

Laboratoriovälineet: 
- 	vaaka, kapasiteetti 1 5 kg ja tarkkuus ± 5 g 
- 	vesipitoisuuden määrityslaitteet 

8.7.5.2 	Kokeen suoritus 

Tutkittava maarakenteen kohta tasoitetaan teräsviivaimella ja pinnalta 
poistetaan löyhtynyt materiaali. Näytesylinteri painetaan maahan käyttäen 
loppuvaiheessa apuna jatkosylinteriä. Sylinterin painaminen lopetetaan, kun 
sen yläreuna on noin 10 mm alkuperäisen maanpinnan alapuolella. 

Näytesylinterin ympärillä oleva maa-aines poistetaan ja näytesylinteri 
kaivetaan ja leikataan irti 5 - 10 cm sylinterin alapuolelta. Sylinterin 
molemmista päistä poistetaan ylimääräinen maa-aines teräsviivaimen 
avulla: päät tasataan. Näytesylinteri asetetaan näyteastiaan tai näytepus-
sun siten, ettei vettä (kosteutta) tai maa-ainesta pääse poistumaan näyt- 
teestä. 

Laboratoriossa (tai työmaalaboratoriossa) näyte punnitaan sekä määrite-
tään vesipitoisuus. Laboratoriokokeiden tuloksena saadaan: 

- 	märän näytteen ja sylinterin massa, m 1  [g] 
- 	sylinterin massa (punnittu etukäteen), m 2  [g] 
- 	näytteen massa märkänä, m = m 1  - m 2  [g] 
- 	vesimäärä w [gi 
- 	näytteen massa kuivana, m 
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8.7.5.3 	Tulosten esittäminen ja laskelmat 

Näytteen tilavuus on näytesylinterin tilavuus, joka lasketaan kaavalla 

V = ic * 	* h 	 (38) 

V 	on 	näytteen tilavuus [cm 3  
kerroin 3,14 

r 	 sylinterin sisäsäde, r = 0/2, [cm] 
0 	sylinterin sisähalkaisija [cml 
h 	 sylinterin korkeus [cml 

Näytesylinterin sisältämän maan märkä- ja kuivatilavuuspaino lasketaan 
kohdassa Määritelmät esitetyillä kaavoilla. 

8.7.5.4 	Määritysten tarkkuus ja liittyminen muihin menetelmiin 

8.7.5.4.1 	Määritysten tarkkuus 
Tilavuuspainon määrityksen tarkkuus eri kokeilla on erilainen ja johtuu mm. 
seuraavista tekijöistä: 

- 	kuopan tilavuuden määrityksen tarkkuus ja 
- 	näytteen massan punnituksen tarkkuus. 

Taulukossa 9. on esitetty eri menetelmien virhearvioita. Esitetyt tarkkuudet 
vastaavat hyvissä olosuhteissa huolellisesti tehtyjä kokeita. Näytesylinteri-
kokeen tarkkuus lienee samaa suuruusluokkaa kuin sylinterivesivolymetrin 
tarkkuus. Näytesylinteri kokeen tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, 
että tiivis maa yleensä löyhtyy ja löyhä maa tiivistyy sylinteriä maahan 
painettaessa. 

Taulukko 9: Tilavuuspainon virhearviot eri menetelmillä (arvot ovat ± arvoja). 

Tilavuuden mittauksen Massan määritys- 
Yhteensä 

virhe virhe 

[%J Eg/cm31 
(±5gvaaka) 

Fg/cm3l 

Mäntävesivolymetri 1 0,02 < 0,01 < 0,03 

Sylinterivesivolymetri 3 0,05 - 0,07 0,01 0,06 - 0,08 

Hiekkavolymetri - - 0,03 
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8.7.5.4.2 Liittyminen muihin menetelmiin 

Volymetrikokeilla määritetyn kuivatilavuuspainon arvoa käytetään ylei-
simmin tiiviysasteen D määrittämisessä. Tiiviysaste D on luonnontilaisen 
maan/tiivistetyn maakerroksen kuivatilavuuspainon suhde parannetulla 
Proctor-kokeella määritettyyn maksimikuivatilavuuspainoon % :na ilmais-
tuna, kaava 

Yd *100 
	

(39) 
Y dmax 

D 	on 	tiiviysaste [%] 

Vd 	 volymetrikokeella määritetty kuivatilavuuspaino [kN/m 3 ] 

Vd 

	

	 parannetulla Proctor-kokeella määritetty maksimikuivatilavuus- 
paino [kN/m 3 ] 

Tiiviysasteen määrityksen virhe yksittäisen hiekkavolymetrin tuloksesta 
laskettuna on enimmillään noin ± 3 %-yksikköä (ts. todellinen tiiviysaste 
on 97 - 103 %, kun laskettu arvo on D = 100 %). Kokeiden lukumäärän 
lisääminen pienentää keskivirhettä. 

Volymetrikokeen tuloksia voidaan verrata myös muilla tiivistysmenetelmillä 
määritettyihin vertailuarvoihin, esimerkiksi 

- 	standard Proctor-kokeella (käytetään vain poikkeustapauksissa) 
määritetty maksimikuivatilavuuspaino 

- 	ICT-kokeella (lritensive compaction tester) määritetyt tilavuuspainon 
arvot. Esitettäessä tiiviysastetta D kuvaavia vertailulukuja on 
ilmoitettava, minkä menetelmän arvoihin verrataan. 
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8.8 	Irtotiheys säteilymittauslaittella 

Maan tai maakerroksen tilavuuspaino (tiheys) ja vesipitoisuus suoraan 
maassa tai rakenteessa voidaan määrittää radiometristen menetelmien 
avulla. Tilavuuspainoa käytetään mm. tiiviysasteen ja suhteellisen tiiviyden 
laskemisessa. Tilavuuspainon määritystä käytetään maarakenteiden 
tiivistystarkkailumenetelmänä mm. silloin, kun tiiveysvaatimus on esitetty 
tiiveysasteen avulla (esim. D 5  > 90 %). 

	

8.8.1 	Kokeen periaate 

Radiometrisillä tiheyden ja vesipitoisuuden määritysmenetelmillä mitataan 
radioaktiivisen säteilylähteen aiheuttaman säteilyn siroamista ja vaimene-
mista maa perässä. Säteilijästä johtuen mittalaitteet edellyttävät Säteilytur-
vakeskuksen (STUK) antamien turvallisuusmääräysten noudattamista ja 
annettua käyttölupaa. 

Radiaaktiivinen säteilijä sijoitetaan maanpinnalle tai reikämittauksissa 
reikään. Suomessa yleisesti käytettävissä Troxler-mittareissa (tuotemerkki) 
vastaanotin on maanpinnalla ja lähetin maanpinnalla tai enintään 30 cm:n 
syvyydellä maassa. 

	

8.8.2 	Laitteet ja tarvikkeet 

Troxler-mittareissa on säteilylähde, vastaanotin, pulssilaskuri ja ohjauspa-
neeli samassa yksikössä. Tarvittavat laitteet ja tarvikkeet ovat 

	

- 	troxlermittari, johon kuuluu 
- 	lastauslaite 
- 	tiheysstandardi 
- 	kairan ohjauslevy 
- 	kairatanko 
- 	tiheyden ja vesipitoisuuden kalibrointitaulukot 

	

- 	tasaushiekkaa 

	

- 	kaivuvälineitä. 

Vertailumittauksissa tarvitaan lisäksi muita tilavuuspainon määritysmenetel-
miä ja vesipitoisuuden määritysmenetelmiä. Säteilymittauslaitteiden 
käytössä noudatetaan laitteen mukana seuraavaa käyttöohjetta. 

8.9 	lrtotiheys jyrän mittauslaitteella 

Noudatetaan laitteen mukana olevaa ohjetta. Selvitettävä yhteys tarkkailun 
antamiin tuloksiin. 
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8.10 Kartiokoe 

8.10.1 	Tarkoitus 

Tämä ohje on tarkoitettu hienorakeisten maalajien lujuus- ja konsistenssi-
ominaisuuksien määrittämiseen laboratoriossa. Kartiokoe soveltuu maalajei-
hin, joissa on hienoa hietaa karkeampia lajitteita korkeintaan 30 %. 

Kartiokokeesta saatavaa suljettua leikkauslujuutta käytetään lyhyen ajan 
maanpainetta, kantavuutta ja vakavuutta laskettaessa. Sensitiivisyyden ja 
konsistenssiominaisuuksien avulla voidaan arvioida maarakennustöiden 
vaikeutta. 

8.10.2 Määritelmät 

Maa murtuu leikkausjännityksen ylittäessä leikkauslujuuden. Huonosti vettä 
läpäisevä maakerros murtuu suljetussa tilassa, kun sitä kuormitetaan 
murtoon asti niin nopeasti, ettei vesipitoisuus murtopinnalla tai -vyöhyk-
keessä ehdi muuttua. 

Sensitiivisyydellä tarkoitetaan luonnontilaisen maakerroksen ja häirityn 
maakerroksen suljettujen leikkauslujuuksien suhdetta (kaava (40)) 

st =_---- 
Sr 	Skr  

(40) 

S 	on 	sensitiivisyys 

5U ,Sk 	suljettu leikkauslujuus, luonnontilainen maakerros, suljettu 
leikkauslujuus häiriötön näyte 

S r ,Skr 	suljettu leikkauslujuus, häiritty arvo, suljettu leikkauslujuus, 
häiritty näyte 

Hienousluvulla tarkoitetaan sitä vesipitoisuutta, missä 60 g160° kartio 
(massa 60 g, kärkikulma 60°) painuu 10 mm rakenteeltaan täysin häirit-
tyyn näytteeseen. Hienousluku vastaa likimain Casagranden koputuskojeel-
la saatavaa juoksurajaa. Juoksurajalla tarkoitetaan piastisen ja puolittain 
juoksevan tai juoksevan olomuodon välistä vesipitoisuusrajaa. 
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8.10.3 	Laitteet 

	

- 	Kartiokoje 

	

- 	Kartiot 10 g/60°, 60 g160°, 100 g/30° ja 400 g/30° (massa/kärki- 
kulma) 

	

- 	Sekoitusastia 

	

- 	Veitsi, lankasaha 

	

- 	Tislattua vettä 

	

- 	Kipsilevy 

	

- 	Vesi pitoisuuden mää rityksessä tarvittavat laitteet: kuivausuuni, 
vaaka, punnitusastioita, eksikaattori. 

Kartiokojeita on useita tyyppejä, jotka eroavat toisistaan lähinnä kartion 
pudotusmekanismin osalta. Kartio voidaan kiinnittää yläasentoon esimerkik-
si mekaanisella lukitsijalla tai sähkömagneetin avulla. 

	

8.10.4 	Kalibrointi 

Kartiokojeen painuma-asteikon lukemat on tarkistettava vähintään kandesti 
vuodessa. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että asteikon 
lukema on nolla kartion ollessa yläasennossaan. Kartioiden mitat on myös 
ajoittain tarkistettava. Kartion paino saa poiketa nimellispainosta korkein-
taan ± 1 %. Kartion kärjen on oltava oikean muotoinen ja kartio on 
vaihdettava uuteen, jos sen kärki on kulunut enemmän kuin taulukossa 10 
mainitut suurimmat sallitut poikkeamat. Mikäli kartion kärki on murtunut, 
ei sitä saa käyttää. 
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Taulukko 10: 	Kartiolle asetettavat vaatimukset 

Korkeus 
hjmml 

Kärjen muodon poikkeama Kulma 
fi,[ O  

Massa 
m,[gl 

Valmistusvirhe 
a,[mml 

Kuluminen 
bjmml 

^ 20 0,1 0,3 60 ± 0,2 m ± 1% 

^ 20 0,1 0.6 30 ± 0,2 m ± 1% 

Kuva 8: Kartioille asetettavat vaatimukset 

8.10.5 Näyte 

Suljetun leikkauslujuuden ja sensitiivisyyden määrittämiseksi on koheesi-
omaanäytteen oltava häiriintymätön. Luotettavimmin suljettu leikkauslujuus 
määritetään näyteputkessa olevasta näytteestä n. 1 00 cm 3 . Kartiokoe 
voidaan tehdä myös putkesta ulostyönnettyyn näytteeseen, jonka pituus 
on ̂  5 cm (suositeltava näytteen minimihalkaisija lujuuskokeissa on 
5 cm). 

Pelkästään hienouslukua määritettäessä näyte (noin 50 mm normaalia 
mäntäkairanäytettä) saa olla rakenteeltaan häiriintynyt, mutta sen on 
kuitenkin oltava luonnontilaisessa vesipitoisuudessa. Mikäli näyte sisältää 
karkeampia aineksia ne on poistettava (esim. savinäytteestä poistetaan 
hiekkakerros). Mikäli näytteestä poistetaan karkeampia aineksia, tästä on 
mainittava tulosten yhteydessä. Normaaleissa rutiinikokeissa juoksuraja 
määritetään siitä näytteen osasta, josta kartiokokeella on määritetty 
leikkauslujuus. 

Runsaasti hienoainesta sisältävien karkearakeisten maalajien ja moreenien 
hienouslukua, juoksurajaa tutkittaessa näyte kuivataan ensin ja seulotaan 
0,5 mm seulalla. Näytteessä olevat mandolliset kokkareet hienonnetaan 
survimen avulla kuihossa ennen seulontaa. Hienonnettaessa näytettä on 
varottava rikkomasta yksittäisiä rakeita. Tämän jälkeen näytteeseen 
sekoitetaan tislattua vettä, kunnes näyte on plastista. Ennen kokeiden 
alkua näytteen on annettava homogenisoitua suljetussa astiassa noin 
yhden vuorokauden ajan. 
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8.10.6 Kokeen suoritus 

8.10.6.1 	Häiriintymätön näyte 

Kartion painuma lasketaan kolmen pudotuskokeen keskiarvona. Näytteen 
riittäessä voidaan tulosta tarkentaa tekemällä 5 koetta, jolloin suurin ja 
pienin tulos hylätäan. 

Näyte työnnetään ulos purkista (noin 2 cm) ja sen pää tasataan lankasahal-
la purkin pään tasalle. Purkki asetetaan pudotusalustalle. Kartiokoe olisi 
yleensä pyrittävä suorittamaan siten, että tutkittava näyte on pudotuksia 
tehtäessä näyte purkissa. Kokeen suorittaminen em. tavalla ei ole kuiten-
kaan aina mandollista. Tällöin kokeessa käytettävä näytteen osa, jonka on 
oltava vähintään 3 cm pitkä, työnnetään varovasti ulos purkista ja sen päät 
tasataan. Näyte asetetaan pudotusalustalle. Näyte ei saa kuivua ennen 
kokeen aloittamista. Sopivaksi arvioitu kartio asetetaan pudotuslaitteeseen. 
Tavallisesti koe aloitetaan 60 g/60° kartiolla. Taulukossa 11 on esitetty eri 
kartioiden käyttöalueet. 

Taulukko 11: Kartioiden käyttöalueet. 

Kartio 
_________________ 

Kartion painuma 
[mm] 

400 g/30° 4.0 - 13 

100 g130° 4.0 - 13 

60g160° 4.0 - 13 

10g160° 4.0 - 13 

Yleensä on pyrittävä käyttämään kartiota, jonka painuma on mandollisim-
man keskellä taulukossa esitettyjä painuma-alueita. Koe joudutaan usein 
suorittamaan kandella eri kartiolla. Kartio lasketaan varovasti säätöruuvin 
avulla alas siten, että sen kärki koskettaa näytteen pintaa. Kun kartion 
kärki koskettaa näytteen pintaa kiristetään säätöruuvilla kartio paikoilleen. 

Kartio pudotetaan laukaisijalaitteen avulla ja sen painuma luetaan asteikolta 
0,1 mm tarkkuudella välittömästi pudottamisen jälkeen ennenkuin kartio 
alkaa painua hitaasti näytteeseen. Koe uusitaan viisi kertaa. 

Seuraava koe tehdään sen jälkeen, kun näytteestä on katkaistu pois pala, 
jonka pituus on vähintään 1 ,5 kertaa kartion painuma. Koe voidaan myös 
uusia samaan tasoon kuin ensimmäinen koe. Tällöin pudotuskohtien on 
oltava riittävän kaukana toisistaan, näytteen reunoista ja näytteessä 
mandollisesti esiintyvistä epähomogeenisuuksista kuten halkeamista tms. 
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Kuvassa 9 on esimerkki pudotuskohtien sijainnista halkaisialtaan 50 mm 
suuruisessa näytteessä. 

dotu kahta 

Er 
Kuva 9: Kartion pudotuskohdat halkaisijaltaan 50 mm:n suuruiseen näytteeseen. 

Koestettua näytettä voidaan käyttää vesipitoisuuden määrittämiseen sekä 
sentiilvisyyden tai hienousluvun määrittämiseen. 

8.10.6.2 Häiriintynyt näyte 

Sensitiivisyyttä määritettäessä otetaan näyte, josta on määritetty suljettu 
leikkauslujuus. Näytettä työnnetään ulos purkista 3 - 4 cm. Näyte asete-
taan posliiniupokkaaseen ja vaivataan homogeeniseksi massaksi. Vaivaami-
nen on tehtävä mandollisimman nopeasti, ettei näytteen vesipitoisuus ehdi 
muuttua. Tällä tavalla häiritty näyte sijoitetaan pyöreäpohjaiseen metalli-
kuppiin ja sen pinta tasoitetaan esim. näyteleikkurilla. Vaivatun näytteen 
kartiokoe tehdään samalla tavalla kuin luonnontilaisen näytteen koe. 
Peräkkäisissä kokeissa on saatava likimain sama tulos. Koe on tehtävä niin 
nopeasti, ettei näytteen vesipitoisuus kokeen aikana ehdi muuttua. 

Kartiokokeen yhteydessä on aina määritettävä vesipitoisuus näytteen siitä 
osasta, joka on vaivattu häirityn näytteen kartiokoetta varten. 

Hienouslukua määritettäessä käytetään 60 g/60° kartiota. Kokeiden avulla 
interpoloidaan 10 mm:n painumaa vastaava vesipitoisuus. Monipistekoe 
antaa yleensä tarkemman tuloksen kuin yksipistekoe. Koe tehdään vähin-
tään kolmella vesipitoisuuden arvolla painuman ollessa 7 - 1 5 mm. Kunkin 
kokeen jälkeen määritetään näytteen vesipitoisuus pudotuskohdasta 
otetulla osanäytteellä noin 20 g. 

Mikäli painuma on pienempi kuin 7,0 mm tai suurempi kuin 14,9 mm 
näytteen vesipitoisuutta täytyy muuttaa siten, että painuma-arvo saadaan 
välillä 7,0 - 14,9 mm. Ennen vesipitoisuuden muuttamista näytteestä on 
otettava noin 20 g osanäyte vesipitoisuuden määritystä varten. Mikäli 
vesipitoisuus on määritetty esikäsittelyn yhteydessä ei osanäytteitä tarvit-
se ottaa. 

Vesipitoisuuden kohottaminen suoritetaan siten, että sekoituskuihoon 
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lisätään tislattua vettä. Näytettä on tällöin sekoitettava lastalla riittävästi. 
Mikäli vesipitoisuutta on vähennettävä levitetään näyte kipsilaatalle, joka 
melko nopeasti imee näytteestä vettä. Tämän jälkeen näyte siirretään 
sekoituskulhoon ja sekoitetaan uudelleen. Ennen uutta pudotusta kartio 
puhdistetaan huolellisesti. 

Käytettäessä kipsilaattaa vesipitoisuuden vähentäjänä, laatta on aika-ajoin 
puhdistettava ja kuivattava. Puhdistus tapahtuu parhaiten märällä rievulla. 
Raaputtamista on vältettävä, koska laatan pinta tulee tällöin epätasaiseksi. 
Kuivattamisessa ei saa käyttää yli +60 °C lämpötilaa, sillä muutoin laatta 
tulee hauraaksi ja kipsijauho voi irrota. 

Monipistekokeessa näytteen vesipitoisuutta muutetaan siten, että painu-
ma-alueelle 7,0 - 14,9 mm saadaan vähintään kolme tulosta. Tuloksista 
on osan oltava painuma-arvon 10,0 mm yläpuolella ja osan sen alapuolella. 
Vesipitoisuuden muuttaminen on suoritettava systemaattisesti joko lisää-
mällä tai vähentämällä vesimäärää. 

Hienousluku voidaan määrittää myös ns. yksipistekokeena, jolloin näytteen 
vesipitoisuuden tulisi olla lähellä juoksurajaa. Tällöin määritys tapahtuu 
samalla tavalla kuin sensitiivisyyttä tutkittaessa. Näytteen vesipitoisuuden 
yksipistekokeessa on oltava sellainen, että kartion painuma on 7 - 1 5 
mm. Jos painuma-arvo on em. rajojen ulkopuolella, vesipitoisuutta on 
muutettava siten, että tulos saadaan em. alueelle. Ennen vesipitoisuuden 
muuttamista otetaan kuitenkin kaksi noin 20 g osanäytettä, joista määrite-
tään vesipitoisuus, ellei sitä ole jo aiemmin suoritettu. Näytteen kuivattami-
seen käytetään vettä imevää kipsilevyä. 

Varsinaisen yksipistekokeen lisäksi suoritetaan rasituskoe. Sekoituskulho 
täytetään jäljellejääneellä näytteellä ja koe suoritetaan kuten edellä. Mikäli 
molemmilla kerroilla saadaan yhtäpitävät tulokset otetaan myös tarkistus- 
kokeesta osanäyte vesipitoisuuden määrittämiseksi. Mikäli tulokset eroavat 
toisistaan ememmän kuin 0,2 mm, on suoritettava lisäkokeita. 

Hienousluvun likimääräinen määritys yksipistekokeella voidaan tehdä myös 
400 g, 100 g ja 10 g kartioilla häirityn maanäytteen leikkauslujuuden 
määrityksen yhteydessä. Tuloksen tulkinta voidaan tehdä myös ohjeen /4/ 
mukaisesti. 

8.10.7 	Tulokset ja virhelähteet 

Havaitut painumat merkitään 0,1 mm tarkkuudella lomakkeelle. Tuloksia 
laskettaessa viidestä painuman arvosta jätetään suurin ja pienin huomioi- 
matta. Kolmen jäljelle jääneen arvon perusteella lasketaan keskimääräinen 
painuma. 
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Maakerroksen suljettu leikkauslujuus saadaan menetelmäkuvauksen taulu-
kosta kartion painuman avulla. Kartiokokeesta saatua häiriintymättömän 
näytteen suljettua leikkauslujuutta merkitään symbolilla S kl ja häirityn 
näytteen suljettua leikkauslujuutta merkitään symbolilla S,. Sensitiivisyys 
lasketaan kaavan ) mukaisesti ja ilmoitetaan laaduttomana lukuna kanden 
merkitsevän numeron tarkkuudella (esim. 9,5, 1 5). 

Suljettu leikkauslujuus S, ilmoitetaan kilopascaleina kolmen merkitsevän 
numeron tarkkuudella (esim. 5,89 kPa, 10,5 kPa). 

Monipistementelmässä hienousluku määritetään piirtämällä kartion painu-
mat ja niitä vastaavat vesipitoisuudet puolilogaritmiseen koordinaatistoon, 
josta voidaan interpoloida 10 mm painumaa vastaava vesipitoisuus. 

Hienousluku lasketaan yksipistekokeen tuloksista kaavasta (41) 

F = Mw + N 	 (41) 

F 	on 	hienousluku (%) 
w 	 kartion (60 g/60°) painumaa i mm vastaava vesipitoisuus 
M,N 	kertoimia, joiden suuruus riippuu kartion painurnasta (men. 

kuv. taulukko ). N ja M lasketaan kaavoista (42) ja (43). 

1,8 

1,8 + 2 log 1 
10 

(42) 

341og-- 
10 N= 	 (43) 

1,8 + 2 log-i-- 
10 

Hienousluku ilmoitetaan prosentteina kanden merkitsevän numeron tark-
kuudella (esim. 27 %). 

Hienousluku voidaan määrittää myös likimääräisesti lujuuskokeen kartion 
painuman funktiona taulukosta saatavalla vertailuvulla: kaava (44) 

F = a 	w 	 (44) 

F on maalajin hienousluku [%] 
a 	vertailuluku, joka riippuu käytetyn kartion painumasta vaivattuun 

maanäytteeseen 
w 	vesipitoisuus[%J 
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Huom. 	Tulkittaessa kartiokokeen tuloksia erilaisilla käytössä olevilla 
taulukoilla on aina varmistettava, että käytettyä taulukkoa voi 
ko. olosuhteissa soveltaa. 

8.10.8 Virhelähteet 

Koetta suoritettaessa on ennen laukaisuhetkeä varmistauduttava siitä, ettei 
kartio luku ja että se on kohtisuorassa asennossa näytteen pintaa vastaan. 
Samoin kartion kärjen on oltava näytteen pinnalla, ei sen sisässä eikä 
näytteen yläpuolella. Näytteessä esiintyvät epähomogeenisuudet, mm. 
suuret rakeet ja halkeamat aiheuttavat virheitä koetuloksiin. Näytteen 
mandollisesta kerrallisuudesta ja muista koetuloksiin vaikuttavista havain-
noista on aina tehtävä huomautukset havaintolomakkeeseen. 

Erityisesti silttimaalajeissa tapahtuu ns. jälkipainumaa. Tällöin kartio tietyn 
painuman jälkeen hetkellisesti pysähtyy ja jatkaa sen jälkeen painumista 
kunnes se vähitellen pysähtyy lopullisesti. Jälkipainuma otetaan huomioon 
siten, että kartion painuma luetaan noin 1 0 sekunnin kuluttua laukaisuhet-
kestä. Molemmissa menetelmissä painuma-arvo luetaan 0,1 mm tarkkuu-
della. Saaduista havainnoista lopputulokset lasketaan lomakkeella. 

Kartion kärkikulman ja massan muuttuminen aiheuttaa myös virheitä 
lopputuloksiin. Kartio onkin virheiden välttämiseksi tarkistettava sekä 
kärkikulman että massan osalta. 



Rakentamisen laadunvarmistus 	 1 31 
Alusrakenne ja päällysrakenteen sitomattomat kerrokset. LIITTEET 

8.11 	Konsistenssirajat (plastiset ominaisuudet) 

8.11.1 	Tarkoitus 

Konsistenssirajoja käytetään maalajien luokituksessa, ja niiden avulla 
voidaan arvioida maalajien lujuus- ja muodonmuutosominaisuuksia sekä 
maarakennusominaisuuksia. 

8.11.2 Määritelmät 

Konsistenssirajat tarkoittavat maan eri olomuotojen välisiä vesipitoisuusra-
joja (kuva 10). Kuiva tai vähän vettä sisältävä maa on kiinteätä ja se 
murtuu hauraasti pienellä muodonmuutoksella. Vesipitoisuuden kasvaessa 
maa muuttuu kieritysrajalla eli plastisuusrajalla muovailtavaksi. Vesipitoi-
suuden edelleen kasvaessa maa muuttuu juoksevaksi juoksurajalla, joka on 
plastisen ja puolittain juoksevan tai juoksevan olomuodon välinen vesipitoi-
suusraja. Täysin vedellä kyHästetty maa kutistuu kuivaessaan kutistumisra-
jaan asti. Tämän jälkeen huokosiin alkaa virrata ilmaa ja näytteen tilavuus 
ei enää muutu edelleen kuivattaessa. 

Piastisen vesipitoisuusalueen laajuutta kuvataan piastisuusluvulla (kaava 
(45)) 

(45) 

l 	on 	plastisuusluku 
WL 	 juoksuraja 
w, 	 plastisuusraja eli kieritysraja 

Konsistenssiluku (kaava (46)) ja juoksevuustuku (kaava (47)) saadaan 
vertaamalla konsistenssirajoja maakerroksen luonnontilaiseen vesipitoisuu-
teen. 

	

= WL - W = 	- W 

W—W, 	Ip 	
(46) 

w-w 	w-w 

	

1 = _______ = 	 (47) L 	
WLWp 

l 	on 	konsistenssiluku 
juoksevuusluku 

w 	 vesipitoisuus 
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Klintel 	Puoli— 	Pla,tiaen 
klintei 	- plaati.uualuku 1 

	

T s 	Wp 

	

I >1 	1 	l>I>O 

	

<0 	 9 

Puolittain juokaeva 
tai Juok.e,a 

1 	Vsuipitoi.uua 

Konitatenaalluku 
0 > 1C 

1 <IL 

Kuva 10: Olomuotojen väliset vesipitoisuusrajat eli konsistenssirajat 

Aktiivisuusluvulla (kaava (48)) kuvataan saven fysikaaliskemiallisia ominal-
suuksia. Aktiivisuuteen vaikuttaa mm. saven mineraalikoostumus, humus-
pitoisuus ja huokosveden ominaisuudet. 

a = _____ 	 (48) 
Sa-% 

a 	on 	akviitisuusluku 

Sa-% 	savipitoisuus (0,002 mm vastaava läpäisyprosentti) 

8.11.3 Koputuskoe 

8.11.3.1 	Laitteet 

- 	Casagranden koputuskoje 
- 	uraveitsi 
- 	maanäytteen hienonnusvälineet 
- 	maanäytteen sekoitusvälineet 
- 	0,5 mm seula 
- 	tislattua vettä 
- 	vesipitoisuuden määritysvälineet 

8.11.3.2 	Kalibrointi 

Ennen kokeen aloittamista on tarkistettava, että kojeen maijan putouskor-
keus on 1 .00 cm. Korkeutta voidaan säätää erityisellä säätöruuvilla. 
Uraveitsen mitat on myöskin tarkistettava aina, kun on syytä olettaa niiden 
muuttuneen koihaisujen ym. vuoksi. 
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8.11.3.3 Näyte 

Koputuskokeen näytteen on kokeen alussa oltava mandollisimman luonnon-
tilaisessa vesipitoisuudessa hienorakeisia maalajeja tutkittaessa. Näytettä 
tarvitaan noin 1 50 - 200 g. Runsaasti hienoainesta sisältäviä karkearakei-
sia maalajeja ja moreeneja tutkittaessa näyte kuivataan ensin (+ 105 °C) 
ja seulotaan 0,5 mm seulalla. Tämän jälkeen näytteeseen sekoitetaan 
tislattua vettä, kunnes näyte on piastista. Ennen kokeiden alkua näytteen 
on annettava homogenisoitua suljetussa astiassa noin yhden vuorokauden 
ajan. 

8.11.3.4 	Kokeen suoritus 

Luonnonkosteaa näytettä otetaan posliinikulhoon 100 g kuivapainoa 
vastaava määrä. Näyte sekoitetaan huolellisesti tasalaatuiseksi massaksi. 
Tutkittava näyte sijoitetaan kojeen maljaan niin, että huolellisesti tasoitetun 
kerroksen paksuus on keskellä 1 cm. Näyte täytetään siten, että sen 
yläpinta on vaakasuora. Näytteessä ei saa olla iimakuplia, ja sen on oltava 
kiinni maijan pohjassa. 

Näytteen keskelle tehdään uraveitsellä tasaiselia, keskeytymättömällä 
vedolia rako, jdka jakaa näytteen kahtia. Rakoa vedettäessä On veitsi 
pidettävä kohtisuorassa asennossa maijan pohjaa vastaan. Jos maija on 
täytetty oikein, tekee uraveitsen laippa n. 40 mm levyisen jäljen näytteen 
pintaan. Rakoa vedettäessä ei näyte saa repeillä eikä lukua astian pohjaa 
pitkin. 

Messinkikuppia pudotellaan alustaa vastaan kiertämällä kampea tasaisella 
nopeudella 2 kierrosta sekunnissa kunnes uran pohja sulkeutuu 13 mm 
matkalta. Kiertäminen voidaan suorittaa myös koneeilisesti. Koetta suon-
tettaessa lasketaan näytteeseen vedetyn raon sulkeutumiseen (13 mm 
matkalla) tavittavien pudotusten määrä. Jos rako ei sulkeudu 50 iskulia, on 
koe uusittava kosteammalla näytteellä. Raon on sulkeuduttava siten, ettei 
näyte repeile eikä iiu'u maijan pohjalla. Sulkeutuneen kohdan vierestä 
otetaan n. 10 g näyte, josta määritetään vesipitoisuus. 

Kokeen avulla etsitään se vesipitoisuus, jossa ura sulkeutuu 25 koputuksel-
la. Tuloksen interpoloimiseksi koe on tehtävä vähintään kolmessa eri 
vesipitoisuudessa koputusten lukumäärän vaihdellessa 1 5 - 41. Näytteen 
vesipitoisuutta muutetaan kuivaamaila sitä huoneenlämmössä tai lisäämällä 
siihen tislattua vettä. 

Ennen jokaisen kokeen alkua maija ja uraveitsi on puhdistettava ja kuivatta-
va. 
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Hienorakeisia maalajeja tutkittaessa näytettä ei saa kuivata uunissa tai 
kuumaa ilmaa tai lamppua käyttämällä. Vesipitoisuutta muutettaessa on 
maija puhdistettava ja kuivattava ennen kokeen tekoa. Uraveitsi puhdiste-
taan huolella ennen jokaista koetta. 

Koe voidaan tehdä myös siten, että vesipitoisuutta muutetaan vain kerran 
kokeen aikana. Tällöin kandessa peräkkäisessä kokeessa samalla vesipitoi-
suudella ei saa olla eroa yhtä koputusta enempää uran sulkeutuessa 
10 - 25 koputuksella ja kahta koputusta enempää uran sulkeutuessa 
25 - 50 koputuksella, 

8.11.3.5 Tulokset ja virhelähteet 

Jokaisesta näytteestä lasketaan vesipitoisuus. Tulokset piirretään havain-
totomakkeessa olevalle puolilogaritmipaperille, jonka vaaka-akselina on 
pudotusten lukumäärä (Log-asteikko) ja pystyakselina vesipitoisuus. 
Havaintopisteiden joukkoon sovitetaan suora, jonka leikkauspiste 25 
koputuksen kohdalla kulkevan pystysuoran kanssa on juoksuraja. Hienora-
keisten maalajien juoksuraja ilmoitetaan prosentin tarkkuudella. 

8.11.4 	Kierityskoe 

8.11.4.1 	Laitteet 

	

- 	Sekoitusastia tai -alusta 

	

- 	lasta tai veitsi 

	

- 	vettäimevää paperia (esim. monistuspaperia), silttimaalajeille noin 
250 x 250 mm masoniittilaatta 

	

- 	pala metallilankaa 0 3 mm 

	

- 	kipsilaatta 300 x 300 x 30 mm 

	

- 	kannellinen kuivatuskulho, tilavuus noin 20 cm 3  

	

- 	vaaka, punnitustarkkuus 0,01 g 

	

- 	kuivauskaappi (+ 105 °C) 

	

- 	sileä levy (lasi, pleksi tms.), joka ei ime vettä 

	

- 	(eksikaattori) 

8.11.4.2 Näyte 

Kuten kohdassa koputuskoe, näytemäärä n. 20 g näyte sekoitetaan 
huolellisesti sekoituskuihossa. Sekoitusvaiheen jälkeen näyte jaetaan 
kahteen suunnilleen yhtäsuureen osanäytteeseen. 

Mikäli näytteen vesipitoisuus on sellainen, että näyte tarttuu kiinni sekoi- 
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tusvälineisiin, vesipitoisuutta on vähennettävä. Näyte levitetään tällöin 
kipsilaataue, joka imee nopeasti vettä näytteestä. Tämän jälkeen näyte 
siirretään takaisin kulhoon ja sekoitetaan huolellisesti. 

8.11.4.3 Kokeen suoritus 

Osanäytteestä muodostetaan pallo, joka kierretään sormilla lasilevyn päällä 
3 mm paksuksi rihmaksi. Mikäli näyte on silttiä, alustana käytetään maso-
niittilaattaa. Rihman paksuus arvioidaan vertaamalla sitä "mallitankoon" 
(mallitangon paksuuden on oltava 3.00 mm). Kieritysnopeuden on oltava 
noin 80 - 90 edestakaista "rullausta" minuutissa. Kieritys on tehtävä 
siten, että näyte on koko pituudeltaan yhtä paksu. Saatu rihma paloitellaan 
ja muodostetaan uudestaan palloksi ja kieritetään jälleen 3 mm paksuisena. 
Kieritystä ei pidä keskeyttää, jos rihma murtuu jostain yksittäisestä kohdas-
ta, vaan jatkaa kunnes murtumia syntyy koko rihman pituudelle. Murtuneet 
palaset pannaan välittömästi punnituslasiin, joka suljetaan kannella. Tämän 
jälkeen määritetään niiden vesipitoisuus. 

Koe toistetaan ja plastisuusraja lasketaan vähintään kanden kokeen keski- 
arvona. 

Näytteen kierittämisessä rihmaksi voidaan käyttää myös koneellista 
kieritystä. 

Osanäytteistä määritettyjen suurimman ja pienimmän vesipitoisuuden ero 
saa olla korkeintaan 2 - 3 prosenttiyksikköä. Plastisuusraja (w) ilmoite-
taan prosentteina osanäyteistä saatujen lukuarvojen keskiarvona. Saatu 
lukuarvo pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Juoksuraja ja plastisuus-
raja ilmoitetaan prosentteina kanden merkitsevän numeron tarkkuudella. 

8.11 .4.4 Virhelähteitä 

Näytteen pitkäaikainen säilytys tai huolimaton käsittely saattaa aiheuttaa 
virheellisyyttä. Erityisen huolellisesti on myös suoritettava näytteen koko-
aminen uutta kieritystä varten, koska kieritettäessä näytteen ulkopinta on 
kuivunut enemmän kuin sisäosat. Uudelleen kierityksessä vesipitoisuuden 
on kuitenkin oltava mandollisimman homogeeninen. 

8.11.4.5 Tulosten esittäminen ja tulkinta 

Hienorakeisten maalajien hienousluku ja juoksuraja saattavat olla eräissä 
maakerroksissa likipitäen yhtäsuuria. 
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Plastisuudesta käytetään taulukon 1 2 mukaisia nimityksiä. 

Hienorakeisten maalajien piastisia ominaisuuksia voidaan tarvittaessa 
kuvata esim. Unified Soil Classification System (USCS)-Iuokitusjärjestelmän 
avulla. 

Taulukko 12: 	Maalajien plastisuus 

Nimitys Piastisuusluku, I, 

Vähän piastinen <10 

Kohtalaisen piastinen > 10 - 25 

Erittäin plastinen <25 
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9 	LUOKITUSKOKEET - KIVET 

9.1 	Tiheys 

9.1.1 	Tarkoitus 

Menetelmä on tarkoitettu kivinäytteen tiheyden määrittämiseksi. 
Tiheys vaikuttaa mm. kiven lujuusominaisuuksiin, joten sen huomioiminen 
on tarpeen tietyissä tarkasteluissa. 

9.1.2 	Määritelmä 

Tiheydellä tarkoitetaan näytteen massan suhdetta tilavuuteen. 

9.1.3 	Menetelmä 

Näytteen tilavuus määritetään ns. syrjäytysmenetelmällä punnitsemalla 
näyte ilmassa sekä tislatussa vedessä. Näytteen massa määritetään 
punnitsemalla se uunikuivattuna sekä kyllästettynä tyhjiölaitteen avulla 
tislatulla vedellä. 

9.1.3.1 	Laitteet ja tarvikkkeet 

- 	vaaka, jonka avulla näyte voidaan punnita nesteessä. 
- 	kuivatusuuni, jossa termostaatin avulla säädetty vakiolämpötila 

105 ± 3 °C 
- 	tyhjiöpumppu sekä tyhjiösäiliö 
- 	vesisäiliö, tislattua vettä 
- 	puhdistusvälineet, (harja/sivellin) 

9.1.3.2 	Näyte 

Näyte voi olla mielivaltaisen muotoinen, esimerkiksi lujuusominaisuuksien 
tutkimiseen käytettävä kappale tai sen valmistuksessa syntyvä jäännöskap-
pale. Näytteen on oltava puhdistettu pinnoiltaan mandoTiisimman hyvin. 

9.1.3.3 	Kokeen Suoritus 

Näyte punnitaan huoneenlämpöisenä ilmassa ja tislatussa vedessä tilavuu-
den määrittämiseksi. Tämän jälkeen näyte laitetaan 105 ±3 °C uuniin. 
Näytettä kuivataan uunissa 24 tuntia, jonka jälkeen se jäähdytetään 
huoneenlämpöiseksi ja punnitaan. Tämän jälkeen näyte laitetaan tyhjiösäili-
öön, jonne tyhjiöpumpun avulla aiheutetaan 100 kpa:n alipaine n. 4 tunnin 
ajaksi. Sen jälkeen vesisäiliöstä johdetaan tislattua vettä tyhjiösäiliöön. N. 
4 tunnin kuluttua näyte otetaan tyhjiösäiliöstä, pintakuivataan noudattaen 
huolellisuutta ja varovaisuutta sekä punnitaan. 
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9.1.3.4 	Tulokset 

9.1.3.4.1 	Tulosten esittäminen 

Koemenettelyä noudattaen voidaan määrittää sekä kuivatiheys että märkä- 
tiheys (kyllästetty tiheys) 
Laskukaavat ovat: 

m 	m 
Pd 

= d = 	d 	 (49) 
V 

sat - 	sat 
Psat = ____ - 	 (50) 

V 	m-mdW 

m 	on 	kuivan näytteen massa, [g] 
m 3 	 punnitustulos ilmassa, Eg] 

mdW 	punnitustulos tislatussa vedessä, Egi 

m 3 	vedellä kyllästetyn näytteen massa, [g] 

Tulokset esitetään yleensä kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella 
2.57 g/cm 3 = 2.57 ton/m 3 . 

9.1.3.4.2 	Tarkkuus ja toistettavuus 

Tulosten tarkkuus riippuu käytettävissä olevan vaa'an tarkkuudesta, 
tislatun veden puhtaudesta sekä työskentelyn huolellisuudesta. 

9.1 .3.4.3 	Tutkimusselostus 

Tiheys määritetään yleensä kiven lujuusominaisuuksien määrittärnisen 
yhteydessä. Tutkimusselostuksessa ilmoitetaan käytettävissä olevat tiedot 
näytteestä. Tiedot merkitään myös laboratoriolomakkeelle. 
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9.2 	Huokoisuus 

9.2.1 	Tarkoitus 

Menetelmä on tarkoitettu kivinäytteen huokoisuuden määrittämiseksi. 
Huokoisuus vaikuttaa mm. kiven lujuusominaisuuksiin, joten sen huomiol-
minen on tarpeen tietyissä tarkasteluissa. 

9.2.2 	Määritelmä 

Huokoisuudella tarkoitetaan huokostilavuuden prosenttiosuutta näytteen 
koko tilavuudesta. 

9.2.3 	Menetelmä 

Näytteen tilavuus määritetään ns. syrjäytysmenetelmällä punnitsemalla 
näyte ilmassa sekä tislatussa vedessä. Huokostilavuus määritetään punnit-
semalla uunikuivattu näyte sekä sama näyte kyllästettynä tyhjiölaitteen 
avulla tislatulla vedellä. 

9.2.3.1 	Laitteet ja tarvikkeet 

- 	vaaka, jonka avulla näyte voidaan punnita nesteessä 
- 	kuivatusuuni, jossa on termostaatin avulla säädetty vakiolämpötila 

105 ± 3 °C 
- 	tyhjiöpumppu sekä tyhjiösäiliö 
- 	vesisa . ..iö, tislattua vettä 
- 	puhdistusvälineet, (hana, sivellin) 
- 	eksikaattori 

9.2.3.2 	Näyte 

Näyte voi olla mielivaltaisen muotoinen, esimerkiksi lujuusominaisuuksien 
tutkimiseen käytettävä kappale tai sen valmistuksessa syntyvä jäännöskap-
pale. 

Näytteen on oltava puhdistettu pinnoiltaan mandollisimman hyvin. 

9.2.3.3 	Kokeen suoritus 

Näyte punnitaan huoneenlämpöisenä ilmassa ja tislatussa vedessä tilavuu-
den määrittämiseksi. Tämän jälkeen näyte laitetaan 105 ± 3 °C uuniin. 
Näytettä kuivataan 24 tuntia, otetaan uunista ja jäähdytetään huoneenläm-
pöiseksi eksikaatorissa ja punnitaan. 

Tämän jälkeen näyte laitetaan tyhjiösäiliöön, jonne tyhjiöpumpun avulla 
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aiheutetaan 100 kPa:n alipaine n. 4 tunnin ajaksi. Sen jälkeen vesisäiliöstä 
johdetaan tislattua vettä tyhjiösäiliöön. N. 4 tunnin kulutua näyte otetaan 
tyhjiösäiliöstä, pintakuivataan noudattaen huolellisuutta ja varovaisuutta 
sekä punnitaan. 

9.2.3.4 	Tulokset 

9.2.3.4.1 	Tulosten esittäminen 

Huokoisuus lasketaan kaavasta (51): 

V 	m — m 
n = 100 - = 100 sat 	d 	 (51) v 	ma mdw  

V 	on huokosten tilavuus, [cm 3 l 
V 	 näytteen tilavuus, [cm 3 ] 

m a 	 punnitustulos ilmassa, [gi 
mdW 	punnitustulos tislatussa vedessä,[gJ 
m sat 	kyllästetyn näytteen massa, [g] 

md 	 kuivan näytteen massa, [gi 

Tulokset esitetään yleensä kolmen merkittävän numeron tarkkuudella 
(0,61 %, 1,75 % jne.) 

9.2.3.4.2 Tarkkuus ja toistettavuus 

Tulosten tarkkuus riippuu käytettävissä olevan vaa'an tarkkuudesta, 
tislatun veden puhtaudesta sekä työskentelyn huolellisuudesta. 

9.2.3.4.3 Tutkimusselostus 

Huokoisuus määritetään yleensä kiven lujuusominaisuuksien määrittämisen 
yhteydessä. Tutkimusselostuksessa ilmoitetaan käytettävissä olevat tiedot 
näytteestä. Tiedot merkitään myös laboratoriolomakkeelle. 
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9.3 	Vesipitoisuus 

9.3.1 	Tarkoitus 

Menetelmä on tarkoitettu kivinäytteen vesipitoisuuden määrittämiseksi. 
Vesipitoisuus vaikuttaa mm. kiven lujuusominaisuuksiin, joten sen huomioi-
minen on tarpeen tietyissä tarkasteluissa 

9.3.2 	Määritelmä 

Punnitsemalla näyte ennen ja jälkeen uunikuivatuksen saadaan määritetyksi 
kivinäytteen vesimäärä. 

9.3.2.1 	Laitteet ja tarvikkeet 

vaaka 
kuivatusuuni, jossa termostaatin avulla säädetty vakiolämpötila 
105 ± 3 °C, (pienet näytteet + 50 °C ± 3 °C) 
puhdistusvälineitä, (harja, sivellin) 

9.3.2.2 	Näyte 

Näyte voi olla mielivaltaisen muotoinen, esimerkiksi lujuusominaisuuksien 
tutkimiseen käytettävä kappale tai sen yhteydessä syntyvä jäännöskappa-
le. 

Näytteen on oltava mandollisimman luonnontilaisessa vesipitoisuudessa 
sekä puhdistettu mandollisimman hyvin pinnoiltaan. 

9.3.2.3 	Kokeen suoritus 

Näyte punnitaan huoneenlämpöisenä ja laitetaan 105 ± 3°C uuniin. 
Näytettä kuivataan uunissa 24 tuntia. Pieniä näytteitä kuivataan + 50 °C 
lämpötilassa 2 vrk. Kuiva näyte otetaan uunista ja jäähdytetään huoneen-
lämpöiseksi ja punnitaan. 
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9.3.2.4 	Tulokset 

Tulosten esittäminen 

Vesipitoisuus lasketaan kaavasta (52): 

m 	m-m2  
w = 100 - = 100 1 	 (52) 

w 	on 	vesipitoisuus, [%1 
m 	 veden massa, [gi 
md 	 kuivan näytteen massa, [gi 
m, 	 kostean näytteen massa, [g] 
m 2 	 kuivan näytteen massa, [gi 

Tulokset esitetään yleensä kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella 
(0,45%, 1,21 %jne.) 

9.3.2.4.1 	Tarkkuus ja toistettavuus 

Tulosten tarkkuus riippuu käytettävissä olevan vaa'an tarkkuudesta. 

9.3.2.4.2 Tutkimusselostus 

Vesipitoisuus määritetään yleensä kiven lujuusominaisuuksien määrittämi-
sen yhteydessä. Tutkimustuloksessa ilmoitetaan käytettävissä olevat tiedot 
näytteestä. Tiedot merkitään myös laboratoriolomakkeelle. 
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9.4 	Kuulamyllyarvo 

9.4.1 	Menetelmän tarkoitus 

Menetelmällä määritetään kiviaineksen kuulamyllyarvo K, jota käytetään 
arvioitaessa kiviaineksen kestävyyttä tien päällystemateriaalina. 

9.4.2 	Menetelmän soveltamisalue 

Kuulamyllyarvo määritetään murskatusta kiviaineksesta. Määritys suorite-
taan lajitteesta 11 ,2 - 1 6,0 mm. 

9.4.3 	Määritelmä 

Kuulamyllyarvo ilmoittaa painoprosentteina sen kiviaineksn määrän, joka 
jauhautuu 2 millimetriä hienommaksi standardikokeessa. 

9.4.4 	Näytteenotto 

Kiviainesnäytteitä voidaan ottaa ennakkonäytteinä esiintymän valintaa 
varten ja tuotannon yhteydessä tai varastokasasta laadun varmistusta 
varten. Näytteenottoa on kuvattu voimassa olevissa julkaisuissa "Murs-
kaustyöt. Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. 
TIEL 221 2809" sekä" Kallion laatututkimukset tiensuunnittelutöissä. TIEL 
2180001". 

9.4.5 	Koemenetelmä 

Kuulamyllyarvo määritetään jauhamalla kiviainesta jauhinsylinterissä kuulien 
avulla yhden tunnin ajan. Kahta millimetriä hienompi aines määritetään 
punnitsemalla. Kuulamyllyarvo lasketaan painoprosentteina alkuperäisen 
näytteen määrästä. 

9.4.6 	Laitteet ja tarvikkeet 

9.4.6.1 	Myllylaitteisto 

a) Jauhinmylly 
- 	Saumaton teräsmylly (DIN 17 175 ST 35, 219,1 x 6,3 mm), jonka 

sisähalkaisija on 206,5 ± 2 mm ja sisäpituus 335 ± 1 mm. 
- 	Myllyn sisäkehälle on kiinnitetty tasavälein kolme teräksisä 
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(ISO 683/XIV) nostopalkkia. Palkit ovat kuvan 2 mukaisia. Ne 
kiinnitetään ruuveilla jauhinsylinterin ulkopuolelta. 

	

- 	Ennen myllyn käyttöönottoa sitä on esikäytettävä 24 tuntia kovalla 
kiviaineksella (esim. kvartsiiti) normaalin koemenettelyn mukaisesti. 

b) Pyörityslaite jauhinmyllyä varten. Laite pyörittää myllyä pyöritysrullilla 
vaakatasossa nopeudella 90 ± 3 kierrosta minuutissa. 

9.4.6.2 	Muut tarvikkeet 

	

- 	2,0 - 8,0 - 11 ,2 - 13,2 - 1 6,0 mm:n seulat, joiden halkaisija on 
vähintään 200 mm. 

	

- 	5,6 mm:n välppäseula. 

	

- 	Vaaka, jonka tarkkuus on vähintään 0,1 g ja kapasiteetti 2 kg. 

	

- 	Kuulalaakerikuulia (ISO 3290), joiden halkaisija on 1 5,0 ± 0,5 mm. 

	

- 	14,5 mm:n seula halkaisijaltaar, liian pienten kuulien poistamiseksi. 

	

- 	1 litran mittalasi. 

	

- 	Käsimagneetti kuulien poistamiseksi. 

	

- 	Kuivauskaappi, lämpötila 110 ± 5 °C. 

	

- 	Asioita märkäseulontaa ja jauhetun näytteen kuivausta varten. 

9.4.7 	Näytteen valmistelu 

Tutkittava kiviaines seulotaan seulasarjalla 11 ,2 - 1 3,2 - 1 6,0 mm, 

Hienoaineksen poistamiseksi lajitteet 11 ,2 - 13,2 ja 13,2 	16,0 mm 
pestään ja kuivataan (110 ± 5 ° C) vakiopainoon. 

Lajitteet välpätään 5,6 mm:n väippäseulalla muotoarvon vaikutuksen 
vähentämiseksi. Seulan läpäissyt kiviaines poistetaan. 

9.4.8 	Näytteen määrä 

Lajitteita 11 ,2 - 1 3,2 ja 1 3,2 - 1 6,0 mm punnitaan molempia seuraavan 
kaavan mukaiset määrät: 

500 *p 

	

m 	= ______ ± i[q] 	 (53) 
2,66 

jossa p on kiviaineksen vedessä punnitsemalla saatu kiintotiheys [g/cm3] 
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9.4.9 	Koemenettely 

a) Yhdistetään edellä mainitut lajitteet ja punnitaan jauhettava näyte 0,1 
gramman tarkkuudella. 

b) Kaadetaan jauhinmyllyyn jauhinkuulat: 7 kg ± 10 g. 
c) Kaadetaan myllyyn jauhettava näyte. 
d) Lisätään vesi: 2 litraa ± 10 ml. 
e) Suljetaan myllyn kansi ja asetetaan mylly vaakasuoraan pyörityslaittee-

seen. 
f) Pyöritetään myllyä nopeudella 90 ± 3 kierrosta minuutissa, yhteensä 

5400 ± 1 kierrosta (noin 60 minuuttia). 
g) Kaadetaan jauhettu näyte kuulineen astiaan. 
h) Huuhdellaan myllyn sisusta vedellä samaan astiaan. 
i) Kaadetaan astian sisältä kandessa eri osassa hitaasti 8,0 ja 2,0 mm:n 

seulasarajalle ilman pohjaosaa ja pestään näyte-erä vedellä. 
j) Poimitaan käsimagneetilla kuulat pois. 
k) Seuloille jäänyt kiviaines kuivataan vakiopainoon kuivauskaapissa (110 

± 5 °C). 
1) Punnitaan seuloille jäänyt kiviaines 0,1 gramman tarkkuudella. 

9.4.10 Tulosten esittäminen 

Kuulamyllyarvo lasketaan seuraavasti 

m1  - 
K = 100 * _______ (54) 

missä 

K on kuulamyllyarvo [%J 
m 1 	alkuperäisen näytteen (11 ,2 - 1 6,0 mm) massa [g] 
m 2 	2 mm karkeamman kiviaineksen määrä [gi 

Kuulamyllyarvo esitetään yhden desimaalin tarkkuudella. 

9.4.11 	Kulumisen tarkkailu 

Jauhinkuulien ja nostopalkiston kulumista on tarkkailtava punnitsemalla 
nostopalkit ja seulomalla kuulat viimeistään 100 tunnin jauhatusten välein. 
Jos yhden palkin painon väheneminen on enemmän kuin 10 g, on kaikki 
palkit uusittava. Kuulat seulotaan 14,5 mm seulalla ja läpäisseet kuulat 
korvataan uusilla. 
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9.5 	Hioutuvuusarvo 

9.5.1 	Menetelmän tarkoitus 

Menetelmän avulla määritetään kiviaineksen hioutuvuusarvo, joka mittaa 
kiviaineksen kykyä vastustaa raapivaa ja hiovaa kulutusta standardiko-
keessa. 

9.5.2 	Menetelmän soveltamisalue 

Menetelmä soveltuu ainoastaan murskatulle kiviainekselle (vähintään yksi 
murtopinta). Jos on tutkittava murskautumatonta materiaali täytyy se 
ensin murskata. Tutkimuksessa käytetään lajitetta 8 - 11 ,2 mm. 

9.5.3 	Määritelmä 

Hioutuvuusarvo ilmoittaa tilavuusyksikössä sen kiviainesmäärän, joka 
hioutuu pois standardikokeessa. 

9.5.4 	Näytteenotto 

Kiviainesnäytteitä voidaan ottaa ennakkonäytteinä esiintymän valintaa 
varten ja tuotannon yhteydessä tai varastokasasta laadun varmistusta 
varten. Näytteenottoa on kuvattu voimassa olevissa julkaisuissa "Murs-
kaustyöt. Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 
TIEL 221 2809" sekä "Kallion laatututkimukset tiensuunnittelutöissä. TIEL 
2180001 ". 

9.5.5 	Koemenetelmä 

Puhtaasta kiviainesfraktiosta valmistettuja koelevyjä kulutetan hiontalait-
teessa 500 kierroksen ajan. Määritetään painohäviö punnitsemalla. Hioutu-
vuusarvo lasketaan jakamalla painohäviö kiviaineksen kiintotiheydellä. 

9.5.6 	Laitteet ja tarvikkeet 

a) Hioutuvuuslaite , joka käsittää seuraavat osat: 

- 	Tasossa pyörivä hionta-alusta (teräslaatu SIS 141305 tai vastaava) 
läpimitaltaan vähintään 600 mm. Alustan pyörimisnopeus on 
29 ± 1 kierr.Imin. 
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- 	Näytelevyjen kiinnitys vastakkain vaakatasoon 235 mm etäisyydelle 
hiontalevyn keskeltä mitattuna. Painoa tasaavan levyn paksuus 
oltava vähintään 5 mm. 

- 	Kaksi pohjastaan pyöristettyä painoa painamaan näytelevyjä hionta- 
levyn pintaan. Painon massa on säädettävissä niin, että siihen 
kuuluvan näyte- ja teräslevyn massa testattaessa on 
2,50 ± 0,01 kg. 

- 	Annostelulaite jatkuvaan hioma-aineen syöttöön (70±5 g/min) 
hiontalevylle kummankin näytelevyn eteen koko sen leveydeltä. 

- 	Laitteisto käytetyn hiontajauheen poiskeräämiseksi. 

b) Kaksi messinkimuottia sisämitoiltaan 85,0 mm x 85,0 x 15,0 mm 
(±0,1 mm). 

c) Kaksi tasaista ja jäykkää kantta esim. alumiisita kooltaan 
1 30 x 1 30 x mm, vahaa tai rasvaa, pinsetit, pehheä pensseli. 

g) Rikkilaastia tai 2-komponenttista liimaa (epoksihartsina), jonka käsit-
telyaika 20 - 30 min ja kovettumisaika 3 - 6 tuntia. 

h) Täyteainetta esim. käytettyä hiontajauhetta. Täyteaine estää näytteen 
valmistuksessa rikkilaastin tai liiman tunkeutumisen kivien väliin. 

i) Noin 5 kg painoja näytelevyjen kuormitukseen liiman kovettumisaikana. 

j) Vaaka, tarkkuus 0,01 g. 

k) Hiontajauhe Alodur WSK kom 60 tai vastaava. 

1) llmankosteuden säätölaite 60 - 80 %:n suht. kosteudelle. 

9.5.7 	Koekappalaiden valmistus 

Hioutuvuusarvo määritetään lajitteesta 8 - 11 ,2 mm, jossa vähintään yksi 
murtopintainen sivu, Koetta varten valmistetaan kaksi näytettä. 

Muotin reunat ja kansi vahataan niin, että ne liimauksen jälkeen irtoavat 
näytteestä. Valitaan 36 kiviraetta näytefraktiosta siten, että näyte edustaa 
hyvin kiviaineksen petrografista luonnetta. Valitut kivet asetetaan tasaisin 
sivu alaspäin muottia vasten. Kivet asetellaan 6 riviin. Tarkista, ettei 
mikään kivi yhtä muotin sisätilan korkeutaa. Rakeiden väliin valutetaan 
täyteainetta niin, että rakeista jää vajaa puolet näkyviin. Kivien yläpinnat 
ouhdistetaan täytejauheessa liimausta varten. 
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Rikkilaastia sulatetaan lämpökattilassa tai valmistetaan 1 50 ml liimaa. 

Huom! Epoksiliima on terveydelle vaarallista, noudata tarkoin liiman käyttö-
ohjeita. 

Muotti pannaan vetokaappiin vaakasuoraan. Rikkilaastia kaadetaan varo-
vasti muotteihin kunnes se valuu yli. Paina kansi kehikolle painamalla ensin 
yksi reunoista kehikon yhtä sivua vasten ja sitten varovasti pudota kansi 
kehikolle. Pane 5 kg kannelle. 

Kun rikkilaastai tai liima on kovettunut, irroita kansi ja päädyt varovasti ja 
poista näyte muotista. Puhdista liimajäämät ja puhalla näyte puhtaaksi 
paineilmalla. 

Jos liimasta on muodostunut suuria onkaloita (kuplia) näytteen alapinnalle 
täytetään ne liimalla. Jos liima on tunkeutunut kivien väliin niin että se 
joutuu alttiiksi kulutukselle, on valmistettava uusi näyte. 

Varastoi näytettä ja hiontajauhetta vähintää 1 tunti huoneenlämmössä (1 5-
30 °C) ja suht. kosteudessa 60 - 80 %. 

9.5.8 	Koemenettely 

Hioutuvuuskoe suoritetaan huoneenlämpötilassa (1 5 - 30 °C) suhteelli-
sessa kosteudessa 60 - 80 %. 

Tarkista, että näytelevyn alapinta on taso. Hylkää näyte, jossa on epätasai-
nen alapinta. 

Punnitse koekappale vähintään 0,01 g tarkkuudella ennen ja jälkeen koetta 
sekä hiontojen välillä. 

Tarkista, että hiontajauhe valuu pitimestään nopeudella 70 ± 5 g/min. 

Näyte pannaan laitteen kehykseen. Hionta-alustan pitää olla kuiva ja 
puhdas vanhasta hiontajauheesta. Tarkista ja säädä molempien painojen 
massa lukemaan 2,50 ± 0,01 kg (sisältää näytteen ja teräslaatan painon). 
Tarkista, että painot voivat liikkua vapaasti ja että hioma-ainetta on riittä-
västi. Nollaa laskijalaite ja säädä hiontalevy pyörimään esihiontaa varten 
100 kierrosta. Avaa annostelulaite ja käynnistä laite. 

Esihionnan jälkeen punnitse näyte 0,01 g tarkkuudella. Varsinaisessa 
kokeessa näytettä hiotaan 2 x 250 kierrosta näytettä välillä kääntäen 
180°. 
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Kun ajo on loppunut, poista painot ja naytteet ja harjaa laite puhtaaksi. 
Puhalla paineilmalla näytteistä pois mandollinen hiontajauhe Punnitse 
näytteet 0,01 g tarkkuudella. 

Huom! Hiontajauhetta ei saa käyttää toistamiseen. 

Jos yksi tai useampia kiviä murtuu kokeessa, valmistetaan uusi näyte. 

9.5.9 	Tulosten esittäminen 

Hioutuvuusarvo lasketaan kandella desimaalilla seuraavasti: 

H m
1  - 	

( 55) 
Pk 

missä 
H on hioutuvuusarvo, [cm 3 ] 
Pk 	kiviaineksen kiinteotiheys 2:lla desimaalilla, Eg/cm 3 l 
m 1 	näyttteen massa ennen koetta 2:lla desimaalilla[g] 
m 2 	näytteen massa kokeen jälkeen 2:lla desimaalilla, [g] 

Hioutuvuusarvo on kanden rinnakkaisnäytteen keskiarvo. 

Tuloksissa ilmoitetaan käytetty menetelmä ja hioutuvuusarvo yhden 
desimaalin tarkkuudella. 

9.5.10 Tarkkuus ja toistettavuus 

Arvot hyväksytään, jos erot rinnakkaisnäytteiden välillä ovat enintään 
1 5 % aritmeettisesta keskiarvosta. 

Koe uusitaan kandella näyttellä, jos edellä mainittu ero on suurempi kuin 
1 5 %. Tämän jälkeen lasketaan näiden neljän näytteen arvojen keskihajon-
ta. Poista mandolliset ääriarvot (suurin ja pienin arvo), jos keskihajonta on 
suurempi kuin 9 % keskiarvosta. 
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9.6 	Pistekuomitusindeksi 

9.6.1 	Menetelmän tarkoitus 

Menetelmällä määritetään kiviaineksen pistekuormitusindeksi l (5) , jota 
käytetään arvioitaessa kiviaineksen kestävyyttä tien päällystemateriaalina. 

9.6.2 	Menetelmän soveltamisalue 

Menetelmä soveltuu ainoastaan kairasydännäytteille, joiden halkaisija on 
32 - 62 mm. 

9.6.3 	Määritelmät 

Pistekuormituslujuus 1 3[MPaJ ilmoittaa koekappaleen kyvyn vastustaa 
pistemäistä kuormitusta ja sitä käytetään määritettäessä pistekuormi-
tusindeksi IS(50}[MPa].  Pistekuormitusindeksi on pistekuormituslujuudesta 
laskettu hal kaisijaltaan 50 mm näytettä vastaava pistekuormituslujuus, 
jolloin erikokoisista näytteistä määritettyjä pistekuormituslujuuksia voidaan 
verrata toisiinsa. 

9.6.4 	Näytteenotto 

Näytteeiksi käsitetään joukko yksittäisiä, samaa kivilaatua olevia kivinäyte-
kappaleita, joiden mittaustulosten perusteella esitetään yksi pistekuormitu-
sindeksi. Näyte otetaan kairaamalla edustavat näytekappaleet joko suoraan 
kalliosta tai silmämääräisesti ehjästä lohkarenäytteestä. Näyteenotossa 
voidaan käyttää soveltuvin osin Kallion laatututkimukset tiesuunnittelutöis-
sä ohjetta (Ohje: TIEL 2180001, 1991). 

9.6.5 	Koemenetelmä 

Kivinäyte, kairasydän (halkaisijan suuntainen koe) puristetaan rikki piste-
mäisen kuormituksen avulla kanden kärkikappaleen välissä. Määrityksessä 
mitataan murtovoima ja kärkikappaleiden väli( = näytteen halkaisija) sekä 
mandollisesti kärkien siirtymä murtohetkellä. Laitteisto voi olla maastokäyt-
töön soveltuva, kannettava laitteisto tai laboratoriokäyttöön tarkoitettu 
laitteisto. 
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9.6.6 	Laitteet ja tarvikkeet 

Laitteisto koostuu kuormitusyksiköstä (kehi kko, puristin ja kärkikappaleet), 
voiman (F) mittauslaitteesta ja kärkivälin (D) mittauslaitteesta. Lisäksi 
laitteistoon voi kuulua tietokone ja elektroniikkayksikkö mittauksen ja 
hydrauliikan ohjausta varten. 

9.6.6.1 	Kuormitusyksikkö 

A) Kehikon tulee olla sellainen, että kärkien väli voidaan säätää testat- 
tavien koekappaleiden mukaan, yleensä 15- 100 mm. 

B) Kuormituskapasiteetin tulee olla riittävä yllä mainittujen koekap- 
paleiden rikkomiseksi. 50 kN on tavanomainen suurin voima. 

C) Laitteiston rakenteen ja jäykkyyden tulee olla sellainen, ettei siihen 
aiheudu pysyviä muodonmuutoksia suurinta voimaa käytettäessä. 
Lisäksi kärkien tulee pysyä samalla akselilla ±0,2 mm tarkkuudella. 
Palloniveliä ei käytetä. 

D) Kärkinä käytetään kuvan 1 mukaisia kartioita, joiden kärkikulma on 
60° ja kärjen pyöristyssäde 5 mm. Kärkiosan materiaalina käyte-
tään kovametallia (Vickers-kovuus yli 1 200). Pyöristyssäteeltään 
muuttuneita kärkiä ei saa käyttää. Kärjen pyöristyssäteen muutos 
saa olla enintään 0,1 mm. 

9.6.6.2 	Voiman mittaus 

A) Voiman mittaukseen voidaan käyttää kuormituskennoa, hydraulisen 
paineen mittaria tai hydraulisen paineen anturia, joiden tulee täyttää 
seuraavat vaatimukset (8 - D): 

B) Voiman F (tai paineen P) mittaustarkkuuden tulee olla ± 2% x F tai 
parempi riippumatta näytteen koosta tai lujuudesta. 

C) Mittausjärjestelmän tulee kestää äkillisiä paineiskuja ja voiman muu- 
toksia. 

D) Näytteen murtuminen on usein äkillinen, joten suurimman voiman 
rekisteröinnin on oltava sellainen, että suurimman voiman tai pai-
neen arvo jää näkyviin tai muistiin näytteen murtumisen jälkeen. 

9.6.6.3 	Näytteen halkaisijan mittaus 

A) Näytteen halkaisija ja pituus mitataan työntömitalla tai muulla erilli- 
sellä mittauslaitteella. 

B) Näytteen halkaisijan D mittaustarkkuus on oltava ±2% x D. 
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9.6.6.4 	Kalibrointi 

A) 	Määrityslaitteisto tulee kalibroida määrävälein käyttäen erillistä 
kuormituskennoa ja mittapalojen voiman F ja etäisyyden D arvojen 
määrittämiseen koko mittausvälillä. 

9.6.6.5 	Näytekappaleiden valinta ja valmistus 

A) Näytteeksi käsitetään joukko yksittäisiä, samaa kivilaatua olevia 
kivinäytekappaleita, joiden mittaustulosten perusteella esitetään 
yksi pistekuormitusindeksi. Yleisesti yksittäisten näytteiden määrä 
on 20 - 30 kpl. 

B) Näytekappaleiden tulee täyttää muodoltaan kuvan 2 mukaiset vaati- 
mukset, halkaisija D = 32 ... 62 mm. 

C) Näytteet mitataan huoneen lämmössä (15 -30 °C) ja normaalissa 
huoneilman suhteellisessa kosteudessa (60 - 80%). Näytteitä 
säilytetään ennen koetta em. olosuhteissa vähintään 1 vuorokausi. 

9.6.7 	Koemenettely 

9.6.7.1 	Mittaukset 

A) Näytteen ehjän pituuden tulee olla 1 ,3 x D... 1 .9 x D, jossa D = 
näytteen halkaisija, kuva 2. 

B) Näyte asetetaan kärkien väliin ja kärjet ajetaan kiinni näytteeseen 
siten, että etäisyys näytteen päihin on 0.5 x L, kuva 2. 

C) Halkaisija D mitataan tasaisesti kasvavalla voimalla siten, että 
murtuma tapahtuu 10-60 s kuluessa. Murtovoima F havainnoidaan. 
Mittaus hylätään, mikäli murtuma tapahtuu yksipuolisesti, kuva 3. 
tai kiven mikrorakoilusta johtuen alhaisella voimalla rinnakkaisnäyt-
teisiin verrattuna. 

E) Mittaus toistetaan kaikille näytekappaleille kohtien B-D mukaiseski. 
F) Hyväksyttyjä mittauksia tulee olla pistekuormitusindeksin laskemi- 

seksi vähintään 1 6 kpl. 

9.6.7.2 	Suuntautuneiden näytteiden mittaus 

A) 	Suuntautuneilla kivillä hyväksyttyjä mittauksia tulee olla vähintään 
8 kpl liuskeisuuden suunnassa ja 8 kpl liuskeisuutta vastaan kohti- 
suorassa olevasssa suunnassa. Määrityksiä tulee olla molemmissa 
suunnissa yhtä monta. 
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9.6.8 	Laskennat 

9.6.8.1 	Pistekuormituslujuus 1 

Pistekuormituslujuus 1 EMPa] lasketaan kaavan (56) mukaisesti: 

(56) 

D on näytteen halkaisija [mm] 
F 	suurin voima EN] 

9.6.8.2 	Pistekuormitusindeksi I (5)  

A) Pistekuormituslujuus, 1 vaihtelee näytteen läpimitan D (kairasydä- 
met) funktiona. Pistekuormituslujuuden sijasta käytetääb tämän 
vuoksi pistekuormitusindeksiä l (5), jota voidaan käyttää kiven 
näytekoosta riippumattoma luokitusarvona. 

B) Pistekuormitusundeksi l (5)  on halkaisijaltaan 50 mm olevan kivi- 
näytteen pistekuormituslujuus, jonka laatuna on MPa. 

C) Pistekuormitusindeksi l (5)  laskemiseksi käytetään kaavaa(57) 

= 	* 	 (57) 

missä korjauskerroin k  saadaan kaavasta (58) 

.tk = (D)°45 	 (58) 

Kun korjauskerroin k  sijoitetaan kaavaan (57) saadaan I sc5oj :en laskemisek-
si kaava (59) 

D° 45 	F I(5) = 
	 * -_ 	 ( 59) 

9.6.8.3 	Näytesarjan keskiarvon laskeminen 

A) 	Pistekuormitusindeksi 	lirnaistaan näytesarjan (vähintään 1 6 
hyväksyttyä mittausta) keskiarvona, joka lasketaan kohdan B) 
mukaisesti. 

8) 	Pistekuormitusindeksi I (5)  saadaan hylkäämällä koesarjan kaksi 
alinta ja kaksi ylintä arvoa ja laskemalla jäljelle jääneiden arvojen 
(vähintään 1 2 kpl) keskiarvo. 
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9.6.9 	Tulosten esittäminen 

Pistekuormituskokeiden tuloksina esitetään normaalisti: 

A) Näytteiden tunnistustiedot. 
B) Näytteen halkaisija D ja l 50,-lukujen keskiarvo (yhden desimaalin 

tarkkuudella). 
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9.7 	Vedenadsorptioluku 

9.7.1 	Menetelmän tarkoitus 

Menetelmällä määritetään maa- ja kiviaineksen kyky absorboida eli sitoa 
fysikaalisesti vesihöyryä 100 %:n suhteellisessa kosteudessa. 

9.7.2 	Menetelmän soveltamisalue 

Menetelmä soveltuu maa- ja kiviaineksen hienoaineksen (< 0,074 mm) 
tutkimiseen. 

9.7.3 	Määritelmä 

Vedenadsorptioluku on tietyssä ajassa näytteeseen adsorboituneen veden 
määrää ilmaistuna painoprosentteina näytteen kuivapainosta. 

9.7.4 	Koemenetelmä 

9.7.4.1 	Periaate 

Avoimessa lasimaljassa (petrimalja) olevaa kuivapainoltaan tunnettua 
näytettä säilytetään 7 vrk:n ajan suljetussa eksikaattorissa, jossa on 
100 %:n suhteellinen kosteus. 

9.7.4.2 	Laitteet ja tarvikkeet 

a) 0,074 mm:n seula. 
b) Kuivausuuni, lämpötila 105 ± 5 °C. 
c) Vaaka, jonka tarkkuus on 0,1 mg. 
d) Lasisia petrimaljoja, joiden halkaisija on 45 - 60 mm. 
e) Lasieksikaattori, jonka pohjalla on silikageeli tai muu vastaava aine. 
f) Kuvan 1 mukainen reiällisellä posliinivälipohjalla varustettu lasieksi-

kaattori, jonka pohjalla on 8 dl puhdasta vesijohtovettä. 
g) Pinsetit. 

9.7.4.3 	Koemenettely 

9.7.4.3.1 	Alkuvalmistelut 

a) Puhdista petrimaljat ja merkitse ne tunnistamista varten. 
b) Kuivaa petrimaljoja kuivausuunissa (105 ± 5°C)vähintään 4 tuntia. 
c) Jäähdytä petrimaljoja vähintään 30 minuuttia eksikaattorissa, jossa on 

pohjalla silikageeliä. 
d) Punnitse tyhjät petrimaljat. Saadaan paino m. Käytä aina pinsettejä 

käsitellessäsi maljoja. 
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e) Tarkista, että toisen eksikaattorin pohjalla on vettä ja että eksikaattorin 
kannessa ja sisäreunoilla ei ole tiivistynyttä vettä. Eksikaattorin hiotuissa 
lasipinnoissa on hyvä käyttää vakuumirasvaa avaamisen helpottamisek-
si. 

f) Seulo kuivatusta näytteestä > 0,074 mm:n rakeet pois. 

9.7.4.3.2 Adsorptiokoe 

a) Laita näytteitä petrimaljaan 5 - 10 g. Tee aina, mikäli näytettä on 
riittävästi, kaksi rinnakkaismääritystä. 

b) Kuivaa näytteitä kuivausuunissa (105 ± 5 °C) yön yli. 
c) Jäähdytä näytteet eksikaattorissa huoneenlämpöisiksi (vähintään 30 

minuuttia). 
d) Punnitse kuivat näytteet yksitellen suoraan eksikaattorista mandollisim-

man nopeasti. Pisä eksikaattorin kansi suljettuna punnituksen ajan. Saa-
daan paino mP+k. 

e) Laita näytteet eksikaattoriin, jonka pohjalla on vettä. Eksikaattoriin sopii 
petrimaljan koosta riippuen 9 - 14 petrimaljaa. 

f) Sulje eksikaattorin kansi tiiviisti ja vie se varjoisaan ja häiriöttömään 
paikkaan, jossa lämpötila pysyy mandollisimman tasaisena. Mikäli 
eksikaattorin kansi on varustettu hanalla huolehdi siitä, eyyä se on 
suljettu. 

g) Punnitse näytteet 7 vrk:n kuluttua yksitellen mandollisimman nopeasti. 
Saadaan paino mP+k.  Pidä eksikaattorin kansi suljettuna punnituksen 
ajan. 

9.7.5 	Tulosten esittäminen 

Adsorptioluku An lasketaan kaavalla 

1 	a m +k - m +k 

a 	
(60) 

p+k - 

An 	on 	adsorptioluku E%] 

mP+k 	paino kokeen loputtua Egi 

m P+ k 	paino kokeen alussa [g] 
rn 	 petrimaljan paino [g] 

Koe suoritetaan kahtena rinnakkaismäärityksenä ja tulos ilmoitetaan näiden 
määritysten keskiarvona. 
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9.8 	Ominaispinta-ala typpiadsorptiolaitteella 

9.8.1 	Menetelmän tarkoitus 

Menetelmällä määritetään tyyppikaasun adsorptiota käyttäen maa- ja 
kiviainesrakeiden ulkopintojen massayksikköä kohti laskettu kokonaispinta-
ala typen 30 % osapaineessa. 

9.8.2 	Menetelmän soveltamisalue 

Menetelmä soveltuu maa- ja kiviainesten hienoainesten (< 0,074 mm) 
tutkimiseen. 

9.8.3 	Määritelmä 

Ominaispinta-ala on rakeiden pintojen yhteenlaskettu pinta-ala massayksik-
köä kohti. 

9.8.4 	Koemenetelmä 

Kuivattuun näytteeseen adsorboidaan nestemäisen typen lämpötilassa 
(t = —196°C) typpikaasua, jonka osapaine on 30 %. Adsorboituneen 
typen määrän avulla lasketaan näytteen pinta-ala olettamalla, että näytteen 
pinnalla on molekyylin vahvuinen typpikierros (nk. monomolekylaarinen 
kerros). Yhden typpimolekyylin peittämä ala on 1 6,2 Ä 2 . 

9.8.5 	Laitteet ja tarvikkeet 

a) seula 0,074 mm. 
b) kuivausuuni, lämpötila 105 ± 5 °C. 
c) vaaka, jonka tarkkuus on 0,1 mg. 
d) nestemäistä typpeä. 
e) puhdasta typpikaasua, käytettävä kaasuseos riippuu mittauslaitteesta. 
f) mittauslaite. 

9.8.6 	Koemenettely 

Menettelytavat ovat laitekohtaisia. Tässä esitetään vain yleinen periaate. 

a) Kuivatusta näytteestä seulotaan > 0,074 mm rakeet pois. 
b) Näytettä kuivataan kuivausuunissa (t = 105 ± 5 °C)yön yli. 
c) Mittauslaite kalibroidaan vallitsevan ilmanpaineen ja lämpötilan mukaan. 
d) Tyhjä näytepullo punnitaan. 
e) Näytettä laitetaan sopiva määrä näytepulloon, yleensä > 1 g. 
f) Näyte vakuoidaan mittauslaitteessa. 
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g) Näytteeseen adsorboidaan tyyppikaasua nestemäisen typen lämpötilas-
sa. 

h) Yleensä mittauslaite ilmoittaa tuloksen suoraan näytteen pinta-alana 
A [m 2 1. 

i) Näytepullo punnitaan, saadaan näytteen paino m. 

9.8.7 	Tulosten esittäminen 

Ominaispinta-ala A, lasketaan kaavalla 

(61) 

A on mitattu pinta-ala Em 2 1 
m 	näytteen paino Egi 

Tulos ilmoitetaan yksiköissä m 2/g tai m2/kg. 



Rakentamisen laadunvarmistus 	 1 59 
Alusrakonne ja päällysrakenteen sitomattomat kerrokset, LIITTEET 

9.9 	Muotoarvo 

9.9.1 	Menetelmä 

Muotoarvolla ilmoitetaan kiviaineksen kanden akselisuhteen cia ja b/a 
keskiarvot. 

c on rakeen pituus 
b 	rakeen leveys 
a 	rakeen paksuus 

9.9.2 	Koemenettely 

Kiviaineksesta seulotaan noin 500 g:n erä lajitetta 8-12 mm. Muotolaatikon 
tai työntötulkin avulla mitataan sadan rakeen pituus, leveys ja paksuus. 
Muotolaatikko on suorakulmainen noin 10 x 10 cm 2  suuruinen, kandelta 
sivultaan matalalla laidalla varustettu laatikko, jonka pohjalle on liimattu 
millimetripaperi. 

9.9.3 	Tulosten esittäminen 

Jakamalla pituuksien, leveyksien ja paksuuksien summa raeluvulla saadaan 
keskipituus, keskileveys ja keskipaksuus. Muotoarvo saadaan tämän 
jälkeen jakamalla keskipituus ja keskileveys keskipaksuudella 

Puikkoisuus = 	 (62) 
a 

Liuskeisuus = - 	 (63) 
a 

Muotoarvo = C/a 	 (64) 
b/a 

esim. kun c/a = 2,51 ja bia = 1 ,40 liuskeisuus on muotoarvo 2,51/1 .40. 

Muotoarvo merkitään samalle lomakkeelle kuin rakeisuus. 
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9.10 Los Angeles-luku 

9.10.1 Menetelmä 

Los Angeles-luku kuvaa kiviaineksen iskun- ja kulutuskestävyyttä. Se 
määritetään kierrättämällä 9,5 2-1 9,0 mm raekokoista kiviaineslajitetta 
tietty kierrosmäärä vakionopeudella pyörivässä teräslieriössä, missä 
jauhavan vaikutuksen aikaansaavat 11 standardimittaista teräskuulaa 
yhteispainoltaan 4584 g. Los Angeles-luku on 1 ,68 mm pienemmäksi 
jauhautuneen kiviaineksen määrä painoprosentteina. 

9.10.2 	Laitteet 

- Seulasarja: 	 1,68(ASTM nro 12); 9,52(3/8"); 12,7(1/2") ja 
19,0(3/4") mm neliöreiällä. 

- Vaaka: 	 kapasiteetti 5 kg, tarkkuus vähintään 0,5 g. 
- Los-Angeles mylly: 	lieriön sisähalkaisija 710 mm (28"), sisäpituus 

510 mm (20"). 

Akselit on kiinnitetty sylinterin päätyihin siten, että myllyn pyöriminen 
tapahtuu vaakatasossa. Lieriön pinnassa on täyttöaukko, jonka pölytiiviisti 
suljettavaan kanteen on kohtisuorasti kiinnitetty irrotettava 90 mm (3 1/2") 
korkuinen lieriön (510 mm) pituinen teräslevy. 

- Teräskuulia: 	 47 mm (1 7/8") paino 390-445 g. 

9.10.3 Koemenettely 

Tutkittava kiviaines kuivataan ja siitä seulotaan alla olevan taulukon 1 3 
mukainen 5000 g:n näyte-erä. Jos rakeisiin on tarttunut hienoainesta, on 
se poistettava ennen seulontaa huuhtelemalla. 

Taulukko 13: Näytteen rakeisuus ja osanäytteen painot 

läpäisee seulan jää seulalle osanäytteen paino 

(3/4") 	19,0 mm (1/2") 	12,7 	mm 25009 

(1/2") 	12,7 mm (3/8") 	9,52 mm 2500 g 

Teräskuulia 	 11 	kpl 
Teräskuulien massa 	4584 g 
Sallittu poikkeama + 25 	g 
Kierrosmäärä 	 500 
Seulottu näyte ja teräskuulat asetetaan Los Angeles-myllyyn, jonka anne- 
taan pyöriä 500 kierrosta nopeudella 30-33 kierr./min. Kun mylly on 
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pyörinyt vaaditut kierrokset, kiviaines poistetaan siitä huolellisesti ja 
seulotaan seulasarjalla, jossa on alimpana 1 ,68 mm (nro 1 2) seula. 

9.10.4 Tulosten esittäminen 

Los Angeles-luku on 1 ,68 mm seulan läpäissyt määrä painoprosentteina 
myllyyn alunperin pannusta kiviaineksen määrästä. 

LosA = _____ * 100 	 (65) 
mTO 

LosA on Los Angeles -lukuE%] 
m 168 	1 ,68 mm seulan läpäissyt kiviainesmääräEgi 
mTO 	alkuperäinen kiviainesmäärä[gl (5000 g) 

Los Angeles-luku merkitään samalle lomakkeelle kuin rakeisuus. 
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10 LEVYKUORMITUSKOE 

Levykuormituskokeen avulla selvitetään tierakenteen kantavuutta ja myös 
tiiviyttä. Kokeessa kuormitetaan alustaa pyöreän teräslevyn välityksellä 
käyttäen tietyn suuruisia kuormituksia. Kantavuutta kuvaavat arvot laske-
taan levyn painuman sekä kuormituksen perusteella. 

10.1 	Laitteet 

- Levykuormitusvälineet 
- Teräslevy 300 mm 
- Mittaripukki 
- Mittakellot (t), 1 tai 3 kpl, tarkkuus 0,01 mm 
- Tunkki 
- Manometri, taulun halkaisija vähintään 1 50 mm jakoväli 0,5 kN (50 

kp), toimintatarkkuus 1 % 
- Vastapainoillaan lastattu kuorma-auto 

Koe voidaan tehdä joko erillisellä tai autoon kiinnitetyllä laitteistolla. 

10.2 Koemenettely 

Tutkittavasta kohdasta poistetaan irtoainekset. Kohta tasataan ohuella 
hiekkakerroksella (hiekka 0,5-2 mm). Tasatun alustan on oltava mandolli-
simman vaakasuora. Levy sijoitetaan tasattuun kohtaan. Tunkki asetetaan 
levyn ja vastapainon väliin. Mittaripukki sijoitetaan siten, että 3-kelloisessa 
laitteessa mittakellot voidaan asentaa levyn reunan kolmannespisteisiin ja 
1-kelloisessa keskelle levyä. Pukin jalkojen etäisyyden levyn reunasta on 
oltava vähintään 50 cm. Mittakellot on asennettava siten, että ne ovat 
pystysuorassa ja helposti luettavissa. 

Asennustyön jälkeen levyä kuormitetaan noin 3,5 kN (350 kp) esikuormi-
tuksella, jotta tasauskerros tiivistyy. 

Esikuormituksen jälkeen mittakellot siirretään osoittamaan lukemaa 0. 
Kuormitusta nostetaan vaiheittain 10 kN välein 10 kN:stä 60 kN:iin 
(1 kN = 100 kp). Kun levyn painumisnopeus on kuormituksen nostamisen 
jälkeen pienentynyt alle 0,1 mm/min., luetaan aina mittakello ja manometri 
sekä merkitään lukemat muistiin lomakkeelle 732141. 

Kun on saatu maksimi kuormituksen, 60 kN (6000 kp) tai sitä lähellä 
olevan todellisen kuormituksen aiheuttamat painumalukemat merkityksi, 
kuormitus poistetaan hitaasti. Kuormituksesta aiheutunut pysyvä painuma 
merkitään muistiin. Tämän jälkeen kuormitusta nostetaan uudelleen vaiheit-
tain kuten edellä ja merkitään mittakellojen lukemat muistiin. Kokeen 
aikana on tarkkailtava mittakelloista, tapahtuuko kuormituksen lisäyksen 
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johdosta tutkittavassa kohdassa murtumista. Tämä ilmene yleensä siten, 
että painumanopeus vähenee erittäin hitaasti tai, että se ei vähene lain-
kaan. Murtumistapauksessa koe on keskeytettävä ja tehtävä koe uudesta 
kohdasta pienemmällä maksimikuormituksella (30 tai 1 5 KN). 

Kokeen jälkeen lasketaan mittakellolukemien keskiarvot eri kuormilla. 
Kantavuusarvo E [MN/m 21 lasketaan kaavasta: 

E = 318,5*- 	 (66) 
s 

P on todellinen kuormitus [kNJ 
s 	todellista kuormitusta vastaava painuma mm/1 00 

(Käyttökaava on muunnettu Ø  300 mm levyä vastaavaksi alkuperäisestä 
kaavasta E = 1 ,5 x p x a / s , jossa a on levyn säde ja p on pintapaine ja 
s painuma) 

Koetulokset merkitään lomakkeelle 732141. E-arvo lasketaan yleensä sen 
painuman perusteella, joka on saatu suurimmalla käytetyllä kuormalla (60 
kN = 6000 kp). 

Ensimmäisestä kuormitussarjasta laskettu kantavuusarvo merkitään 
E 1 :ksi ja toisesta laskettu arvo E 2 :ksi. E 1 :n ja E 2 :n arvot merkitään lomak-
keelle 732141 koetulosten alapuolelle. 

Lisäksi lasketaan suhteen E 2/E 1  arvo. Kuormitusta ja painumaa esittävän 
käyrän piirtämiseen käytetään lomaketta 732142. 

Levykuormituslaitteet on tarkistettava aina keväällä ennen mittauskauden 
alkamista sekä tarvittaessa muulloinkin, jos on aihetta epäillä mittauslait-
teiston vaurioituneen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä manometrin, 
mittauskellojen ja nivelten tarkistamiseen. 

Levykuormituslaitteistoa ja levykuormituskokeiden suorituksessa noudatet-
tavia erityisohjeita on annettu TVH:n kirjeellä M-285/20.6.1974. 
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11 PUDOTUSPAINOLAITE 

11.1 	Pudotuspainolaite 

Pudotuspainolaite on dynaaminen painuman mittauslaite, jolla mitataan 
maksimitaipuman lisäksi kuormitusimpulssin synnyttämän tienpinnan taipu-
man muoto. Mittauslaitteistona käytetään henkilöauton perävaunun 
rungolle rakennettua mittalaitetta ja vetoautoon sijoitettua ohjaus-, rekiste-
röinti- ja tallennusyksikköä. Vetoautona käytetään paketti- tai maastoauto- 
a. Mittausta ohjataan vetoautosta. 

Mittalaitteeseen kuuluu kuormitus- ja mittayksikkä. Kuormitusimpuissi saa-
daan aikaan pudottamalla massa erityiselle vaimentimelle, josta kuormitus 
siirtyy kuormituslevyn kautta tien pintaan. Kuormitysyksikön massaa 
voidaan säädetlä painoja lisäämällä tai vähentämällä.Myös massojen 
pudotuskorkeutta voidaan säädellä. Ensimmäisellä pudotuksella tapahtuu 
yleensä tien pinnan tasautumista, joten sen antama tieto ei ole luotettavaa. 
Tämän takia yksi mittaus sisältää kaksi tai useampia kuormituksia. 

Eri valmistajien pudotuspainolaitteet toimivat samalla perusperiaatteella, 
vaikka niissä onkin eroja. KUAB1n pudotuspainolaitteessa on käytössä 
kanden massan kuormitusmenetelmä. kun muissa pudotuspainolaitteissa 
kuormitusimpuissi saadaan aikaan yhdellä massalla. 

Pudotuspainolaitteessa käytetään yleensä halkaisijaltaan 0,30 m olevaa 
kuormituslevyä. Kuormituslevyjä on kanden tyyppisiä. Normaalisti käyte-
tään tienpinnan mukaan muotoutuvaa kuormituslevyä, joka aiheuttaa 
tasaisen paineen pintaa vasten. Kuormituksen maksimivoima mitataan 
kuormituslevyn yläpuolella olevalla voima-anturilla. 
Kuormituksen aiheuttama tien pinnan taipuminen mitataan mitta-antureilla, 
joiden rakenne ja toiminta periaate riippuvat laitteen valmistajasta. Anturei-
den lukumäärää ja etäisyyksiä voidaan muuttaa tilaajan toivomusten 
mukaan. Tiepiireissä käytössä olevissa KUAB-laitteissa anturit mittaavat 
taipuman 0, 20, 45, 60, 90 ja 120 cm etäisyydeltä. Mittapalkissa on 
taipumanmittausantureiden lisäksi tien pinnan ja ilman lämpötilaa mittaavat 
läm pötila-anturit. 

Rekisteröintilaite, mikrotietokone ja levykeasema sijaitsevat vetoautossa, 
Mittaus aloitetaan käynnistämällä mikrotietokoneen mittausohjelma. 
Lähtötietojen antamisen jälkeen mittalaitteen kuormituslevy ja taipumaa 
mittaavat anturit laskeutuvat tien pintaan. Tämän jälkeen tapahtuvat 
peräkkäiset kuormitukset. 

Pudotuspainolaitteella pystytään mittaamaan kuormituksen aiheuttama 
tienpinnan taipumakuvio kokonaisuudessaan ja rakenteen kantavuusomi- 
naisuuksia voidaan tutkia monipuolisemmin ja tarkemmin kuin perinteisiä 



Rakentamisen laadunvarmistus 	 1 65 
Alusrakenne ja päällysrakenteen sitomattomat kerrokset. LIITTEET 

kantavuudenmittauslaitteita käytettäessä. Kuormituksen aiheuttama tien 
pinnan taipuman muoto eli taipumasuppilo määräytyy koko tierakenteen, 
alustan ja kerrosten, perusteella. Alusrakenteen kantavuusominaisuudet 
vaikuttavat tien pinnan taipumiin koko taipumasuppilon alueella. Etäällä 
kuormituslevystä mitattu taipuma riippuu yksinomaan alusrakenteen 
laadusta. Päällysrakennekerrosten kantavuusominaisuudet vaikuttavat 
siten, että mitä lähempänä kerros on tien pintaa sitä lähempänä kuormitus- 
levyä mitattuun taipumaan se vaikuttaa. Kuormituslevyn keskeltä mitattu 
taipuma (maksimitaipuma) riippuu koko tien rakenteesta. Taipumasuppilon 
perusteella voidaan näin ollen karkeasti arvioida tien rakennetta. 

11 .2 Käyttäalue 

Pudotuspainolaitteen pääasiallisia käyttöalueita ovat teiden rakenteen 
parantamistarpeen selvittämiseksi tehdyt kantavuusmittaukset. Laitetta 
käytetään myös yleisissä kantavuuden inventointimittauksissa. Pudotus-
painolaitetta voidaan käyttää sekä asfaltti- ja öljysorapäällysteisillä teillä 
että sorateillä. Vaatimuksena on, että tien pinta on riittävän tiivis. 
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