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RAKENNUS-  JA  KUNNOSSAPITOTYÖN 
 AIKAINEN LIIKENTEEN JÄRJESTELY 

YLEISTÄ  

Tien  rakennus-  ja  kunnossapitotyät  sekä muut 
tiealueella  tai  sen  läheisyydessä tehtävät työt  on 

 suoritettava niin, ettei niistä aiheudu vaaraa  lii-
kenteelte,  työntekijöille eikä  ympäriställe.  Myös-
kään ei tiellä  suoritettavasta  työstä saa aiheutua 
tarpeetonta haittaa yleiselle  lilkenteelle.  
Työskentelyyn yleisellä tiellä  tai  sen  välittömäs-
sä läheisyydessä muun kuin  TVL:n  toimesta  tai 

 toimeksiannosta  on  saatava ennen töiden  aloi-
tusta asianmukainen  lupa.  Luvan  myöntää 

 TVL:n piirikonttori.  Moottoritiellä  ja  moottorilii-
kennetiellä  työskentelyyn voi kuitenkin  luvan  an-
taa  vain  TVH. Anomuksessa  tulee esittää, miten 
työ  ja  työstä johtuvat liikenteen järjestelyt  on 

 suunniteltu toteutettavaksi. 
Tietyömaan liikenteen järjestelyt  on  suunnitelta-
va  ja  toteutettava huolellisesti. Liikenteen oh-
jauksen  on  oltava tehokas, selkeä  ja  johdonmu-
kainen. Järjestelyjä tulee joustavasti muuttaa 

 tietyön  edistymisen mukaan niin, että ne aina 
vastaavat vallitsevia olosuhteita. 
Suuret liikenteen järjestelyt  on  hyvissä ajoin 
ennen niiden toteuttamista saatettava yleiseen 
tietoon. Erillinen ilmoitus  on  lisäksi jätettävä  ao. 

 poliisiviranomaisille,  palokunnille  sekä sairas- 
kuljetuksia  ja  muuta  henkilöliikennettä  harjoitta-
ville liikennöitsijöille. 
Nämä määräykset  tietyömaiden  liikenteen jär-
jestelyistä  ja  merkinnäistä  koskevat kaikkia teil-
lä suoritettavia rakennus-, parannus-, kunnossa-
pito-  ym.  töitä sekä sellaisia teiden läheisyydes-
sä suoritettavia töitä, jotka saattavat vaarantaa 

 tai  haitata liikennettä  tai  joiden suorittamiselle 
liikenne aiheuttaa vaaraa. Määräyksiä voidaan 
käyttää myös soveltaen erilaisten onnettomuus- 
ja  vahinkotapausten yms.  tilanteiden vaatimien 

 liikennejårjestelyjen  hoitamiseen. Kunkin työ
-maatapauksen  vaatimat liikenteen järjestelyt  on 

 toteutettava näissä  määräyksissä  esitettyjen pe-
riaatteiden mukaisesti. 
Myös sellaisilla työmaa-alueilla, joilla yleinen lii-
kenne ei ole sallittu, sekä työmaan käytössä ole-
villa  soranajo- ym.  teillä sovelletaan näitä mää-
räyksiä siinä laajuudessa kuin  tyämaaliikenteen 

 turvallisuuden  ja  sujuvuuden sekä työntekijöi-
den suojelemiseksi  on  tarpeen. 
Liikenteen järjestelyjä toteutettaessa  on  näiden 
määräysten lisäksi noudatettava kulloinkin voi-
massa olevia  TVH:n  liikenteen järjestelyä koske-
via ohjeita. 

LIIKENTEEN JÄRJESTELY  JA  OHJAUS  

YLEISJÄRJESTELYT 

Työkohteiden  ja  työvaiheiden  oikealla sijoittami-
sella sekä  kiertoteillä  on  pyrittävä siihen, että 

yleinen liikenne joutuu mandollisimman vähän 
käyttämään  työnalaisia tienosia.  Yleisen  ja  yksi-
tyisen liikenteen käyttämät tiet  on  pidettävä lii-
kennettä tyydyttävässä kunnossa.  Työmaali  i  ken- 
ne tulee hoitaa niin suuressa määrin kuin mah-
dollista  tyämaan  alueella välttäen yleisen liiken-
teen käyttämiä teitä. Käytettäessä yksityistä tie-
tä  on  sillä  ennen  sen  käyttöön ottoa toimitettava 
katselmus, jossa tien sekä siihen kuuluvien sil-
tojen  ja  rumpujen kunto tarkastetaan. 

Rakenteilla olevalla tiellä voidaan sallia yleinen 
liikenne "omalla vastuulla", mikäli harkitaan, et-
tä liikenne ei  vaikeuta  eikä vaaranna jäljellä ole-
vien töiden suorittamista  ja  että järjestely  on 

 yleisen liikenteen kannalta tarkoituksenmukais-
ta. Tällaisella  tieosuudella  olevat erityisen vaa-
ralliset kohdat  ja  työkohteet  on  merkittävä ku-
ten erilliset  työmaat.  

LIIKENNE-  JA  TIEMERKIT  

Liikenteen ohjaamiseen käytetään ministeriön 
 lii kennemerkkipäätöksen  mukaisia liikenne

-merkkipäätöksen  mukaisia  liikennemerkkejä  ja 
 lisäkilpiä  sekä  tie-  ja  vesirakennushallituksen 

 vahvistamia tiemerkkejä.  Merkkien tulee olla ra-
kenteeltaan, väriltään  ja  laadultaan  TVH:n  hy-
väksymiä.  Kaikki  tyämailla  käytettävät merkit  on 

 joko  valaistava  tai  varustettava  heijastavalla 
 pinnalla. 

Liikennemerkit sijoitetaan yleensä  ajoradan  ul-
kopuolelle tien oikealle puolelle.  Kaksiajoratai-
silla  teillä,  ja  tarpeen mukaan muuallakin, ase-
tetaan merkit  ajoradan  molemmin puolin. Mer-
kit asetetaan  kohtisuoraan ajosuuntaa  vastaan, 

 1..  .2metrinetäisyydelle ajoradan  tai 0,5... 1,0 
 metrin  etäisyydel  le  pientareen  reunasta. Sa-

maan  pylvääseen  tai  telineeseen  saa kiinnittää 
enintään kaksi varoitus-, kielto-  ja  rajoitusmerk-
kiä mandollisine lisäkilpineen.  Ellei muuta ole 
määrätty tulee alimman merkin  tai  lisäkilven  ala- 
reunan olla  1,5.  . .  2,2  metriä  ajoradan  pinnasta. 
Merkit  on  asetettava hyvin  näkyvälle  paikalle  ja 

 siten, etteivät ne  ajosuunnasta  katsoen  peitä  toi-
siaan eivätkä ole  näkemäesteenä  liikenteelle. 
Merkit tulee kiinnittää siisteihin  pylväisiin  tai  te

-lineisiin,  joiden tulee olla  pystysuorassa.  Kaikki 
työmaan merkit  on  pidettävä puhtaina  ja  moit-
teettomassa  kunnossa. 

Erityistä huomiota  on  kiinnitettävä siihen, että 
työmaalla käytetään kaikkia tarpeellisia merkke-
jä, mutta  vain  todellisen tarpeen mukaan. Tar-
peettomiksi käyneet merkit  on  viipymättä pois-
tettava. Aikana, jolloin töitä ei  suoriteta,  myös 
iltaisin  ja  viikonloppuisin,  on  ne merkit, jotka 
tällöin ovat tarpeettomia, väliaikaisesti poistetta-
va  tai  peitettävä. Peittäminen  on  suoritettava 
siististi nimenomaan tätä tarkoitusta varten 

 suunnitelluilla peitteillä,  joiden tulee pysyä pai-
koillaan myös tuulella  ja  sateella.  
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Tietyömaiden käyjtämät yleisimmät  liikenne-  ja 
 tiemerkit  ovat: 

Liikennemerkit  (lute 1)  
- Kapeneva  tie (IA d)  
- Tietyä  (IA f)  
-  Muu vaara  (IA  i)  
-  Liikennevalot  (IA k)  
- Kaksisuuntainen  liikenne  (IA m)  
-  Liukas  ajorata  (IA n)  
- Irtokiviä  (IA o)  
- Ajoneuvolla  ajo kielletty  (hA  a)  
-  Kielletty  ajosuunta (hA  b)  
- Ohituskielto (hA  d)  
-  Suurin sallittu  ajonopeus (hA  o a)  
- Nopeusrajoituksen  päättyminen  (hA  p a)  
- Etuajo-oikeutettu risteys  (hA  s)  
-  Pakollinen pysähtyminen  (hIA  t a)  
- Väistämisvelvolhisuus kohdattaessa (hA  u)  
-  Pakollinen  ajosuunta (lIB  a)  
-  Liikenteen  jakaja  (lIB  cl ja  lIB  c2)  
-  Kohtaamispaikka  (IllA  e)  
- Etuajo-oikeus  kohdattaessa (lilA  m)  

Tiemerkit  
Tietyömaan viitta  

-  Tietyömaan  suunnistustaulu 
Kiertotietaulu 

- Suuntanuohi 
- raustamerkki 
-  "Aja hitaasti"-kilpi  

Liikennemerkkeihin  voidaan  ja  niihin saa liittää 
 vain  hiikennemerkkipäätäksen  mukaisia  ja  TVH  :n 

 hyväksymiä hisäkilpiä. Tekstillisten lisäkilpien 
 tulee olla yksi-  tai  kaksikielisiä  ko.  kunnan vi-

rallisten  kielisuhteiden  mukaan.  Tekstillisten  Ii
-säkilpien  käyttää tulisi kuitenkin välttää.  

Varoitusmerkkien  käyttö 

Merkkiä" LIIKENNEVALOT"  (IA k)  käytetään ai-
na kun liikennettä ohjataan  liikennevaloilla.  Mi-
käli liikennevalojen sijasta liikennettä ohjataan 
käsin, käytetään  liikennemerkkiä" KAPENEVA 

 TIE" (IA d)  varustettuna  lisäkilvellä  "VALMIS
-TAUDU PYSAHTYMÄÄN"  ("VAR  BEREDD ATT 

STANNA").  
Merkki "LIUKAS  AJORATA"  (IA n)  käytetään, 
kun  ajorata  on  päällystystyön,  likaantumisen 
tms. syyn takia tilapäisesti  haitalhisen  liukas. 
Uudesta  päällysteestä,  joka märkänä saattaa ol-
la erityisen liukas, varoitetaan  em.  merkillä va-
rustettuna  lisäkilvellä  "SATEELLA"  ("VID 
REGN").  Merkki saadaan poistaa, kun päällyste 

 on  kulunut sellaiseksi, ettei  hiukkautta  enää 
esiinny. 

Merkkiä"  IRTOKIVIA"  (IA o)  käytetään, kun ajo- 
radalla  on  rakennustyön,  maansiirron  tai  kun

-nossapitotyön  (eten  kin  öljysoratiet)  takia  lii  ken- 
teelle  haitalhisia irtokiviä.  

Varoitusmerkin  tarkoittaman tieosan  pituus il-
moitetaan  hisäkilvellä.  Varoitusmerkki  on  tois- 

tettava jokaisen yleisen tien  tai  hiikenteelhiseltä 
 merkitykseltään siihen verrattavan tien  hiittymän 

 jälkeen. Mikäli  työnalaisehla tienosahla  on  no-
peusrajoitus, toistetaan varoitusmerkki yhdessä 

 nopeusrajoitusmerkin  kanssa. Varoitusmerkin 
 esim. tietyömerkin  ollessa  sel  ittävänä  merkkinä 
 mm.  nopeusrajoitusmerkin  yhteydessä  on se 
 toistettava kuten  nopeusrajoitusmerkki  kin  vähin-

tään  2  km:n välein. 

Kielto-  ja  rajoitusmerkkien  käyttö 

Merkkiä"  OHITUSKIELTO" (hA  d)  saa  maaseu-
dul  la  käyttää  vain  paikallista  pohiisiviranomaista 
kuullen.  

Lupa merkin "SUURIN SALLITTU  AJONOPEUS" 
(lIA  o a)  käyttämiseen  on  anottava  maaseudulla 

 lään inhal hitukselta, kauppalassa järjestysoi keu
-delta  ja  kaupungissa  maistraatilta.  

Mikäli anottu nopeusrajoitus  on  alle  50 km/h, on 
 viranomaisen  ahistettava  päätös  Iii  kenneminis-

teriön vahvistettavaksi. Nopeusrajoitusta  anot-
taessa  on  tarkkaan harkittava  rajoituksen nume-
roarvoa  sekä  rajoituksenalaisen tieosan  pituut-
ta.  Nopeusrajoitusta  ei saa käyttää aiheetta. 

 Tietyöstä  johtuvaa  nopeusrajoitusta  60 km/h tai 
 sitä pienempää  rajoitusta  (40 km/h)  saa tietyö- 

maalla käyttää  vain  paikassa, jossa kulloinkin 
töitä suoritetaan  tai  muutoin erityisen huono-
kuntoisissa  ja  vaaralhisissa  kohdissa.  Yhtämit-
taisia  pitkiä  60 km/h  nopeusrajoitusosuuksia  tu-
lee välttää.  Nopeusrajoituksen  päättyminen  tai 

 muuttuminen  tiekohtaiseksi nopeusrajoitukseksi 
 on  aina erikseen osoitettava  hiikennemerkillä. 

Pienehköllä, lyhytai kaisel  la  työmaalla voidaan 
 nopeusrajoitu ksen  sijasta käyttää kilpeä "AJA 

HITAASTI"  ("KsDR  SAKTA").  
Merkkeja"VÄISTÄMISVELVOLLISUUS KOH-
DATTAESSA" (IIA  u)  ja  "ETUAJO -OIKEUS 

 KOHDATTAESSA" (IllA  m)  tulee aina käyttää 
yhdessä siten, että ne sijaitsevat kapean tien-
kohdan vastakkaisissa  päissä. 

Rajoitusmerkki  on  toistettava jokaisen yleisen 
tien risteyksen jälkeen. Nopeusrajoitus-  ja  ohi

-tuskieltomerkit  tulee toistaa vähintään  2  km:n 
välein.  Rajoituksen  alaisen  tienosan  pituus  on 

 aina ilmoitettava  Iisäkihvellä.  

Matkan  ollessa  <  1 km  ilmoitetaan  se  lisäkihves
-sä 50 m  tarkkuudella  (esim.  350 m).  Matkat  ^  1 

km  ilmoitetaan  100 m  tarkkuudella  (esim.  1,2 
km).  

Etuajo-oi keussuhteet 

Etuajo-oikeussuhteet  tekeillä olevan  ja  valmiin 
yleisen tien  risteyskohdissa  tulee järjestää seu-
raavasti:  
1.  Mikäli tekeillä olevalla tiellä ei ole sallittu 

muuta kuin  työmaahiikennettä  tai  paikallista 
liikennettä  (esim. tonteilhe  ajoa)  tai tie  ava-
taan  yleiselhe  liikenteelle "omalla vastuulla", 

 on  tekeillä olevan tien liikenteen  väistettävä 
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valmiin yleisen tien liikennettä. Tekeillä ole-
valle tielle asetetaan liikennemerkit  "ETU-
AJO-OIKEUTETTU RISTEYS"  (IIA  s) tai 

 "PAKOLLINEN PYSÄHTYMINEN"  (DA t a) 
 ja  tarvittaessa niiden  etumerkit.  Viimeksi 

mainittua merkkiä ei saa pystyttää maalais-
kunnassa kuulematta  poliisiviranomaista.  

2.  Avattaessa  vielä rakenteilla oleva  tie  yleisel-
le liikenteelle  ja  tämä  tie on  sitä  risteäviin 

 yleisiin teihin nähden  korkeatasoisempi,  no-
peampi liikennöidä sekä  sillä  on  runsaasti 
liikennettä,  on  tällöin tekeillä olevaan tiehen 

 liittyville  teille asetettava yllä mainitut  väis-
tämisvelvollisuutta  osoittavat merkit -seuraa-
vissa tapauksissa:  
a) niille yleisille  ja  yksityisille teille, jotka 

liittyvät rakenteilla olevaan tiehen  ja  joil-
le nämä merkit tien valmistuttua tulevat 

 jaamaan  
b) kaikkiin sellaisiin  risteyksiin,  joissa van-

ha  tie  uuden tien aikanaan valmistuttua 
lakkaa yleisenä tienä  tai  vanha  tie  sulje-
taan kokonaan liikenteeltä.  

Etuajo-oikeussuhteita  tällöin järjestettäessä 
 on  otettava huomioon myös mitä liikennemi-

nisteriö  on  määrännyt valta-  tai  kantateiden 
etuajo-oi keudesta samoinkuin  tämän  etuajo

-oikeuden  muutosoikeudesta  mainitut seikat.  

Väistämisvelvöllisuus  tulee muuttaa silloin, kun 
kohdassa  1  esitetty tilanne työn edistyessä 
muuttuu  liikenteellisesti  kohdassa  2  esitetyn ti-
lanteen kaltaiseksi. Tällöin voi olla tarpeen 
myös kiinnittää erityistä huomiota vanhalla tiel-
lä  Ii  ikennöivien varoittamiseen muuttuneesta 
etuajo-oikeudesta. 

Tietyömaan  viitoitus  

Yleistä liikennettä  on  työnalaisilla tienosilla 
opastettava  niin selvästi, ettei  harhaanajon 

 vaaraa ole.  Lyhyehköt kiertotiet,  joilla ei ole 
harhaanjohtavia  haaraantumia,  osoitetaan  kier-
totauluilla  ja  suuntanuolilla.  Pitkät  kiertotiet  vii

-toitetaan  käyttäen  tietyämaan suunnistustaulujä 
 ja  vi  ittoja kiertoteiden  vakinaisen  viitoituksen 

 täydennyksenä  (liitteen  6  kuvat  ilja  12).  
Rakenteilla oleva  tie,  jolla yleinen liikenne salli-
taan "omalla vastuulla",  viitoitetaan  tietyömaan 

 suunnistustauluilla  ja  viitoilla.  
Tällöin  ari  rakenteilla olevalle tielle välittömästi 
yleisen tien  liittymän  jälkeen asetettuun  merk

-kun  "TIETYO"  (IA f)  liitettävä  lisäkilpi•"AJO 
 SALLITTU OMALLA VASTUULLA"  ("KDRNING 

TILLATEN  PA  EGET ANSVAR").  Lisäkilpi  voi-
daan asettaa  vain  mikäli  on  mandollisuus käyt-
tää toista yleistä tietä. Tällainen rakenteilla ole-
va  tie on  etuajo-oikeussuhteiltaan  alistettu mui-
den yleisten teiden liittymissä.  
Kiertotien  ja  rakenteilla olevan tien  viitoituksen 
tekstikoon  tulee olla sama kuin tiellä  sen  val-
mistuttua.  

SULKULAITTEET 

Tietyön  kohteena olevan alueen  merkitsemisek
-sija  erottamiseksi  yleiselle liikenteelle varatus-

ta tilasta käytetään  sulkuaitoja, sulkupuomeja, 
 ja  -pukkeja, sulkupylväitä  ja  -köysiä sekä suoja

-kartioita. - 

Sulkulaitteiden  tulee väriltään  jakaantua  vuorot
-taisiin keltaisiin  ja  punaisiin osiin  ja  niiden  pin-

nan  tulee olla  valoaheijastavaa  materiaalia  tai 
 varustettu  riittävin heijastimin.  Rakenteeltaan 

niiden  on  oltava tukevia  ja  siistejä  (lute 2).  

Sulkulaitteisiin  tulee voida kiinnittää tarpeelliset 
 varoituslyhdyt  sekä liikenne-  ja  tiemerkit.  Varoi

-tuslyhdyt  tulee olla  TVH:n hyväksymää  tyyppiä. 
Ennen vuotta  1970  hankittuja  lyhtyjä  voidaan 
käyttää mikäli ne täyttävät  TVH:n  kirjeen  T-6366 
/04.12. 1969  vaatimukset.  
Tie  voidaan kokonaan sulkea  kohtisuorasti sul-
kuaidalla.  Tällöin  on  aita varustettava keltaisten 

 vilkkuvalojen  lisäksi kiinteää punaista valoa 
 näyttävällä lyhdyllä.  

Tie  voidaan sulkea myös viistosti, ohjaavasti, 
 sulkupuomeja  tai  sulkupylväitä  käyttäen.  Oh

-jauslaitteet  on  varustettava  tarpeellisin vilkku-
lyhdyin  ja  "LIIKENTEENJAKAJA" -merkein.  Oh

-jauslaitteiden viistouden tiel injaan  nähden tulee 
olla vähintään  1:5.  
Osa  ajoradasta  suljetaan joko  kohtisuorasti  taik-
ka viistosti  sulkupuomeilla  tai  -pylväillä.  
Tien  pituussuunnassa  erotetaan  työnalainen  osa 

 sulkupuomeja  taikka  sulkupylväitä  ja  -köysiä 
käyttäen. Vaaralliset  kaivannot  on  suojattava 

 sulkuaidalla  tai  -puomeilla  joka puolelta. 
Lyhytaikaisesti voidaan  osa  ajoradasta  sulkea 

 valoisana  aikana  suojakartiollla (esim. ajorata
-maalausten yhteydessä). 

Mikäli  ajoradalle  on  asennettu  ajorataa kaventa
-via  sulkulaitteita,  on  sulkulaitteisiin  aina  asen

-nettava  keltaiset  vilkkulyhdyt. 

LIIKENTEENOHJAUS  KAPEAN TIENKOHDAN 
OHI 

Liikenteen ohjaus  yksiajokaistaiseksi kavenne
-tun  tienosan  ohi  on  järjestettävä niin, että lii-

kenteen  tu  rvallisuudelle  ja  sujuvuudelle koituva 
haitta  jää  mandollisimman pieneksi.  

Vähäliikenteisellä  tiellä  tai  hiljaisen liikenteen 
 (^  150  ajon/h)  aikana voidaan  lyhyehköillä 

( ^  300 m)  kavennetuilla tienosilla  liikenne jättää 
yleisten  väistämissääntäjen  varaan. Tällöin edel-
lytetään, että kapea  tienkohta  on  kokonaan  ja 

 tarpeeksi ajoissa havaittavissa. Muissa tapauk-
sissa  on  liikennettä ohjattava  lii kennemerkein, 
liikennevaloin,  käsin ohjaten  tai  järjestämällä 
riittävästi  kohtaamispaikkoja.  Liikenteen ohjaus- 
tavoista riippumatta  on  tien  kapenemisesta  aina 

 i  Imoitettava varoitusmerkillä "KAPENEVA  TIE" 
(IA d).  



Merkkejä"VÄ ISTÄMISVELVOLLISUUS KOH-
DATTAESSA" (hA  u)  ja "ETUAJO-OIKEUS KOH-
DATTAESSA" (IllA  m)  käytetään  vain,  jos  niillä 
saavutetaan tuntuvaa etua turvallisuudelle  ja 

 liikenteen sujuvuudelle. Vähäliikenteisellä tiellä, 
jolla ajoneuvojen yhtäaikainen saapuminen ka-
peikon kohdalla  on  harvinaista,  on  merkkien 
käyttö tarpeetonta.  Jos  liikenne  on  vilkasta jaltai 
yksiajokaistainen osuus  on  pitkä, saattaa  em. 

 merkkien käyttö kohtuullisesti estää toisen lii-
kennesuunnan suj uvu  utta.  Merkkejä käytettäes-
sä tulee kapean tienosan päiden välillä olla  es-
teetön  näköyhteys  ja  tienkohdan tulee olla ha-
vaittavissa ajoissa mandollista pysähtym istä 
varten. 
Liikennevaloissa tulee olla kolmivaloiset opasti - 
met.  Aikaisemmin hankittuja kaksivaloisia opas-
timia voidaan kuitenkin käyttää risteyksiä lu-
kuunottamatta vuoden  1975  loppuun asti. Lii-
kennevalot voivat olla ajoneuvo-, aika-  tai  käsin-
ohjatut. Liikennevalojen käyttäjän täytyy pystyä 
tarkkailemaan liikenteen saapumista kumman-
kin opastimen taakse. Mikäli tämä ei ole mah-
dollista, täytyy valoja käyttämään asettaa 
useampia henkilöitä, jotka ovat keskenään yh-
teydessä esim. radiopuhelimin. Pysäytyspaikat 

 on  valittava niin, että ne voidaan havaita riittä-
vän ajoissa  ja  ajoneuvon pysäyttäminen voi ta-
pahtua turvallisesti. 
Liikennevalojen asemesta voidaan liikenteen 
ohjaus suorittaa käsinohjaten. Liikennettä oh-
jaava henkilö voi pysäyttää liikenteen joko  200 
mm :n  läpimittaisella varteen kiinnhtetyllä merkil-
Iä"AJONEUVOLLA AJO KIELLETTY" (IIA  a) tai 
normaalikokoisella  merkillä" KIELLETTY AJO- 
SUUNTA" (IIA  b),  jota pylvääseen  kiinnitettynä 
käännetään ajosuunnan vaihtumisen mukaan. 
Muutoin  on  järjestelyt suoritettava samoin kuin 
liikennevaloja käytettäessä. 
Mikäli liikenteen ohjausta ei ole järjestetty, tulee 
pitkähköt (>  300 m) kavennetut tienosat  varus-
taa riittävillä kohtaamispaikoilla. Kohtaamis-
paikkojen välillä tulee olla esteetön näköyhteys 

 ja  niiden keskinäinen etäisyys saa olla enintään 
 300 m. Kohtaamispaikalla  tulee olla liikenteen 

käytössä  30  ...  40  metrin matkalla turvalliseen 
kohtaamiseen riittävän leveä tila (miel. yli  6,5 
m). Kohtaamispaikat on  varustettava asianmu-
kaisesti liikennemerkilla" KOHTAAMISPAIKKA" 
(IllA  e). 

TYÖMAIDEN AJONEUVOT 

Kiertävää  tai vilkkuvaa  keltaista valoa antava 
valaisin  on asennettava  autoon, johon  on  liitetty 

 sen  leveyttä lisäävä  tai  sitä leveämpi laite,  tai 
 joka muutoin  on  tarkoitettu  ja  varustettu tienpi-

toon  tai  tiellä suoritettavaan työhön käytettäväk-
si. Valaisinta  on  käytettävä milloin tällaisen au-
ton yleisistä liikennesäännöistä poikkeava kulku, 
kääntyminen, pysähtyminen  tai  liittyminen tielle 
tahi siitä erkaneminen näkemäolosuhteiden ol-
lessa huonot taikka auton leveys  tai  pituus voi 

aiheuttaa vaaraa liikenteelle. Edellä mainittua 
sovelletaan myös traktoreihin, moottorityökonei

-sun  ja moottorikäyttöisiin  laitteisiin. 
Työmaiden  johdon tulee valvoa työmaaliikennet

-tä,  ettei  se  vaaranna  tai  tarpeettomasti haittaa 
muuta liikennettä. Erityistä huomiota  on  kiinni-
tettävä nopeusrajoitusten noudattamiseen  ja lii-
kennöimiseen tienosilla,  joilla  on irtokiviä.  Ajo-
neuvoja, työkoneita  ja  laitteita ei saa pysäkäidä 
eikä säilyttää ajoradalla tarpeettomasti, mikäH 
yleinen liikenne  on  tiellä sallittu. Työn keskey-
dyttyä, ne  on  siirrettävä joko ajoradan ulkopuo-
lelle  tai työalueelle,  joka sulkupuomein  ja  varoi-
tusvaloin  on  liikenteestä eroitettu. 

TYÖNTEKIJÄT 

Kaikkien niiden työmaiden työntekijöiden, jotka 
joutuvat työssään  tai  muutoin useasti liikkumaan 
yleisen liikenteen käytössä olevalla ajoradan 
osalla,  on  vaatetuksen yhteydessä käytettävä 
heijastusliivejä  tai  niihin verrattavia välineitä 
(Valtioneuvoston päätös  n :o 274/1969).  

ERI  TYbMAATAPAUKSET 

MOOTTORITIET  JA  MUUT KAKSI-
AJORATAISET TIET 

Tietyömaiden  merkintä tulee suorittaa liitteen  3 
 kuvien  3, 4  ja  5 osoittamien  periaatteiden mukai-

sesti. Moottoriteiden  ja  muiden kaksiajorataisten 
teiden korjaus-  ja päällystystöiden  aikainen lii-
kenne voidaan ohjata joko siten, että toinen ajo- 
rata  suljetaan kokonaan  tai  niin, että toisesta 
ajoradasta  vain  toinen kaista suljetaan. 
Toisen ajoradan ollessa kokonaan suljettuna IiL 
kenteeltä ohjataan liikenne keski kaistan  yl ityn 

 kohdan kautta toiselle ajoradalle, jolloin liiken-
ne  sillä  muodostuu kaksisuuntaiseksi. Liiken-
teen ohjaus suoritetaan käyttämällä suojakar-
tioita, suojapylväitä  tai  suoja-aitoja sekä seuran- 
via liikennemerkkejä: IA f, IA d, IA m  ja lIB  c  
sekä nopeusrajoituksia osoittavia nopeusrajc: 
tusmerkkejä. 
Toisen ajoradan toisen kaistan ollessa suljett 
na voidaan liikenne hoitaa siten, että suljetun 
kaistan puoleisella ajoradalla liikenne ohjataan 
vapaata kaistaa pitkin, jolloin liikenteen käyt-
töön  jää  kolme ajokaistaa. Liikenne ohjataan 
liikennemerkein kuten edellä käyttämällä hisäkci 
liikennemerkkiä IIA  d. 
Ylläoleviin  järjestelyihin liittyvät asetuksen  rn 
kaisten varoituslyhtyjen käyttö sekä kaistajä 
jestelyjen edehlyttämät ajoratamaalaukset. 

YKSIAJORATAISET  TIET 

Tietyömaiden  merkintä suoritetaan liitteen  4 
 kuvissa  6, 7  ja  8  esitettyjen periaatteiden mu-

kaisesti. Ajorataa osittain suljettaessa tulee  Iii-
kenteelle  varattu ajoradan  osa  merkitä niin, et-
tä selvästi käy ilmi onko tienkohta tarkoitettu 
yksisuuntaisehle lilkenteelle vaiko kaksisuuntai- 
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selle Ilikenteelle  (leveys yli  5,5 m).  Liikenteelle 
varatun tienosan leveyden tulee olla vähintään 

 3,0 m.  

TIETYO AJORADAN  ULKOPUOLELLA 

Kun ajoradan ulkopuolella suoritetaan työtä, jo-
ka haittaa tiellä kulkevaa liikennettä,  on  työ-
maan vaatimat lii kenteenjärjestelyt hoidettava 
liitteen  5  kuvan  9  esittämällä tavalla. 

TIETYO RISTEAVÄLLÄ  TIELLÄ 

Mikäli liittyvällä tiellä suoritetaan työtä  alle  70 
 metrin etäisyydellä siten, että työmaa aiheuttaa 

haittaa kääntyvät  le  lii kenteelle,  tulee liikennettä 
varoittaa kuten liiteen  5  kuvassa  10 on  esitetty. 

MITTAUS-, KAAPELOINTI-, SÄHKt5- YM. TYÖT 

Milloin muuta kuin tienpitoon kuuluvaa työtä, 
kuten viemärin kaivamista, kaapelointitöitä tms. 
joudutaan suorittamaan tiealueella  tai  sen  lähei-
syydessä, tulee tähän saada lupa  tie-  ja  vesira-
kennuslaitoksen pu rikonttorilta. Anomu ksessa 

 tulee esittää, miten työstä johtuvat liikenteen 
järjestelyt  on  suunniteltu toteutettavaksi. Järjes-
telyjä suunniteltaessa voidaan soveltaa, mitä 
näissä ohjeissa  on  varsinaisista tietöistä esitet-
ty. 

Mikäli työ  vain  erittäin vähän haittaa liikennettä 
tiellä  ja  häiriä  on  lyhytaikainen, voidaan häiriäs

-tä  varoittaa liikennemerkeillä' 'TIETYtY'  (IA f) 
 sekä lisäkilvellä, joka ilmoittaa työnalaisen  tie- 

osan pituuden. 

Mikäli ajorata  on  tilapäisesti suljettu esimerkiksi 
mittanauhan, johdon tms. tien yli vetämisen 
johdosta, voidaan liikenne pysäyttää varteen 
kiinnitetyllä pienikokoisella  (0 200 mm)  liiken-
nemerkillä"AJONEUVOLLA  AJO KIELLETTY" 
(IIA  a).  Pysäytyspaikan näkemäolosuhteiden  tu-
lee olla ehdottomasti riittävät.  

TI  ENPÄÄLLYSTYSTYtiT  

Edellä mainittujen tietyömaan merkitsemisohjei
-den  lisäksi tulee tienpäällystystyömaan merkit-

semisessä  ja  yleisen liikenteen järjestetyssä ot-
taa huomioon seuraavaa.  
Jos  työtä suoritetaan tieosuudella, jossa joudu-
taan poistamaan vanha päällyste, tulee pohja- 
työryhmän kulkea päällystetyöryhmän edelläsi

-ten,  ettei liikenteelle hankalaa tieosuutta  jää 
 vilkkaasti liikennäidyllä tiellä (yli  3000  ajoneu-

voalvrk)  enempää kuin  3 km,  eikä yleensä 
enempää kuin  5 km  ja  että sitomaton päällys - 
teen  alusta  on  enintään kaksi viikkoa ilman 
päällystettä. Mikäli pohjatyöt  on  suoritettu tal-
vella, tulee  tie  pitää liikennettä tyydyttävässä 
kunnossa päällystystyön aloittamiseen saakka. 

Korjattaessa routakohtia  on  niiden päällystystyö 
pyrittävä suorittamaan yhden kuukauden ku

-I  uessa korjau ksesta.  

Sellainen ajokaista, jonka vanha päällyste  on 
 käsitelty ennen varsinaista päällystystyätä lii-

mausaineella,  on  aina suljettava yleiseltä liiken-
teeltä siihen saakka kunnes liima-aine  on  peitet-
ty tasausmassalla  tai  uudella päällysteellä. Lii-
mattua kaistaa saa olla enintään  300  m:n  mat-
kalla asfaltinlevittimen edessä. 

Nopeusrajoitukset  on  anottava  hyvissä ajoin en-
nen pääl lystystyön aloittamista ao. viranomaisil-
ta. Rajoitusmerkkejä  on  työn edistymisen mu-
kaan siirrettävä niin, että nopeutta ei missään 
vaiheessa rajoiteta tarpeettomilla tienosilla.  Le

-vityspaikan  ja  muun huomattavan työkohteen 
kohdalla käytetään nopeusrajoituSta  60  km/t. 

 Muulla osalla päällystettävää tietä voidaan käyt-
tää rajoitusta  80 km/h,  mikäli  se  tieosuudella 
suoritettavien  töiden  tai  ajoradan  kunnon takia 

 on  tarkoituksenmukaista. Nopeus rajoitetaan 
portaittain  200  metrin välein  100 km/h, 80  km/t 

 ja  60  km/t.  Rajoitus  100  km/t  saadaan jättää 
pois kapealla, hitaasti liikennöidyllä tiellä. 

Suljettaessa  tie  kokonaan pääl Iystystyän ajaksi 
yleiseltä lii kenteeltä varustetaan sekä pääl  lys

-tettävä  tie  että kiertotiet tarkoituksenmukaisi  I la 
 lii kennemerkeillä. Kiertotiet  on vi  itoitettava  te-

hokkaasti. 

Päällysteen  I  iukkaudesta  varoitetaan merki Ilä 
"LIUKAS AJORATA"  (IA n),  joka  on  varustettu 
lisäkilvellä" SATEELLA"  ("VID REGN").  Merkit 
saadaan poistaa, kun päällyste  on  kulunut sel-
laiseksi, ettei liukkautta enää esiinny. 

Milloin tiellä  on  öljysora-  tai  bitumiliuossoratöi
-den  yhteydessä niin paljon irtokiviä, että siitä 

saattaa aiheutua vaaraa liikenteelle,  on  siitä  va
-roitettava  merkeillä "IRTOKIVIA"  (IA o).  

Vilkasriikenteisellä tieosuudella,  jolla  on  totuttu 
ajoratamaalauksiin,  on  maalaukset kulutusker

-sen  uusimisen jälkeen suoritettava  1/2..  .  1  vii-
kon kuluessa päällyseen valmistumisesta. Ajo-
ratamerkintöjen puuttumisen ajaksi asetetaan 
päällystetyn tieosan päihin merkit "MUU VAA-
RA"  (IA  i)  varustettuna Iisäkilvellä"AJORATA-
MERKINNAT PUUTTUVAT" ("KRBANEMAR-
KERING  FATTAS").  Työn ollessa pysähdyksissä 
viikonvaihteessa  tai  muulloin yli  20  tunnin  ajan 

 on  olosuhteet työpaikalla saatava mikäli mah-
dollista sellaisiksi, että päällystystyöfl johdosta 
tarvittavat ylimääräiset liikennemerkit  ja  sulku- 
laitteet voidaan poistaa seisauksen ajaksi siten, 
ettei liikennettä tarpeettomasti rajoiteta.  Tät  löin 

 on  molemmat levityskaistat saatettava päätty-
mään samaan kohtaan. Työkoneet  ja  laitteet  on 

 keskeytysten  ajaksi siirrettävä joko ajoradan 
ulkopuolelle  tai  sellaisiin paikkoihin, etteivät ne 
rajoita  tai  vaaranna liikennettä. 
Koneasemalle  johtavan yksityisen tien liittämi-
nen yleiseen tieheri  on  suoritettava liikennetur-
vallisuuden kannalta mandollisimman edullises-
ti. Yksityisen tien varteen  on  asetettava näke-
mäolosuhteista riippuen joko liikennemerkki 
"ETUAJO-OIKEUTETTU RISTEYS" (IlA  s) tai 

 "PAKOLLINEN PYSÄHTYMINEN" (hA  t a). Vii- 
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meksi  mainittua merkkiä ei saa pystyttää maa-
laiskunnassa kuulematta  poliisiviranomaista. 
Koneaseman  liittymästä tulee yleisellä tiellä 
kumpaankin suuntaan  liikennöiviä  varottaa lii-
kennemerkillä" MUU VAARA"  (IA I)  varustettu-
na  lisäkilvellä "SORANAJO"  ("GRUSTRANS-
PORT").  

LIIKKUVAT  TYtT  

Liikkuvat työt ovat useimmiten  kunnossapitotöi
-tä.  Näitä töitä tehdään yleensä  valmlilla  teillä, 

joilla yleinen liikenne  on  jo  tottunut  häiriöttä  su-
jumaan. Tämän takia  on  työmaa-ajoneuvojen 
kuljettajien  ja  työntekijöiden noudatettava työs-
sään erityistä varovaisuutta. Kyseiset työt tulee 
pyrkiä suorittamaan  vähäl iikenteisenä vuorokau-
denai  kana.  Töitä varten tarpeelliset liikenne-
merkit tulee asettaa tien varteen liikennemerkki- 
päätöksen edellyttämällä tavalla. Ajoneuvojen 

 on  oltava varustetut keltaisilla vilkuilla. 
Mikäli  kunnossapitotyö  muistuttaa työn laajuu-
den  ja kestoajan  suhteen kiinteätä  työmaata,  on 

 merkinnät hoidettava kuten näissä ohjeissa  on 
 aiemmin esitetty. Tällaisia tapauksia ovat  mm. 
 voimakkaasti tien  kaltevuuksia  muuttava  höy-

läys  ja savisorapinnan  uusiminen.  
Ajoratamaalausta suorittavilla  työntekijöillä tu-
lee olla  heijastusliivit.  Maalausta  suorittavan  ko-
neen etu-  ja  takaosaan tulee asettaa liikenne-
merkki "LIIKENTEEN  JAKAJA" (lIB cl),  joka 
osoittaa  kumalta  puolelta  maalauskone  on  ohi-
tettava. Mikäli  maalauskonetta  seuraa  auto,  jos-
ta käsin asetetaan maalauksen suojaksi suoja

-kartioita,  asetetaan tämän auton perään merkki 
"LIIKENTEEN  JAKAJA",  jollainen tulee olla myös 

 kartioita  keräävän auton perässä.  Etummaisen 
suojakartion  eteen tulee myös asettaa "LIIKEN-
TEEN  JAKAJA"-merkki Mikäli liikenne tiellä 

 maalausajankohtana  on  vilkasta, tulee maalaus- 
koneen edellä kulkea  auto,  jonka edessä  on 

 "LIIKENTEEN  JAKAJA"-merkki  ja  katolla toi-
minnassa oleva  vilkkuvalo.  Mikäli  maalauskone 

 suorittaa  reunaviivan  maalausta, tulee  sen  taak-
se asettaa merkki "LIIKENTEEN  JAKAJA".  Tien 

 poikki  kul kevien ajoratamaalausten maalaustyö
-maa suljetaan  ja  suojataan soveltaen kiinteän 

työmaan  merkintäjärjestelyjä. Ajoradan  maa
-laustyöstä  varoitetaan autoilijoita  lii kennemer-

killä"TIETy5"  (IA f)  ja  siihen  kiinnitetyllä  lisä
-kiIveIIä"AJORATAMERKINTJEN  MAALAUS", 

 ("MÅLNING  AV KDRBANEMARKERING")  Merk-
kejä  on  siirrettävä työn edistymisen mukaan. 
Tasaisuus-, kitka-  tai näkemämittausta suoritet-
taessa  autossa tulee olla kilpi "MITTAUS". Mi-
käli tällainen ajoneuvo joutuu kulkemaan kes-
kellä  ajorataa,  tulee siinä olla toiminnassa  vilk-
ku  sekä  sen  edessä  ja  takana "LIIKENTEEN 

 JAKAJA"-merkki. 

Moottoritiellä suoritettavia  kunnossapitotöitä  ei 
saa suorittaa ruuhka-aikana  ruuhkasuunnassa. 

 Työssä olevassa  moottoriajoneuvossa  sekä työ- 

konetta  hinaavassa  kuorma-autossa tulee  vilkun 
 olla toiminnassa myös silloin, kun  se  moottori-

tietä pitkin siirtyy  työkohteeseen.  
Normaalissa  kunnossapitotyössä  saavat  ajoneu-
vot  liikkua moottoritien  ajoradalla  vain  liiken-
teelle sallittuun suuntaan. Eteenpäinmenon tu-
lee tapahtua niin tasaisella nopeudella kuin 
mandollista. Milloin työ etenee  nykäyksittäin, 

 kuten  esim.  lumen poiskuljetus tai  muu vastaava 
työ, tulee työryhmän takana olla ajoneuvo. Jo-
hon  on  kiinnitetty liikennemerkki  "TIETYO"  (IA f) 

 varustettuna  lisäkilvellä  "400 m".  Ajoneuvon tu-
lee olla  sillä ajoradan  puolella, missä töitä  teh 
dään  a'  rHn tivv!! kirn  
lista 

RAJA1  71  

Räjäytystöissä  tulee noudattaa  räjäytysalan  no 
 meja  (Sosiaali-  ja  terveysministeriön  vahvist. 

 mat  teknilliset  turvallisuusohjeet  n:o  16).  Suot 
 tettaessa räjäytystöitä  65 m  lähempänä  yleise. 

liikennöityä  tietä, saadaan käyttää  vain VA- 
HU-  eli ryhmiin  2  ja  3  kuuluvia  nalleja.  Tällä 

 varoituski Iven "RÄJAYTYSTYO,  SULJE  RADI  C  
LÄHETIN", käyttö  on  tarpeetonta. 
Käytettäessä  radiolähettimiä  työmaalla ilman 
erillisiä  varoitustauluja  on  otettava huomioon 

 nallien tahattoman  syttymisen vaara  ja  nouda-
tettava määrättyjä  suojaetäisyyksiä. 
Räjäytyksen  johdosta pysäytetään vaara-alueel-
le saapuva liikenne valtioneuvoston  räjäytys

-työssä  noudatettavista järjestysohjeista  anta-
man päätöksen  (362/1965)  mukaisesti varteen 

 kiinnitettyä  punaista lippua käyttäen  valoisana 
 aikana  ja  punaista  lyhtyä  käyttäen pimeällä se-

kä muutoin huonoissa  näkyvyysolosuhteissa. 
Pysäytyspai  kalla  täyttyy  val lita  hyvät  näkemä

-olosuhteet.  

LIITTYMÄJÄRJESTELYT  JA  YLEISEN TIEN 
MUUTTUMINEN  YKSITYISEKSI  TIEKSI 
Mikäli liittymä poistetaan  tai  tien liittyminen ra-
kenteilla olevaan tiehen kielletään,  on katkaisu

-kohta merkittävä  tu kevalla sulkupuomin  tapaan 
 maalatulla  puomilla.  Puomin  sijasta voidaan 

käyttää  n.  metrin korkuisia puna-keltaisia  paa- 
luja, mikäli  jalankulkuyhteys  halutaan säilyttää. 
Muutettaessa tien suuntaa liittymä- tms. järjes-
telyjen takia  on  tien suunta  muutoskohdassa  tar-
vittaessa .osoitettava  taustamerkkien  avulla.  
Yksityistieksi  muuttuneen yleisen tien  Iiittyessä 

 yleiseen tiehen merkitään  etuajo-oikeussuhteet 
 merkillä"  ETUAJO-OIKEUTETTU RISTEYS"  (lIA 

 s) tai  "PAKOLLINEN PYSÄHTYMINEN  ETUAJO-
OIKEUTETUSSA  RISTEYKSESSÄ"  (IIA  t a). 

 Kumpaa merkkiä käytetään riippuu lähinnä  nä-
kemäolosuhteista.  Liittymä voidaan jättää  mer-
kitsemättä, jos  se  palvelee yksinomaan vähäis-
tä maa-  ja metsätalousliikennettä,  tai vain  yhden 
kiinteistön vähäistä liikennettä, eikä  väistämis

-velvollisuudessa ole epäselvyyttä.  



Kuva  I. 	Tietyön 	yhteydessä käytettävät tavallisimmat 	LuTE 	1  

liikenne-  ja 	tiemerkit.  

Å A  
Kapene\va  tie  Tietyö Muu vaara Liikennevalot  

(IA d) (IA f) (IA 	I) (IA k) 

Å  £  a 0  
Kaksisuuntoinen  Liukas ajorata Irtokiviä Ajoneuvolla  ajo 

liikenne  (IA m) (IA 	n) (IA 	o)  kielletty(]IA 	a)  

Kielletty ajo- Ohituskielto  Suurin sallittu Nopeusrajoituksen  
suunta (hA  b)  (hA 	d)  ajonopeus(UA oa) päättyminen(flA  pa) 

V C  
Etuajo -oikeutettu Pakollinen pysähtyminen Vöistämisvelvolli-  Pakollinen ajosuunta 

risteys (hA  s)  etuajo-oikeutetussa ioiiattaessa (fiB 	a)  
risteyksessä(IIA 	ta)  (A 	u) 

00, 	EI 	UI 
Liikenteen  jakaja 	 Kohtaomispaikka 	Etuajo-  oikeus  

(BB c 1) 	 (jIB  c 2) 	 (IllA  e) 	 kohdottaessa 
(]IIA  m) 

(K 	 F!'IK 	I  
Tietyömoan  v  iitta 	 Tietyomoon suunnistustoulu 	Kiertotietaulu  

Aja 
	

Kör 
hi toast  i 
	

sakta  

Suuntanuoli 	 Toustamerkki 



Kuva  2  SuLkuLaitteet LUTE 2  

-F 
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IL) 

L 

Sulkupylväs  Sulkupukki 

Sulkuolta 

I\ 	E  

_________ 	I  

Piirustuksissa  sulkulaitteista  käytetyt merkinnät  

______ _____ _____ 	 Sulkua  Ito  

Heijostinkc'si 	 SutkupyLväs 

TiI Keltainen vilkkulyhty  

Punainen kiinteövaloinen lyhty 
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LillE  5 

Kuva  9. 	Tietyö  ajoradan  
ulkopuolella 

250 H'  
Muut liikennemerkit riippuen työstä  ja sen 

 suo  ritustavasta  

Kuva  lo. 	Tietyd Liittyvällä  tiellä  

fl. 50 	 fl.  I5O 

*  
vs 

II  



LUTE 6  

Kuva  II. 	Lyhyt  hiertotie  
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Kuva  2.  Pitkd hisriotie 

___J1 

 __  

r1 	_______ 

	

____________________________ 	

Dfl  

C— 	 - 	 1L  - - 

	

- 	-  J  ___ 
WH 	 ____  

uo1 

- - -  —A 

1  Olemassa oleva  viitOilus 

tioiioo, 000stuslaiCitti 



15 

MITTAUSTYtiT  

YLEISTÄ 

Mittaustäissä  on  käytettävä ammattitaitoista työ-
voimaa  ja  hyväkuntoista mittauskal ustoa. 

Rakentajan  on  tarkistettava mittauskalusto en-
nen mittaustölden aloittamista  ja  laadittava  tar-
kastuspöytäkirjat. Vaaituskojeet on  tarkistettava 
vähintään kerran kuussa  ja teodoliitit  vähintään 
joka neljäs kuukausi. Työmaalla tarkkamittau  k- 
sessa  käytettävät mittanauhat  on  myös tarkistet-
tava. Kaikki vaa'at  on  tarkistettava valmistajan 
ohjeiden mukaan. Muidenkin tässä mainitsemat-
tomien mittauslaitteiden tarkistus  on  suoritettava 
riittävän usein. Mikäli erillisissä laitekohtaisissa 
käyttö-  tai suoritusohjeissa on  esitetty  ko. mit-
tauslaitteen tarkistamisohjeet  on  niitä nouda-
tettava. 
Yksityiskohtaiset mittauksessa tarvittavat tiedot 

 on  esitetty joko mittaussuunnitelmassa  tai  mit-
taustyön  tekijän  on  itse laadittava lisälaskelmat 
suunnitelmassa annetuilla perusarvoilla.  Mit-
taustöissä  noudatetaan soveltuvin osin TVH:n 
julkaisuja.  2.572 Kartoitukset  ja runkomittaukset, 

 2.578 Pääpistelaskenta  ohjelma  TS 01  käyttö-
ohjeet,  2.579 Paalutuslaskenta  ohjelma  TS 02 
käyttäohjeet, 2.568 Monikulmiojono  ohjelma 

 TS 05  käyttöohjeet,  2.569 Leikkauspistelaskenta 
 ohjelma  TS 04  käyttöohjeet,  2.571 Tienpinnan 

korkeudet  ja tähtäysmerkit  ohjelma  TS 07, 17 
käyttäohjeet, 2.570 Massalaskenta  ohjelma 

 TS 48-53  käyttöohjeet,  2.582 Etäisyyslaskenta 
 ohjelma  TS 03  käyttöohjeet. 

Vähäliikenteisten  teiden (päällysrakenteet  7  ja 
 8)  mittauksissa voidaan sallia lievennyksiä jäI-

jempänä esitettyihin ohjeisiin. Mittausten tark-
kuuden tulee kuitenkin aina oHa niin hyvä, että 
rakenteet pystytään tekemään suunnitelman  sal-
limien toleranssien mukaisina  niiden suunnitel-
luille paikoille. Lievermykset tulevat kysymyk-
seen yleensä maastoon merkitsemisen yhtey-
dessä käytettävässä mittaustavassa  ja  mitta- 
merkkien välimatkoissa. 
Tässä työselityksessä  on mittaustäistä  käytetty 
seuraavia nimityksiä. 
Maastoon merkitseminen  on  toimenpide, johon 
sisältyy sekä mittaustyä että merkin (esim. paa-
lun  tai luiskalaudan)  sijoittaminen mitatulle pai-
kalle. 
Paalutus  tarkoittaa mittalinjan maastoon  mer-
kitsemistä.  
Mittaus  on  menettelytapa, jolla merkin paikka 
määrätään  tai  tarkistetaan. 

MONIKULMIO-  JA KORKEUSKIINTOPISTEET  

Rakentajan  on  tarkistettava monikulmio-  ja kor-
keuskiintopisteiden  asema  ja korkeustaso  en-
nen töiden aloitusta sekä tarvittaessa työn aika-
na. Pisteet  on ympäröitävä  kolmella selvästi 
näkyvällä, keltaiseksi maalatulla puupaatulla  tai 

lautakehikolla  siten, ettei niitä missään työn vai-
heessa vahingossa turmella. 
Rakentamisen aikana tehtävien uusien monikul-
mio-  ja korkeuskiintopisteiden  tarkkuuden  on 

 vastattava alkuperäisten pisteiden tarkkuutta. 
Noudatettavina tarkkuusvaatimuksina  ja virhera

-joina sovelletaan kaavoitusmittausasetuksen 
(n:o  91/1960)  määräämiä  Il  luokan monikulmio-
mittausvaatimuksia. Monikulmiojonojen sijoitus 
ratkaistaan jonojen käyttötarkoitus  ja  maasto 
huom ioonottaen. Mittau kset tehdään samassa 
koordinaatistossa kuin suunnitelman mukaiset 
jonot. Monikulmiomittauksen työvaiheet ovat: 
suunnittelu, pisteiden tekeminen  ja joriojen  rai-
vaus, kulmamittaus, pisteiden vaa'itus, sivumit

-taus  ja laskutyöt.  Työssä noudatetaan soveltu
-vin  osin julkaisua TVH n:o  2.572 "Kartoitukset 

 ja runkomittaus".  

MITTAUKSET 

Työmaanmittausten  tarkoituksena  on  mitata  ja 
 merkitä maastoon rakentamista varten  tie tai  jo-

kin  sen  rakenteellinen  osa  siten, että kukin työ-
vaihe voidaan tehdä riittävän tarkasti. 
Rakennettavan tien merkitseminen  on  tehtävä 
kunkin työvaiheen  ja  paikallisten olosuhteiden 
edellyttämällä tavalla.  Täten  voidaan yleensä 
säästää uudel eenm ittaustyötä  ja  puutavaraa. 
Mittaustavan valintaan vaikuttaa myös tien luok-
ka  ja rakentamistyön  tarkkuus. Sopiva paaluväli 
tien pituussuunnassa  on  yleensä  20 m,  mutta 
poikkeuksia molempiin suuntiin saatetaan teh-
dä työvaiheen  ja olosuhteisen  mukaan.  Jos on 

 olemassa mittaussuunn itelma, noudatetaan sitä. 
Mikäli yksi tähtäysmerkki siirtyy, voidaan  se 

 yleensä  panna  paikoilleen viereisten perusteel-
la, mutta mikäli kaksi vierekkäistä merkkiä jou-
tuu pois paikaltaan,  on  ne aina mitattava uudes-
taan.  Tie on  merkittävä maastoon siten, etteivät 
merkit tarpeettomasti häiritse töiden tekemistä 

 ja  ettei esim. tiivistämistyä kärsi liian lähelle tie-
tä asetetuista tähtäysmerkeistä. 
Kaikkiin maastoon asetettuihin paaluihin  on  sel-
västi merkittävä, mitä ne tarkoittavat.  

Tien mittalinja 

Tien mittalinjalla  tarkoitetaan sitä vaakatason 
 jana- ja kaarielementtien  muodostamaa linjaa, 

joka paalutetaan maastoon mittaussuunnitelman 
perusteella  ja  jonka suhteen tien rakenteelliset 
mitat  on  esitetty.  Tien mittalinja paalutetaan  jo-
ko monikulmiojonolta  tai tangettilinjoilta. Tan-
genttilinjoja  käytettäessä ne  on  heti mittaustöi

-den  alussa sidottava siten, että ne aina saadaan 
mitatuksi tarkasti samalle paikalle. Samoin  on 
tangenttilinjoja  käytettäessä sidottava tien  paa-
lutus  vähintään  100 m  välein tien ulkopuolelle 
asetettaviin sidontapaaluihin, ettei paalutus  sur-
ry  mandollisesti uudelleen paalutettaessa tien 
suunnassa.  Tien mittalinja paalutetaan 20 m  vä-
lein, ellei olosuhteet vaadi tiheämpää paalutus

-ta pienisäteisissä kaarissa, esim. rampeissa. 
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Linja merkitään maastoon  2" x 2" :n puupaaluilla, 
 jotka jäävät näkyviin  n. 60 cm  maanpinnan ylä-

puolelle. Paaluun merkitään paalulukema  nu-
meroinnin kasvusuuntaan  nähden pienempien 
numeroiden puolelle.  Tien mittalinjan paalut  si-
dotaan tarvittaessa tien samalle puolelle asetet-
tavilla kandella sidontapaalulla, joihin merkitään 
paalulukema  ja  etäisyys keskilinjasta. Mittalinja 

 on  aina muiden mittausten niin vaatiessa voitava 
näiden sidontapaalujen perusteella tarkistaa  ja 
paaluttaa  uudelleen,  ja sidontapaalutus  on  aina 
tehtävä erityisen huolellisesti. Kussakin tapauk-
sessa  on  erikseen tutkittava mittalinja  ja  tasaus- 
viivan sijainti tien tyyppipoikkileikkauksessa, 

 sillä  niiden sijainti saattaa vaihdella.  

Tien mittalinjan paalutus monikulmiojonolta 

On  olemassa neljä eri menetelmää, joita voi-
daan käyttää olosuhteiden mukaan: 
- monikulmiojonolta kohtisuoraan paalutus 
- jännepaalutus (= kohtisuora paalutus  apu-

pistejonolta) 
- leikkauspaatutus 
- säteittäispaalutus 

Monikulmiojonolta kohtisuoraan paalutus  
Kun tien mittalinja merkitään ensi kertaa maas-
toon töiden alkaessa, käytetään tätä paalutus-
tapaa. Tällöin monikulmiosivut merkitään  paa-
lutusmittojen  Li  ja  L2  mukaisesti. Näistä pisteis-
tä mitataan kohtisuoraan sivulle annetut  S  mat-
kat. Mikäli  S  mitta  on miinusmerkkinen, on  tien 
mittalinja monikulmiojonon vasemalla  ja  luvun 
ollessa ilman etumerkkiä oikealla puolella.  Mo-
nikulmiojonon paalutus  tulee tehdä tarkasti  ja 
teodoliittia  apuna käyttäen. Paaluina voi käyttää 

 3/4" x 2"  rimaa, pituus  n. 1 m.  Jokaiseen paaluun 
 on  merkittävä monikulmiopisteen Mp numero, 

etäisyys pisteestä sivua pitkin  (L), tielinjan  paa-
tulukema ja  etäisyys sille  (S).  Tämä siksi, ettei 
myöhemmässä vaiheessa, kun jokin tielinjan  si-
dontapaalu  katoaa, tarvitse mennä monikulmio-
pisteeltä saakka tielinjan paalua mittaamaan. 
Paalun tarkka sijoittaminen saattaa tuottaa vai-
keuksia  ja  siksi moottoriporakone  on  tarpeen 
olla mukana. Alkuvaiheessa  on pisteselityskortit 

 oltava maastossa mukana oikean pisteen to-
teamiseksi. Liitteestä  1  käy selville mittaustapa. 

Jännepaalutus 
Jännepaalutus  on  usein käytännällisin, nopein 

 ja  riittävän tarkka mittaustapa. Sitä käytetään 
varsinkin loppuvaiheen mittauksissa,  ja leik. 
kausten  pohjalla  se on  miltei ainoa mandolli-
nen tapa.  Se on  suunniteltava niin, että jänteen 
päätepisteet ovat maaston puolesta helposti mi-
tattavissa. Jänteen päätepisteet mitataan kuten 
kohtisuorassa paalutuksessa  ja  mitat saadaan 
paalutuskartasta  tai paalutuslaskennan  tulok- 
sist.  Kun päätepisteet  on  mitattu, ajetaan jänne. 
iänteeltä mitataan (jänne) paalutusmittojen  Li 

 ja  L2  mukaiset matkat  ja  tästä pisteestä mita-
taan kohtisuora matka  S.  Mikäli  S  mitta  on mii-
nusmerkkinen, on mittalinja jänteen  vasemmalla 

puolella  ja  mikäli  se on  ilman etumerkkiä,  on 
mittalinja jänteen  oikealla puolella. Liitteessä  2 
on jännepaalutusesimerkki. 

Leikkauspaalutus 
Leikkauspaalutusta  käytetään, kun mittaus nau-
halla maaston, liikenteen tms. johdosta  on  vai-
keaa. Varjopuolena  on  sen  vaatima esteetön nä-
kyvyys monikulmiopisteiltä mittalinjalle. Liitteen 

 3  mukaan asetetaan teodoliitit pisteille (n:o  1012 
 ja  1013).  Tähdätään teodotiiteillä ottaen toisen 

teodoliitin luotilangasta suunta,, joka  on  nolla- 
pisteenä. Teodoliitteja käännetään myötäpäi-
vään kullekin paalulle annetun  kulman  (kulma  1 
tai 2)  verran. Mittausapulainen kuljettaa linjake

-pin teodoliiteilla mitattujen  kulmien kylkien leik-
kauspisteelle, joka  on  etsitty mittalinjan  piste. 

 Mikäli matka  tai  kova  liikenne häiritsee mittaus- 
apulaiselle annettavia ohjeita,  on radiopuheli

-mista  hyötyä. 

Sätelttäispaalutus  
Kulmat  mitataan samoin kuin leikkauspaalutuk

-sessa.  Menetelmä eroaa edellisestä  vain  siinä, 
että mittauksessa tarvitaan ainoastaan yksi teo 
dolijtti, jolla mitataan kulma monikulmiopisteel

-lä.  Kulman kärkipisteestä  kylkeä pitkin mitataan 
paal utusmittojen sarakkeessa  Al, R2 ilmoitett 

 säteen pituus, jolloin päästään tien mittalinis 
 le 

kL  

Tic 	JLHñ 	ui  

Paal utus tangenttil injalta  suoritetaan paal utus-
laskennan arvoja  tai kaarrekirjaa  apuna käyt 
täen. Liitteessä  4 on paalutusesimerkki. 

Tiealueen  merkitseminen maastoon hattuunot
-toa ja  alustavia töitä varten 

Haltuunotettava  alue merkitään maastoon tiuk-
kaan lyödyillä puupaaluilla, joiden  pää maala-
taan  keltaiseksi. Merkintä voidaan tehdä myös 
maalimerkillä avokallioon  tai maakiveen.  Sopi-
va paaluväli  on  asutuilla alueilta  ja  epätasaises-
sa maastossa  20 m.  Tasaisessa maastossa  ja 
asumattomilla  alueilla riittää yleensä  40 m.  Olo-
suhteiden niin vaatiessa  on paaluväliä  pienen-
nettävä,  jos esim.  joku rakennus, erikoisesti 
varjeltava puu, muu suojeltava maastokohta  tai 

 tiheä asutus  on  kysymyksessä. 
Alustavia töitä kuten metsän hakkuuta, raivaus- 
töitä, aluskasvillisuuden poistoa  ja ruokamullan 

 poistoa ei saa tehdä haltuunottoa varten asetet-
tujen maastomerkkien perusteella, vaan kuta-
kin työtä varten  on  merkittävä suunnitelmapii-
rustusten edellyttämä alue maastoon. Alueet 
merkitään  n. 1 m  maanpinnan yläpuolelle  jää- 
yhtä  2" x i":n puupaaluilla,  joihin tarvittaessa 
kirjoitetaan selventävä teksti raivaus, ruokamul

-Ian  poisto jne sopivin lyhennyksin. Tässä vai-
heessa  on  otettava myös huomioon tiealueelle 
mandollisesti jätettävät puut, erikoiset  kivet  tai 

 muut suojeltavat kohteet. Spiva paaluväli  on 
 yleensä  20. . . 40 m  tilanteen mukaan. 
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Tien  merkitseminen maastoon leikkaus-,  pen
-gerrys-  ja pohjanvahvistustäitä  varten 

Leikkaus-  ja pengerrystöitä  varten  tie on  merkit-
tävä maastoon siten, että työ voidaan tehdä kul-
loinkin käytettävään konekantaan  ja  työtapaan 
nähden riittävän tarkasti. Merkitsem istavan va-
lintaan vaikuttaa työnjohdon  ja  koneiden kuljet-
tajien  kokemus,  koneiden työskentelytavat sekä 
maasto ym seikat. 
Korkeusmerkeistä  on  aina käytävä selville aina-
kin tien tasausviivan korkeus, jolloin lappuihin 
tulee merkintä tsv. Korkeusmerkin ollessa  ta-
sausvilvan  yläpuolella, tulee lappuun merkintä 
tsv +  n X 0,5 m. Jos  korkeusmerkki  on  tasaus- 
viivan alapuolella, tulee lappuun vastaavasti 
merkintä tsv -  n X 0,5 m.  Alusrakenteen  ylä- 
pinnan korkeuksien  mukaan asetetuissa  kor-
keusmerkeissä  käytetään vastaavasti merkintöjä 

 ARP  ±  n X 0,5 m.  
Maaleikkauksessa,  jossa ei esiinny kalliota, 
merkitään maanpinnan  ja vastaluiskan  leikkaus-
piste  luiskan kaltevuuteen asetetuilla laudoilla 

 ja  asetetaan korkeusmerkit. Tässä vaiheessa 
voi merkitä myös luiskan pyöristyksen pikku-
paaluilla. 
Etenkin syvissä maaleikkauksissa, joissa  on 

 kallio,  on  leikkausmerkit  paras  asettaa vasta 
sitten, kun kallionpinta  on  jonkin verran paljas-
tettu. Kallionpinta saattaa poiketa tutkimusten 
mukaisesta korkeudesta, jolloin leikkauksen le-
veys muuttuu. 
Sopiva paaluväli  on 20 m.  Matalat leikkaukset 
voidaan merkitä tiealueen ulkopuolelle asete

-tuilla mittalinjaan  nähden kohtisuorilla korkeus- 
merkeillä  (lute 5).  Lähin korkeusmerkki pan-
naan tien mittalinjalta jollekin  n X 1 m  etäisyy-
delle. Tähän korkeusmerkkiin merkitään etäi-
syys mittalinjasta. Ulompi korkeusmerkki asete-
taan maastosta riippuen  5.  . .  20  m:n  etäisyydel-
le sisemmästä. Korkeutta osoittavat laput kiin-
nitetään leveämmän leikkauspinnan kaltevuu

-teen  jollekin sopivalle  n X 0,5 m  korkeudelle 
alusrakenteen yläpinnan  tai  tvs:n  tasosta. Tässä 
vaiheessa  on  erityisesti otettava huomioon, että 
korkeusmerkit asetetaan tien leikkauspinnan 
mukaan,  sillä  nämä  pinnat  eivät yleensä ole sa-
massa kaltevuudessa.  Lei  kkaustyön  edistyessä 
merkitään leikkauspinnan taitekohdat paaluilla. 
Leikkauksen pohjalle tulevat sivuojat merkitään 
ojalinjalle asetetuilla korkeusmerkeillä 
Mikäli leikkauksen pohjalle sijoitetuista tähtäys-
merkeistä ei ole haittaa leikkaustyölle, voidaan 
käyttää liitteessä  6  esitettyä tapaa. Luiskan  ja 

 maanpinnan leikkauskohta merkitään, kuten 
edellä  on  selostettu. Tähtäysmerkit asetetaan 
leikkauspinnan taitekohtiin  1 m  korkeudelle sii-
tä siten, että tähtäys voidaan leikkauspinnan  tai

-tekohtien rajoittamilla osilla  joka kohdassa teh-
dä tasamittaisella ajokepillä. 
Kalliolei kkauskohdissa  on  tähtäysmerkkejä  ti - 
hennettävä,  jotta saavutettaisiin riittävä tarkkuus 

 ja  varmuus sekä helpotettaisiin porarien työs- 

kentelyä. Leikkauskohdalle asetetaan tien poik-
kisuunnassa leikkauspinnafl suuntaisia tähtäys-
lautoja, joiden korkeus  on  louhintasyvyyS + 

 n X 0,5 m. 

Tien  normaalista rakenteesta poikkeavat leik-
kaukset kuten vaikeatekoiset siirtymäkiilat  ja 

 maaston mutoiluleikkaukset merkitään rakenne- 
suunnitelman mukaan tilanteen edel lyttämällä 
merkitsemistavalla. 
Pengerrystöiden  vaatima merkitseminen  on  teh-
tävä siten, että penger voidaan rakentaa oi-
keaan tasoon  ja  muotoon ilman rakentamistyöl

-le  ja tiivistämiselle aiheutettua  tarpeetonta häi-
riötä. 
Korkeusmerkit  on  asetettava esim. liitteen  7  mu-
kaan siten, että alusrakenteen yläpintaa tehtäes-
sä voidaan käyttää yhtä vakiopituista ajokeppiä 
silloin, kun  tie on  yhteen suuntaan kalteva. Kun 
tiessä  on  harja, käytetään ajokepissä kahta lap-
pua, joista toinen  on  tarkoitettu käytettäväksi 
harjan kohdalla  ja  toinen ajoradan reunassa  tai 

 asetetaan tähtäysmerkit tien molemmille puo-
lille. 
Toinen merkitsemistapa  on  liitteessä  8.  Kuvas-
sa esitetty tähtäysmerkkien merkitsemistapa so-
veltuu käytettäväksi esim. päätvpengertä teh-
täessä, jolloin tähtäysmerkit asetetaan tien  pi

-tuussuunnassa työkohdan  eteen  tai  taakse. Me-
netelmä soveltuu käytettäväksi myös muihin 
pengerrystöihin. 
Tähtäysmerkkeiä pohjanvahvistustäitä  varten 
aseteltaessa sovelletaan niitä menetelmiä, joita 

 on  selostettu leikkaus-  ja pengerrystöiden täh-
täysmerkkien asettelun  yhteydessä. Koska poh-
janvahvistustöissä maaperä liikkuu myös tien 
ulkopuolella  ja penkereet  usein painuvat,  on 

 varauduttava siihen, että näissä töissä joudu-
taan usein uusimaan merkitsemistyä. Korkeus- 
merkit tulisi laittaa, mikäli mandollista, kovalle 
maalle. 

Merkitseminen ojitus-  ja putkitustöitä  varten. 

Ennen ojitus-  ja putkitustöiden  vaatimien kai-
vutöiden aloittamista paalutetaan  oja ja  johto- 
linjat piirustuksissa esitettyä paalujakoa käyt-
täen. Paalujen työnaikaisen häviämisen takia  on 

 linjan kulmapisteet  tai  muut linjan uudelleen 
merkitsemistä varten tarpeelliset paalut varus-
tettava työalueen ulkopuolelle sijoitettavilla  si-
dontapaalui Ila,  joita käyttäen alkuperäinen  paa-
lutus  voidaan helposti uusia. Suunnitelmien mu-
kaisen kaivusyvyyden määräämistä varten  on 

 ainakin kaivantojen ne pisteet, joissa pohjan 
kaltevuus  tai  kaivannon suunta muuttuu, mer-
kittävä kohtisuoraan kaivantoa vastaan asennet-
tavi  Ila tähtäyslaudoilla.  Viemäri-  ja salaojakai 
vantojen  kohdalla  on  aina asetettava tähtäys-
laudat. Niiden korkeusasema valitaan rakennet-
tavan viemärin, salaojan  tai  ojan kaivusyvyyden 
mukaan niin, että ajokepinmitta tulee täysille 
puolille metreille. Putkien asennustyön helpot-
tamiseksi käytetään tähtäyslautoja  15..  .  30 m 

 välein. Putkilinjan keskelle riittävän tukevien 
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tähtäyslautojen  varaan pingoitettu  lanka  on 
 myös avuksi asennustöissä. Myös rumpujen 

paikat  on  merkittävä  ja  varustettava ne suunni-
telman mukaisen kaivannon tekemiseksi tar-
peellisilla korkeuslaudoilia  ja  eri koistapauksissa 
kaivumalleilla. 
Suunnitelmat  on  merkittävä maastoon noudat-
taen soveltuvin osin tässä työselityksessä myö-
hemmin esitettyjä mittaustyön tarkkuusvaati-
muksia. 

Merkitseminen päällysrakenteen tekemistä var -
ten. 
Päällysrakenteen  tekemistä varten merkitään 
maastoon tien lopullinen  pinta. Tähtäysmerkit 
on  asetettava siten, etteivät ne häiritse tiivistä-
mistyätä  ja pinnan  muotoilua. Tähtäysmerkit 
asetetaan päällysrakenteen ui kopuolelle  ja kor-
keuslaput tienpinnan  mukaan  1,0 m  sen  ylä-
puolelle  (lute 9). Jos  kerrosten kokonaispak-
suus  on  yli  0,7 m,  käytetään  0,50 m korkeusta-
soa  tien pinnasta, koska alempia kerroksia teh-
täessä tähtäys saattaa muuten tuottaa vaikeuk-
sia. Kutakin kerrosta tehtäessä käytetään omaa 
ajokeppipituutta. 
Ennen tähtäysmerkin asettamista  on  tarkistetta-
va tien mittalinja. Merkitseminen  on  tehtävä eri-
tyisen huolellisesti, koska tien lopullinen  pinta 

 muotoillaan näiden korkeusmerkkien perus-
teella. 

Luiskien  merkitseminen 
Luiskat  on  merkittävä maastoon siten, että ne  on 

 mandollista tehdä leikkaus-  ja pengerrystäiden 
 yhteydessä esitettyjen vaatimusten mukaisiksi. 

Matalissa luiskissa voidaan asettaa lauta luiskan 
tasoon. Tämä menettely ei kuitenkaan sovellu 
korkeisiin penkereisiin, koska lautojen asettelu 

 on suuritäistä  ja  ne siirtyvät helposti paikoiltaan. 
Pengerl uiskia tehtäessä riittää yleensä, kun 
luiskan ylä-  ja alapää  merkitään näkyviin. 
Liitteessä  10 on  esitetty eräitä luiskien merkitse-
mistapoja. 
Maaston muotoilua tehtäessä voidaan asettaa 
tähtäysmerkkejä  10.. . 20 m  ruutuun. Näiden 
korkeudet saadaan yleensä tasaussuunnitelman 
korkeuskäyristä. Tämä tähtäysmerkkien asette-
lutapa sopii myös muihin luiskiin. 

Tasoliittymien, kaiteiden  ja ajoratamerkintöjen 
 mittaus. 

Tasoli ittymät  mitataan maastoon piirustusten 
mukaan  ja laskettujen reunavilvojen paalutus

-mittojen avulla, jolloin tarvittavat korkeudet saa-
daan suoraan tasoliittymäpiirroksesta  tai  reuna-
viivojen pituusleikkauksista. 
Toinen tapa  on  lukea suoraan  1:100... 1:200 
mittakaavaisesta pi irroksesta  kaikkien tarvitta-
vien pisteiden asema  ja  korkeus käyttäen apu-
na liittymäalueella olevia kantapisteitä. Käytet-
tävä mittaustarkkuus  ja merkitsemistiheys  riip-
puu työvaiheesta. Lopulliset reunaviivat, saarek- 

keet  ja liittymän korkeustaso  on  mitattava eri-
koisen tarkasti. 
Kaiteet  on  mitattava paikoilleen hyvin tarkasti, 
koska niissä tehdyt virheet näkyvät helposti. 
Kaikkia vaativimpia kaiteita kuten siltojen kai-
teita  ja teräskaiteita  varten  on  suunniteltava 
oma tasatsviiva.  Tien reunaviivan  korkeuksia ei 
aina voida käyttää sellaisenaan, koska siinä voi 
olla kallistuksesta johtuvia taitteita. Kaiteen  kor-
keu ksien määrittämiseksi  piirretään tien reunan 
korkeudet millimetripaperille  1 :1000/1:10  ja  kor-
jataan näin saatu viiva käyräviivaimella. Tästä 
piirustuksesta voidaan lukea kaiteen korkeus 
jokaisen pylvään kohdalta. 
Ajomerkinnät  on  mitattava erityisen huolellises-
ti, koska ne antavat autoilijalle käsityksen tien 
lopullisesta muodosta. Mittamerkit maalataan 
päällysteeseen. 

Siltojen maastoon merkitseminen. 
Sillat merkitään maastoon piirustuksissa esitet-
tyjen mittojen avulla.  Sillan merkitsemisessä 

 käytettävä  m ittasuora tai  vastaavasti apu linjat 
 on sidottava  siten, että ne kaikissa työn vaiheis-

sa voidaan merkitä tarkasti samalle paikalle.  Sil-
lan korkeustasoa  ei saa koskaan määrätä  vain 

 yhden korkeuskiintopisteen perusteella, vaan 
aina  on  käytettävä vähintään kahta tiesuunnitel-
man korkeuskiintopistettä. Poikkeuksena ovat 
sillat, jotka  on  suunniteltu erillisinä  ja  joiden 
kohdalla ei ole käytettävissä kuin yksi korkeus-
kiintopiste. Liitteessä  11 on  esitetty eräs mene-
telmä  sillan merkitsemiseksi  maastoon. 
Risteyssillan  paikkaa mitattaessa  on  tarkistetta-
va mitat molempien teiden mittaussuunniteimien 
mukaan. 

MITTAUSTOIDEN TARKKUUSVAATIMUKSET  
Otsikossa mainitulla tarkkuuskäsitteellä tarkoi-
tetaan tien työpiirustusten mukaisten rakenne- 
osien paikkojen merkitsemistä maastoon tietyn 
mittaustarkkuuden rajoissa sekä vaaka-  (x-y) 

 että pysty-  (h)  tasoissa. 
Tienrakennustäiden työmaamittausten  tarkkuus- 
vaatimukset pääl lysrakennetta tehtäessä ovat 
seuraavat: 
Sallittu mittapoikkeama tien  mittal injassa  mitat-
tuna kaksi kertaa monikulmiojonolta  on ± 3 cm. 
Mittalinjan  kanden peräkkäisen paalun mitta- 
poikkeama linjan suunnassa saa olla korkein-
taan ±.  5 cm. Mittalinjan  virhe sivusuunnassa 
peräkkäisiä paaluja verrattaessa saa olla ±  3 
cm, tähtäysmerkkien  etäisyydessä mittalinjasta 
±  1 cm  ja peräkkäisten tähtäysmerkkien  etäi-
syydessä tien pituussuunnassa ±  10 cm, kaa-
revuuden  vaikutus huomioon otettuna. Sallittu 
virhe kaikissa korkeusmerkejssä  on ± 1 cm.  
Leikkaus-  ja pengerrystöitä  tehtäessä sallitaan 
edellä mainitut virheet tähtäysmerkkien asemas-
sa kaksinkertaisina. 
Siltojen perusmittausten tarkkuus ilmoitetaan 
siilanrakennustöiden yleisissä työselityksissä. 



LillE  I  

PAALUTUS KOHI1SUORAAN MONIKULMIOJONOLTA 

PAALU  N:O  M -SIVU  TAI  LI  S 	SADE  I  KULMA  I X  

SIVUM.  JANNE  L2  SADE  2  KULMA  2 

16700.00 M  1011  73.34 -40.37 	83.11 367.962 694778.47 

0.00 H 1013 189.69 192.96 13.419 525310.97 

16720.00 H 1012 93.31 -39.28 	101.23 374.636 68476473 

0.00 H 1013 168.72 173.23 I 4.560 525325.50 

a 
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pt. 167  +  20.  -  39.28  TÄMÄ MERKINTÄ  Hp 1013 

 PUOLELLE  



LuTE  2 

JAN N EPA AL U  TU  S  

PAAU N;O  M-SiVU TAI ii S  SADE  I  KULMA  I X 

SIVUM.  JANNE  L2  SADE  2  KULMA  2 V 

16660.00 P i6.'. 219.45 6.58 2)9 56 909 684806.82 

0.00 P 672 59.63 60.00 393.000 525282.74 

16680.00 P 1644 239.39 4.79 239.43 1.273 684792.50 

0.00 P 1672 39.72 40.00 392 363 525296.71 

16700.00 P iS'.'.  259.26 2.59 259.28 0.636 684778.47 
o.00  p 1672 19.84 20.00 391.728 525310.97 

16720.00 P 1644 279.10 0.00 279.10 400.000 68 4764.73 

o.00  p 1672 0.00 0.00 '3.99'. 52532520 

0 
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Mp  1012 	 -o  
rIp  1013 



LI1TE  3  

LEIKKAUS-  JA  SÄTEITTAISPAALUTUS 

PAAiU  N:o  H  -SIVU  TAI  LI  S 	SADE  I  KULMA  I X  

SIVUN. JANNE  L2  SADE  2  KULMA2  Y 

16680.00 H 1012 53.39  -  &$ • 87 	67.35 357.660 634792.50 

0.00 H i013 203.64 212.80 12.609 525296.71 

16700.00 H 10i2 13.34 -40.37 	83.71 367.962 684778.47 

0.00 	H 1013 188.69 192.96 13.419  S2S310.97  

j 3• 19 q 
367962q 	 Hp 1013  
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VARAMAANOTTOPAIKAT  JA  LÄJITYSALUEET  

YLEISTÄ 

Varamaanottopa  i kat ja läjitysal ueet  pyritään 
hankkimaan tielain mukaisen käsittelyn perus-
teella haltuunottokatselmuksen yhteydessä. Mi-
käli näin ei ole tapahtunut,  on  niistä tehtävä 
ennen alueiden käyttää kirjalliset sopimukset 
maanomistajien kanssa. Sopimuksissa  on  selvi-
tettävä taloudellisten seikkojen lisäksi  mm. ot-
topaikkojen  ja läjitysalueiden  kunnostus-  ja  vii-
meistelyvelvollisuudet  sekä mandollisten suoja- 
aitojen  ja  laitteiden rakentamistarve. Tarvitta-
vien  turvall isuuslaitteiden  kunnossapito sisältyy 
alueiden käyttäoikeuteen. 
Varamaanottopai kkoja  ja läj itysalueita  valittaes-
sa  on  otettava huomioon maisemalliset  ja  luon-
nonsuojeluun liittyvät näkökohdat. Käytettäväksi 
tarkoitetuista alueista  on  ennen niiden käyt-
täänottoa laadittava käyttö-  ja viimeistelysuun-
nitelma.  Mikäli tietyn materiaaliesiintymän käyt-
täminen vaikuttaa haitallisesti maisemaan,  on 

 materiaali yritettävä hankkia muualta. Ellei tämä 
ole mandollista,  on  pyrittävä siihen, että otto- 
paikka näkyy mandollisimman vähän avaamalla 
kuoppa sopivalta puolelta  tai  tekemällä suojaa- 
va näkäeste.  Alueita käytettäessä  on  niiden  pin-
ta puhdistettava  niin laajalta alueelta, ettei mi-
tään epäpuhtauksia pääse sekaantumaan otet-
tavaan kiviainekseen. Alueita tulee käyttää si-
ten  ja seulomis- ym.  jätteet varastoida niin, et-
tei estetä varamaanottopaikan myöhempää tar-
koituksenmukaista käyttöä. 
Kiviaineksen  laadun tutkiminen etukäteen  ja 
työaikainen  tarkkailu käsitellään tämän työseli-
tyksen kohdassa "Maalajien luokitus  ja tarkkai-
lutoimenpiteet". 

VARAMAANOTTOPAIKAT 

Ryhdyttäessä  käyttämään varamaanottopaikkoja 
 on  erityisesti otettava huomioon, etteivät ne ai-

heuta pohjavesivarojen saastumisvaaraa  tai  sel-
laista pohjavesipinnan alenemista, joka vaikuttaa 
muihin rakenteisiin  tai  pohjaveden hyväksikäyt-
töön haitallisesti. Lisäksi  on  huolehdittava siitä, 
ettei maaperä likaannu nestemälsten poltto-, 
voitelu-, sideaineider, tms. johdosta. Epävar-
moissa tapauksissa  on  syytä neuvotella viran-
omaisten kanssa. 
Kallioalueita  ja murskausasemien  paikkoja va-
littaessa  on  otettava huomioon, ettei louhinnas

-ta ja murskauksesta  syntyvä melu  ja  pöly tar-
peettomasti häiritse ympäristöä. Tarvittaessa  on 

 ryhdyttävä toimenpiteisiin pölyhaitan poistami-
seksi. 
Kiviaineksen  oton yhteydessä  ja sen  päätyttyä 

 on  kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuus- 
järjestelyihin. Työssä  on soveltuvin  osin nouda-
tettava TVH:n julkaisua n:o  1.436 "Sorakuoppien 
turvallisuusohje"  siihen liittyvine ohjeineen  ja 

 n:o  2.798 "TVL:n työsuojeluohje  n:o  2  Päällys-
tystyät". 

LÄJ ITYSALUEET 

Läjitettäviä  massoja  voidaan käyttää hyväksyt-
tävän suunnitelman mukaisesti varastoalueiden 
tekemiseen, pengerluiskien loiventamiseen  tai 

 tien lähellä tehtäviin maastomuotoilutäyttöihin. 
Läj itysal uei na  on  pyrittävä käyttämään vanhoja 
sorakuoppia, savenottopai kkoja, maastoa ru-
mentavia notkelmia, avolouhoksia jne. Läjitys-
alueita valittaessa  ja läjitystapaa  suunniteltaes-
sa  on  otettava huomioon rnaapohjan kantavuus, 
pohjaveden  ja  ympäristön saaStumisvaara sekä 
kuivatusnäkökohdat. Läj itettäessä kantoja  ja 

 muita raivausjätteitä  on  alueen päälle levitettä
-vä  noin  30 cm  paksu täytemaakerros, käyttäen 

tielinjalta poistettua aluskasvillisuutta  tai  muuta 
jätemaata. Tällöin  on  erityisesti otettava huo-
mioon maanpinnan myöhemmin tapahtuvan 
painumisen vaikutus kuivatusolosuhteisiin. Läji-
tetäessä  on  estettävä valuminen esim. kuivem

-masta  maasta tehtävien reunapenkereiden avul-
la ja/tai  pinta  suojattava tarpeellisilta osin eroo-
siovaran vuoksi. Alusta  on muotoiltava  ja  tasoi-
tettava  veden lammikoitumisen  estämiseksi. 

ALUEIDEN KUNNOSTUS 
Kivialneksenoton  tai läjitystyön  lopettamisen 
jälkeen  on  luiska- ym.  pinnat viimeisteltävä ja 
muotoiltava  ympäröivään maastoon sopeutuvi  k- 
si.  Suunnitelman niin edellyttäessä, alueet  on 
nurmetettava  ja  istutettava noudattaen tyäseli-
tyksen osassa  1700  annettuja ohjeita. Alueiden 
kunnostustöiden yhteydessä  on  rakennettava lo-
pulliset aidat  ja  muut turvallisuuslaitteet. 

MAALAJIEN  LUOKITUS  JA  
TARKKAILUTOIMENpITEET 

MAALAJIEN  LUOKITUS 

Tienrakennustöjhin  tarvittavien maa-ainesten 
oikean  ja rakennusteknillisesti tarkoituksenmu--
kaisimman  käytön määritteleminen vaatii raken-
tajalta jatkuvaa maalaj  len laatutarkkailua.  Joh-
donmukaisesti  on  tutkittava kaikkien sekä  tie- 
linjalta saatavien että varamaanottopai kohta 
tuotavien massojen kelvollisuus niiden suunni-
teltuun käyttätarkoitu kseen. Leikkausten poh-
jien lisäksi  on  matalien penkereiden kohdalla 
tarkistettava pohjamaa niissä tapauksissa, jois-
sa  ön  odotettavissa, että pohjamaa tulee  mää-
rääväksi päällysrakenteen  paksuutta ratkais-
taessa. 
Maalajien  I uokituksessa määritetään  massojen 
käyttätarkoituksen mukaan joko maalaji  tai 
maalaji  ja kantavuusluokka. 

Rakennusteknillinen maalajiluokitus 
Maalajien rakenriusteknillisen luokituksen  yh-
teydessä käytetään TVL:n maarakennusalan tut-
kimus-  ja suunnitteluohjeissa (TVH  2.660)  osas-
sa  I  sivuilla  90.. . 94  ja  314. . . 321  esitettyjä luo-
kitusperusteita, nimityksiä, lyhennyksiä  ja  pu  rus- 
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tusmerkintäjä  sekä  em.  ohjeiden osissa  I  ja  II 
 esitettyjä tutkimusohjeita. 

Routivuuden määritys 
Maalajien routivuus  arvostellaan käyttäen apuna 
maalajien rakennusteknhllisen luokittelun yhtey-
dessä saatuja rakeisuuskäyriä, joita verrataan 
liitteenä  1  olevaan maalajien routivuusa rvostelu-
lomakkeeseen (TVH  2.545). Raja-alueella olevil-
le hienoairespitoisille maalajeille  on  tarvittaessa 
tehtävä myös kapi Ilaarisen nousukorkeuden 
määritys. Maalajien katsotaan tämän menetel-
män mukaan arvosteltuna olevan routivia, kun 

 veden kapillaarinen nousukorkeus  niissä  on 
 ^  1,0 m.  

Routivuuteen  liittyviä lisäohjeita  on  esitetty  em. 
 ohjeiden osassa  V  sivuilla  8.  . .  15. 

Kantavuusluokitus 
Päällysrakennekerrosten määrittämistä  varten 
joudutaan tarkistamaan pohjamaan  tai penger

-massojen kantavuusluokka. 
Maalaj  it on kantavu utensa  perusteella jaettu 
liitteestä  2 (TVH 2.546) ilmeneviin  kantavuus- 
luokkiin. 
Varsinainen luokitus tapahtuu vertaamalla maa- 
lajien rakennusteknillisen luokittelun yhteydes-
sä saatuja rakeisuuskäyriä sekä routivuusmää-
rityksen tuloksia liitteenä  2  olevaan kantavuus-
luokituslomakkeeseen. 

Kaivuluokitus 
Maalajien kaivuluokitus  on  esitetty VTT:n geo-
teknillisen laboratorion tiedonannossa  n :o 
1/1 971. 

TARKKAILUTOIMENPITEET 

Tienrakennustyössä  tulee tarkkailutoimenpitei
-den  lähteä siitä perusajatuksesta, että rakenta-

jan  on  pystyttävä osoittamaan, että käytetty ma-
teriaali  ja  työn lopputulos täyttävät asiakirjojen 
niille määrittelemät vaatimukset. 
Työn kestäessä  on  tehtävä kaikki normien  ja 
normiluonteisten  ohjeiden vaatimat kokeet se-
kä hankittava niiden edel lyttämät tod istu kset. 
Lisäksi  on  tehtävä jäljempänä mainittavat mate-
riaalin  ja  työn laatutarkkailuun liittyvät toimen-
piteet. Mikäli näiden yhteydessä  on  maininta ko-
keiden lukumäärästä,  on se  käsitettävä vähim-
mäisarvoksi, joka  on  riittävä, mikäli rakennustyö 

 on  huolellisesti tehty  ja  työn jälki  on tasalaatuis
-ta. 

Tienrakennustyössä  noudatetaan voimassa ole-
via päällystystöiden laadunvalvonta-  ja valvon-
tajulkaisuja (TVH  2.813  ja TVH  2.815), murskaus

-työn valvonta-  tai laadunvalvontajulkaisuja (TVH 
2.810 tai TVH 2.814)  ja alusrakenteen ja pääl-
lysrakenteen sitomattomien  kerrosten laadun-
valvontajulkaisua (TVH  2.816).  Yleensä tulee 
laad unvalvon nnassa käyttää voimassa olevasta 

painotuoteluettelosta (TVH  6.151)  ilmeneviä tar-
koitukseen soveltuvia lomakkeita  tai VTT:n  lo-
makkeita. 

Rakennusainetarkkailu 
Pohjamaan maalajitarkistus  on  tehtävä aina sil-
loin, kun  sen kantavuusluokka  määrää päällys- 
rakenteen paksuuden. Pengertäytteeksi aiotusta 
leikkaus-  tai varamaista on  tehtävä maalajitut-
kimus aina ennen niiden käyttöön ottoa sekä 
työn kestäessä aina, kun  on  syytä epäillä  ma-
teriaal in  kelpoisuutta tarkoitu kseensa. 
Päällysrakenteeseen  ja erikoisrakenteisiin  käy-
tettävien luonnonkiviainesten kelvollisuus  on  ra-
keisuustutkimuksella  osoitettava aina ennen 
työn aloittamista  ja  työn kestäessä yhdellä seu-
lonnalla jokaista eri tarkoitukseen käytettävää 

 tai em.  rakenteisiin ajettua enintään  1000 m3 itd 
massamäärää  kohti.  Jos on otaksuttavissa,  ettei 
aines täytä laatuvaatimuksia,  on  edellä mainittu-
jen lisäksi otettava tarkistusnäytteitä, ennen kuin 
materiaalin käytöstä luovutaan. 
Normittamattomista tienra kennustyön  yhteydes-
sä käytettävistä putki- ym. rakennusaineista  on 

 hankittava valmistajan todistukset, joista tulee 
ilmetä samat tiedot, jotka vastaavanlaista raken-
nusainetta koskevissa muissa ohjeissa  on vaa-
d ittu. 
Kevytsoratoi mitukseen  tulee liittyä laatuosoite, 
josta ilmenee kyseiseen toimituserään kuuluvan 
kevytsoran kuivatilavuuspaino, rakeisuus sekä 
vesipitoisuus. 
Vastaanottotarkistu ksessa  on ku ivatilavu uspai-
no, määritettävä TVH:n kevytsoran tilavuuspai-
non mittausmenetelmällä  (ks  lute 3)  ja rakeisuus 

 sekä vesipitoisuus kuivapainosta TVH:n yleisesti 
käyttämää erikseen sovittavaa tutkimustapaa 
noudattaen. 
Eristysmuovi  levyjen  ti lavuuspainoa  valvotaan 
ottamalla näytelevyt tutkittavasta erästä eri koh-
dilta. 
Jokaista toimitettua  100 m 2  kohden mitataan  1 
levy 4000 m 2 :iin  saakka. Tämän yli menevältä 
osalta mitataan  vain  yksi  levy  jokaista  200 m 2 

 kohden. 
Mitattavia  levyjä tulee olla kuitenkin vähintään 

 10 kpl toimitettavaa,  samaa laatua edustavaa 
erää kohti. 
Levyn pituus  ja  leveys mitataan (metallimitta pi-
tuus vähintään  2 m)  levyn reunoista  ja lopulli

-siksi mitoi ksi otetaan yhdensuuntaisten mittaus-
ten keskiarvot. 
Paksuus mitataan työntötul  kl lla  jokaisen nurkan 
lähettyvi Itä  ja  lasketaan keskiarvo. 
Punnitus  suoritetaan vaa'aIla, jonka punnitus-
kyky  on  vähintään  10 kg  ja  tarkkuus vähintään 

 1 g. 
Mittaustarkkuudet  ovat pituus  ja  leveys  1 mm, 

 paksuus  0,1 mm  ja  paino  1 g. Tarkkailutuloksina 
 ilmoitetaan jokaisen mitatun levyn tilavuus  ja 
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paino sekä  tilavuusDaino  0,1 kg/rn3  tarkkuudel-
la. Lisäksi ilmoitetaan  tilavuuspainojen  keskiar-
vo,  minimiarvo  ja maksimiarvo  sekä sallittujen 

 minimiarvojen alitukset (kpl  ja  0/a).  

Tiiviys-  ja kantavuustarkkailu  
Rakenteiden  tiiviyttä  ja  kantavuutta  on  tarkkailu- 
toimenpiteiden avulla pyrittävä järjestelmällises-
ti seuraamaan kaikkialla, missä niille  on  ilmoi-
tettu vaatimus. Tiiviys-  ja kantavuusvaatimukset 

 on  annettu yleisen  työselityksen ao.  kohdissa 
sekä  laad unvalvontajulkaisusèa (TVH  2.816).  Sii-
nä selvitetään miten usein, mihin vuodenaikaan, 
mistä kerroksista  ja millä  tavalla kokeita teh-
dään sekä miten tuloksia verrataan vaatimuk-
siin.  

Massanvaihdon  tarkkailu  
Pengertämällä  tehtävän  massanvaihdon  tapah-
duttua  on  keskimäärin  20  metrin välein  penke

-reen sivulta suoritettava kairauksia tapahtuneen 
 täytön poikkilei kkausmuodon  selvittämiseksi 

mandollisten  lisätoimenpiteiden määräämistä 
 varten. Lisäksi  täyttömassojen painumista  seu-

rataan tarvittaessa  penkereen  läpi  suoritettavil
-la kairauksilla (esim. syväkairaus tai  muu sovel-

tuva menetelmä).  
Täyttämassojen  menekkiä  on  seurattava  penke-
reittäin,  mikäli mandollista.  
Massanvaihdon  tarkkailuun liittyviä  lisäohjeita 

 on  yleisen  työselityksen  kohdassa  1540. 

Louhinnan  tarkkailu  
Irtilouhinnan  yhteydessä voidaan  leikkaussy-
vyyden  toteamiseksi seurata  poraussyvyyttä  ja 
louheen  tultua  kuormatuksi  kaivaa  koekuoppia 
leikkauspohjaan  keskimäärin  50  metrin välein. 

 Koekuopasta  poistetaan  louhetta  niin paljon, 
että voidaan todeta vaadittu  louhintasyvyys  saa

-vutetuksi. 
Louhinnan  tarkkailuun liittyviä  lisäohjeita  on 

 yleisen  työselityksen  kohdassa  1410. 

Tarkkailutulosten  esittäminen 

Rakentajan  on  esitettävä  koottuna  ja  havainnol-
lisesti käytettyjen rakenteiden lopullinen sijain-
ti  ja  laatu  tiessä.  Samassa yhteydessä  on  lisäk-
si esitettävä tiiviys-  ja kantavuustarkkailun  tu-
lokset.  Yhteenvetojen esitystavaksi  voidaan va-
lita  TVH:n  julkaisun  2.816 liitteiden 11 . . . 13 
kaavi ot. 

TA L VIRAKE NTAM IN EN  

Kokeisiin perustuvaa  ti iviystarkkai I ua  suorite-
taan  vain sulana  aikana ellei  työselityksen ao. 

 kohdassa ole muuta sanottu. Talvisin suorite-
taan pelkästään  työmenetelmätarkkailua tyäse-
lityksen  osassa  1500  olevan ohjeen mukaisesti. 
Eri  rakennekerrosten tiiviydet  tarkistetaan kui-
tenkin  sulan  maan aikana.  Maksimikuivatila-
vuuspainon arviolmisessa  voidaan käyttää apu-
na tilastoihin perustuvaa  nomogrammia,  joka 

 on  esitetty  laadunvalvontaohjeen TVH  2.816  vii-
meisellä sivulla  (Maalajien maksimikuivatila-
vuuspaino raekokosuhteen  funktiona).  

TYN JALKIEN SIISTIMINEN  
Rakentajan tulee ennen töiden päättymistä 
kunnostaa  ja  viimeistellä kaikki ne alueet ym-
päristöineen, jotka ovat olleet töiden kohteena 

 tai  joita  on  työn aikana muuten käytetty. 

Kaikki  tyämaan  käytössä olleet tiet  on  kunnos-
tettava.  Leirialueet  on siistittävä. Rakennusjät

-teet, parakkien, väippien, murskaamoiden ja 
 muiden laitosten perustukset  on  poistettava.  Va-

rastoalueiden  pohjat,  varamaan ottopaikat  ja  lä-
jitysalueet on  kunnostettava.  Tiealueen  ulkopuo-
leltakin  puretuista  rakennuksista  ja  rakenteista 

 on  poistettava  ja tasattava  kaikki näkyvät  ja  mai-
semaa rumentavat  osat.  Kaikenlainen puutava-
ra,  jota  ei ole tarkoitettu pysyväksi,  on  poistetta-
va.  Pohjanvahvistustäissä rumentavsn noissu 
maanpinta  on tarpeellisin toimer  
ja  kunnostettava.  



TVH 
MUTUTKJMUSTOIPIISTO  

MAALAJIEN ROUTIVUUSARVOSTELU LuTE 	1  

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

Ne maalajit, joiden rakeisuuskäyrät sijaitsevat alueella  2, 3  tal  4, 
 ovat routimattomia edellyttäen, että käyrlen alapäät eivät pääty 

kyseisen alueen vasemman puoleisen rajakäyrän yläpuolelle. 

Maalajien 	routivuutta 	voidaan 	myös 	arvostella 	kapiilaarisuuden 
perusteella  sen  ollessa routimattomilla maalajeilla pienempi kuin 100cm. 

.1.  

Sovi 	0 2 	hissu 	c 
- - p.pQ6 -  

	

his to 	0.? 	hiekka 	2 	sora 	20 	kivid 
hieno 	0.06 	korkea 	hilno 	6kork.o 	hieno 	6  karksa  

- 	- 	 -  
I 

.. 
-H--- 

__  3  /  4-  - 4  . 
/ - __ 

_  :.J 
0.0006 	0002 	0006 	Q02 	O.O74 UI2 	O.2 	O. 	i 	2 	4 	8 	32 	64mr  

1.6. 1968  

TVH  2.545 A4 100x25 6.71 11802-71/Kp/504 
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