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MAARYL – 21000 Päällysrakenteen osat–22000 Reunatuet, kourut,
askelmat ja eroosiosuojaukset
Keskeiset muutokset suhteessa InfraRYLiin
MaaRYLin uusimistyön 20000 Päällys- ja pintarakenteet-jakson pohjana on käytetty InfraRYLin jaksoa
20000 Päällys- ja pintarakenteet.
Sisältö on pyritty pitämään mahdollisimman yhdenmukaisena InfraRYLin kanssa. Muutoksia (suhteessa
InfraRYLiin) on korostettu keltaisella värillä.
Lopulliset viitteet tarkistetaan ja täydennetään muiden MaaRYL-käsikirjoitusten valmistuttua. Keskeiset
muutokset suhteessa InfraRYLiin ovat seuraavat:
•
•
•
•

Tietä, katua ja ratoja koskevat kohdat poistettu ja osittain korvattu piha- ja tonttialueisiin liittyvillä
asioilla.
Kelpoisuusasiakirja -termi muutettu tarkastusasiakirjaksi.
Uusiomateriaalien käytön ohjeistusta täsmennetty.
Mittausmääriä muutettu, esim. tiiviysasteet.

Toivomme, että lausunnoissa otettaisiin kantaa myös päällys- ja pintarakenteet -jakson laajuuden
tarpeellisuuteen.

Selitteet (huom. suhteessa InfraRYLiin)
lisäykset keltaisella.
poistetut tekstit yliviivattu.
päivitettävät viitteet syaanilla.
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20000 Päällys- ja pintarakenteet
21000 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
21100 Suodatinrakenteet
21110 Suodatinkerrokset
Ohje
Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2111
21120 Suodatinkankaat, InfraRYL.

21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit
21110.1.1 Suodatinkerroksen materiaalit, yleistä
Vaatimus
Tuotteen kelpoisuus osoitetaan standardin SFS-EN 13242 mukaisella CE-merkinnällä,
suoritustasoilmoituksella ja rakeisuuden tutkimustuloksilla, kun laadunvarmistus on tehty standardin SFSEN 13242
mukaisesti. Jos tuotetta ei voi CE-merkitä, toisin sanoen tuote valmistetaan rakennuskohteessa suoraan käyttöön tai
otetaan käsittelemättä rintauksesta, laadunvarmistuksen on täytettävä standardin SFS-EN 13242 vaatimukset ja
tuoteominaisuudet ovat tässä luvussa esitettyjen vaatimusten mukaiset. Ominaisuuksien testaustiheydet ovat tässä
luvussa esitettyjen vaatimusten mukaiset.
Suodatinkerros rakennetaan luonnonkiviaineksesta tai uusiomateriaalista, joiden rakeisuus on kuvan 21110:K1
mukainen. Hankekohtaisesti päätetään, mitä materiaalia käytetään.
Suodatinkerroksen kiviaineksessa ei sallita
•

savea eikä haitallisia epäpuhtauksia, kuten humusmaatasilmämääräisesti arvioiden. Mikäli tällaisia
kerrostumia havaitaan, ne on erotettava käyttökohteeseen tai rakenteeseen menevästä materiaalista.
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Jos suodatinkerroksen paksuus on alle 0,5 m, suurin sallittu raekoko on 31,5 mm. Jos suodatinkerroksen paksuus on
yli 0,5 m, sallitaan 31,5…200 mm:n rakeita enintään 5 paino-%.
Suodatinkerroksen sekoittuminen pohjamaahan estetään tarvittaessa suodatinkankaalla tai kuvan 21110:K1
mukaisella materiaalilla.
Materiaalin rakeisuus tulee tutkia niin tiheästi kuin on tarpeen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.
Materiaalin rakeisuus varmistetaan kerran 5000 t:a kohti tai kerran viikossa käyttäen pesuseulontaa standardin SFSEN 933-1 mukaisestimateriaalia otettaessa tai hankittaessa. Rakeisuuden vähimmäistestaustiheys määräytyy sen
mukaan, kumpi vaatimuksista täyttyy ensin. Jokaisesta ottopaikasta tutkitaan kuitenkin vähintään 2 näytettä.
Kuva 21110:K1. Suodatinkerroksen rakeisuuden tulee normaalisti olla alueella 1. Rakeisuuskäyrä ei saa ylittää paksua
viivaa nuolen suunnassa.

Rakeisuusalueet
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1)

Rakeisuuskäyrä ei saa ylittää paksua viivaa nuolen suunnassa.
Kun näytteen pesuseulonnalla määritetty läpäisyprosentti on 0,063 mm:n seulaa käytettäessä kohdalla 7 paino-%,
tutkitaan läpäisyprosentti 0,02 mm:n hydrometrikokeella (PANK 2103) tai CEN ISO/TS 17892-4 mukaisella
sedimentaatiomenetelmällä.
Yhteenveto kuonatuotteiden materiaalivaatimuksista on esitetty liitteessä T1.

Ohje
Luonnon kiviainesta korvaavina materiaaleina voidaan käyttää käyttökohteeseen soveltuvia uusiomateriaaleja.
Standardin EN 13242 soveltamisalaan kuuluvat materiaalit, joilla on käyttöhistoria Suomessa, voidaan CE-merkitä.
Niitä voidaan käyttää rakenteessa luonnon kiviainesten tavoin, jos ne täyttävät tekniset ja
ympäristökelpoisuusvaatimukset kohteessa. Uusiomateriaalien, joiden käyttöhistorialla ei ole osoitettu riittävää
teknistä kelpoisuutta, käyttö edellyttää yleensä materiaali- tai rakennekohtaisia ennakkokokeita. Uusiomateriaalien
laatuvaatimuksina käytetään soveltuvin osin luonnon kiviaineksille asetettuja laatuvaatimuksia.
Uusiomateriaalien tulee täyttää lainsäädännössä tai ympäristöluvassa asetetut ympäristökelpoisuusehdot.
Valtioneuvoston asetuksilla (esim. VNa 591/2006 843/2017 ja sen päivitykset) voidaan tietyt materiaalit vapauttaa
ympäristölupavelvollisuudesta ja antaa määräyksiä mm. ilmoitusvelvollisuudesta. Tietyt terästeollisuuden kuonat
eivät KHO:n päätöksen mukaan tarvitse ympäristölupaa tai VNa 591/2006 843/2017 mukaista ilmoitusmenettelyä.
Maarakenteissa käytettävien uusiomateriaalien on teknisiltä ominaisuuksiltaan ja maarakennuskelpoisuudeltaan
sovelluttava käyttökohteeseen ja oltava riittävän tasalaatuisia. Kun uusiomateriaaleja käytetään kuormitettuihin
maarakenteisiin, niiden pitkäaikaiskestävyys osoitetaan käyttöhistorialla (esim. toteutetut kohteet) tai
pitkäaikaiskestävyyteen liittyviä riskejä pienennetään ennakolta tehtävillä laboratorio- ja kenttäkokeilla sekä
hankkimalla kokemusta käytöstä aluksi pienemmillä kokeilukohteilla.
Uusiomateriaalit eivät saa aiheuttaa kanssaan kosketuksiin tuleville rakenteille korroosiota eikä muita vaurioita.
Mahdolliset erityisominaisuudet tai -vaatimukset otetaan huomioon tarvittaessa koko rakenteen suunnittelussa.
Väyläviraston ohjeessa Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa on esitetty eri uusiomateriaalien
käytössä huomioon otettavia tekijöitä.
Uusiomaarakentamisen yleistasoinen ohjeistus ja perustietoja uusiomaarakentamisesta on saatavilla
UUMA-käsikirjastosta (mm. Uusiorakentaminen kaupunkien infrarakentamisessa – käsikirja 2020).

Viitteet
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset
SFS-EN 933-1 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen.
Seulontamenetelmä.
Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa. Suunnitteluvaiheen ohjaus. TIEH 2100041–07.
Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa, Väyläviraston ohjeita 6/2020
UUMA-käsikirjasto (http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uuma-käsikirjasto)
Uusiorakentaminen kaupunkien infrarakentamisessa – käsikirja, UUMA3-hanke, 2020
SFS-EN ISO 17892-4:2016:en Geotechnical investigation and testing. Laboratory testing of soil. Part
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4: Determination of particle size distribution (ISO 17892-4:2016)
PANK–2103 Kiviainekset, yleisominaisuudet. Rakeisuusmääritys, hydrometrikoe.
Liite T1 2017 Vaatimukset masuunikuonille, BOS-teräskuonaseoksille ja ferrokromikuonalle sekä suositukset
testaustiheydeksi
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Suomen säädöskokoelma 591/2006
843/2017 päivityksineen ja 843/2017:n soveltamisohje 2019

21110.1.2 Suodatinkerroksen materiaalit ratarakenteissa
Vaatimus
Ratarakenteissa murskeesta rakennetun eristyskerroksen alle tuleva suodatinkerros voidaan tehdä hiekasta tai
murskeesta, jonka rakeisuus on 2/4 mm. Murskelajitteen tulee täyttää standardin SFS-EN 13242 rakeisuusluokan GC
85–15 ja hienoainespitoisuuden luokan f2 vaatimukset.
Suodatinkerros voidaan korvata suodatinkankaalla suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.
Kiviaineksen rakeisuus tutkitaan materiaalia otettaessa tai hankittaessa standardin SFS-EN 933-1 mukaisesti
pesuseulontana niin tiheästi kuin on tarpeen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi, mutta vähintään 2000 t:n
välein. Jokaisesta ottopaikasta tutkitaan vähintään 2 näytettä.

Viitteet
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset
SFS-EN 933-1 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen.
Seulontamenetelmä.

21110.2 Suodatinkerroksen alusta
Vaatimus
Pintamaan poisto tehdään jaksojen 11110, 11210 ja 11410 mukaan.
Vesi, jää ja lumi poistetaan ennen suodatinkerroksen tekemistä. Ennen suodatinkerroksen tekoa tarkistetaan
leikkauspohjan alle jäävän kerroksen tai penkereen taso, leveys ja pintojen muoto sekä tehdään tarvittavat
korjaukset. Katso luvut 16110 ja 18111.

Viitteet
11110 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja muu kasvillisuus, InfraRYL
11210 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet, InfraRYL
11410 Poistettavat pintamaat, InfraRYL 16110 Maaleikkaukset, erittelemätön, InfraRYL 18111 Maapenkereet,
InfraRYL.
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21110.3 Suodatinkerroksen tekeminen
21110.3.1 Suodatinkerroksen tekeminen kiviaineksista
Vaatimus
Ratarakenteissa suodatinkerros tarvitaan, mikäli seuraava ehto ei toteudu:
D15 / d85 < 5, missä
D15 on rakeisuudeltaan karkeamman materiaalin (eristyskerrosmateriaali) läpäisyprosenttia 15 vastaava raekoko, ja
d85 on rakeisuudeltaan hienomman materiaalin (pohjamaa) läpäisyprosenttia 85 vastaava raekoko.
Raekokosuhde lasketaan liitteen 1 mukaan.

Viitteet
Liite 1 Raekokosuhteen laskeminen

Vaatimus
Tierakenteissa jakavan kerroksen alle tarvitaan suodatinkerros (tai suodatinkangas), jos jakavan kerroksen
kiviaineksessa on alle 2 mm:n seulan läpäisevää ainesta
•

yli 50 %, suodatin tarvitaan uG-luokan alusrakenteella

•

25…50 %, suodatin tarvitaan uG-, uH- ja ul-luokan alusrakenteella

•

15…25 %, suodatin tarvitaan uF-, uG-, uH- ja ul-luokan rakenteella

•

alle 15 %, suodatin tarvitaan uE-, uF-, uG-, uH- ja ul-luokan rakenteella.

Viitteet
Tierakenteen suunnittelu. Suunnitteluvaiheen ohje. TIEH 2100029-04.

Vaatimus
Jos on olemassa vaara hienon maa-aineksen haitallisesta tunkeutumisesta karkearakeisen kerroksen täyttöön,
eristetään täyttö suodatinkankaalla.
Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 2234:K3 mukainen.
Suodatinkerroksen hiekassa ei sallita savea eikä haitallisia epäpuhtauksia, kuten humusmaata.
Suodatinkerroksen materiaali täyttää seuraavat ehdot:
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d20 = läpäisyprosenttia 20 vastaava raekoko, mm.

Vaatimus
Suodatinkerroksen tekemisessä, tiivistämisessä ja talvirakentamisessa sovelletaan liitteen 2 vaatimuksia ja ohjeita.
Em. liitteen mukaan suodatinkerrokselle soveltuvat säteilymittaus (menetelmä 1), levykuormitus- tai
pudotuspainolaitemittaus (menetelmä 2), mittaava jyrä ja pistemäiset varmistusmittaukset (menetelmä 3) sekä
vesivolymetrimittaus (menetelmä 6) ja pienissä kohteissa jyräyskertamäärien seuranta (menetelmä 5).
Ratarakenteissa suodatinkerros tehdään yhtenä 300 mm:n paksuisena kerroksena.
Päällysrakennemassat kuljetetaan ja levitetään siten, että alusrakenteeseen ei muodostu uria.
Suodatinkerroksen päällä saa liikkua ainoastaan sen levitykseen ja tiivistykseen käytettävällä kalustolla.
Kuva 21110:K2. Suodatinkerroksen ulottaminen päällysteen reunan ulkopuolelle reunatuettomassa katurakenteessa.
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Ohje
Suositeltavimmat tiivistämistyön laaduntarkkailumenetelmät ovat 1 (säteilymittaus) ja 3 (mittaava jyrä ja pistemäiset
varmistusmittaukset).
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Kalusto on valittava ja työ toteutettava niin, että suodatinkerroksen sekoittuminen pohjamaan kanssa voidaan estää
eikä painumia ja uria pohjamaahan muodostu. Tarvittaessa massat kuljetetaan levitetyn suodatinkerroksen päällä ja
kiviaines kaadetaan jo levitetylle osalle, mistä se siirretään puskemalla penkereen tai leikkauspohjan päälle.
Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei ole muuta esitetty kadun päällysrakennekerrosten leveydestä ja luiskan
kaltevuudesta, reunatueton asfalttipäällysteisen päällysrakenteen reuna tehdään kuvan 21110:K2 mukaisesti

Viitteet
18111.3 Maapenkereen tekeminen, InfraRYL
Liite 2 Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät

21110.3.2 Suodatinkerroksen tekeminen uusiomateriaaleista
Vaatimus
Uusiomateriaalien mahdollisten erityispiirteiden vaikutukset kerroksen tekemiseen selvitetään, ja toimitaan
materiaalitoimittajan laatimien ja tilaajan hyväksymien suunnittelu- ja työohjeiden mukaisesti. Maanteillä
noudatetaan lisäksi Liikenneviraston ohjetta Sivutuotteidenkäyttö tierakenteissa.

Ohje
Sääolosuhteet on otettava huomioon etenkin korkean hienoainespitoisuuden omaavilla materiaaleilla. Liettynyttä
materiaalia ei yleensä pystytä tiivistämään, joten kastuneet, tiivistämättä jääneet materiaalit on poistettava
rakenteesta ja korvattava uudella. Materiaalien tiivistäminen on pyrittävä tekemään mahdollisimman nopeasti
kerroksen levittämisen jälkeen.
Uusiomateriaalien varastoinnissa työmaalla tulee noudattaa materiaalitoimittajan ohjeita esim. pölyämisen
välttämiseksi.
Hienorakeisempien materiaalien päällä liikkumista työkoneilla ja autoilla on syytä välttää häiriintymisen estämiseksi
etenkin sateisella säällä.
Uusiomateriaalirakenteet tulee materiaalista riippuen joko peittää maa- tai kiviaineksella tai päällystää.
Liikenneviraston ohjeessa Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa on esitetty eri uusiomateriaalien käytössä huomioon
otettavia tekijöitä.
Väyläviraston ohjeessa Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa on esitetty eri uusiomateriaalien
käytössä huomioon otettavia tekijöitä.
Uusiomaarakentamisen yleistasoinen ohjeistus ja perustietoja uusiomaarakentamisesta on saatavilla
UUMA-käsikirjastosta (mm. Uusiorakentaminen kaupunkien infrarakentamisessa – käsikirja 2020).

Viitteet
Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa. Suunnitteluvaiheen ohjaus. TIEH 2100041–07.
Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa, Väyläviraston ohjeita 6/2020
UUMA-käsikirjasto (http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uuma-käsikirjasto)
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Uusiorakentaminen kaupunkien infrarakentamisessa – käsikirja, UUMA3-hanke, 2020

21110.4 Valmis suodatinkerros
21110.4.1 Valmis suodatinkerros kiviaineksista
Vaatimus
Suodatinkerros on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Suodatinkerros rakennetaan taulukon 21110:T1
tarkkuusvaatimuksien mukaisesti.
Taulukko 21110:T1. Suodatinkerroksen sallitut mittapoikkeamat.
Sallittu poikkeama
Rakenteen yläpinnan tasosijainti
Poikkeama vaakasuunnassa

– 0 / + 150 mm

Rakenteen yläpinnan korkeustaso
Yksittäinen poikkeama kohtisuoraan pintaa vastaan
Yksittäisen poikkeaman muutos 20 m:n matkalla
Keskiarvon poikkeama kohtisuoraan pintaa vastaan
Rakenteen yläpinnan kaltevuuden poikkeama

± 40 mm
50 mm / 20 m
± 20 mm
± 1,5 %-yksikköä

Ohje
Katurakenteissa kantavuusvaatimusten mukaan mitoitetut normaalipäällysrakenteet katuluokittain esitetään
taulukoissa T3…T15, liitteissä 3…9.

Viitteet
Liite 3 Kadun normaalipäällysrakenteet ja kantavuusvaatimukset kerroksittain, InfraRYL
Liite 4 Katuluokka 1, InfraRYL
Liite 5 Katuluokka 2, InfraRYL
Liite 6 Katuluokka 3, InfraRYL
Liite 7 Katuluokka 4, InfraRYL
Liite 8 Katuluokka 5, InfraRYL
Liite 9 Katuluokka 6, InfraRYL.

Vaatimus
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Suodatinkerroksen keskimääräinen tiiviysastevaatimus on keskimäärin 92 %.
Pienin sallittu yksittäinen koetulos on 90 %.

21110.4.2 Valmis suodatinkerros uusiomateriaaleista
Vaatimus
Uusiomateriaalista tehty rakenne täyttää vastaavan luonnonmateriaalista tehdyn valmiin rakenteen vaatimukset.
Materiaalikohtaiset ominaisuudet selvitetään ja toimitaan materiaalitoimittajan laatiman tuoteinformaation ja
ohjeistuksen mukaisesti.

21110.5 Suodatinkerroksen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Suodatinkerroksen poikkileikkauksen toteamiseksi työn aikana tehtävistä tarkemittauksista tai hyödyntäen
koneautomaatiota todetaan kerroksen muoto ja asema vähintään 20 m:n välein.
Suodatinkerroksen tiiviyttä tarkkaillaan sekä tiiviysmittauksin että työmenetelmätarkkailuna.
Työmenetelmätarkkailuun sisältyy hyväksyttävään tiivistystulokseen johtaneiden kerrospaksuuksien,
jyräyskertamäärien sekä materiaalin ja sen vesipitoisuuden pysyvyyden valvonta. Jokaisen tiivistettävän kerroksen
vesipitoisuus varmistetaan säteilymittalaitteella pintamittauksin ennen tiivistämistä keskimäärin 150 m:n välein.
Tiiviysvaatimukset esitetään suunnitelma-asiakirjoissa.
Tiiviysastetta tarkkaillaan satunnaisesti keskimäärin 200 m:n välein. kullakin ajoradalla tai raiteella soveltaen liitteen
2 menetelmää 1 tai 500 m:n välein kullakin ajoradalla tai raiteella soveltaen menetelmää 3.
Kelpoisuuden osoittamiseksi mittaustulosten tulee täyttää kohdan 21110.4 vaatimukset.
Suodatinkerroksesta aina ajan tasalla pidettävässä kelpoisuusasiakirjassa tarkastusasiakirjassa esitetään vähintään
kohdassa 18111.5 maapenkereen kelpoisuusasiakirjalta tarkastusasiakirjalta edellytetyt asiat.

Ohje
Tiiviysastetta tarkkaillaan satunnaisesti keskimäärin 500 m2 välein tai vähintään 3 kertaa.

Ohje
Työtä raportoitaessa osaraporttiin liitetään valokuvat, jotka on otettu kohteista ennen rakentamista ja työtä
luovutettaessa tai vastaava raportointimateriaali. Ohjeita raportoinnista ja mm. kuvien tallennusmuodoista on
julkaisussa Urakoitsijan laaturaportointi.

Viitteet
Urakoitsijan laaturaportointi. Toteuttamisvaiheen ohjaus. Liikennevirasto TIEH 2200062-09.
Liite 2 Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät
18111.5 Maapenkereen kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL
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21110.4 Valmis suodatinkerros
Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015. 12.1 Maarakentamisen mallipohjainen laadunvarmistusmenetelmä –
Geometristen mittojen laadunvalvonta

21110.6 Suodatinkerroksen tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Pölyäminen estetään tarvittaessa kastelemalla.

Suodatinkankaat
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2112

21120.1 Suodatinkankaiden materiaalit
Vaatimus
Tässä luvussa esitetyt vaatimukset koskevat suodatinkankaita, joita käytetään suodattamiseen ja erottamiseen.
teiden, katujen, rautateiden ja muiden liikennöityjen alueiden rakenteissa lukuun ottamatta rautateiden
päällysrakennetta ja asfaltilla sidottuja kerroksia.

Ohje
Tässä luvussa esitettyjä vaatimuksia voidaan käyttää myös muissa käyttökohteissa. Vaativissa suodatin ja
kuivatusrakenteissa tulee määrittää hankekohtaisesti suodatinkankaan laatuvaatimukset erityisesti hydraulisten
ominaisuuksien osalta.

Vaatimus
Geotekstiilit on CE-merkittävä ja niiden kelpoisuus osoitetaan vertaamalla liitteessä 10 listatun, käyttökohteeseen
soveltuvan harmonisoidun tuotestandardin perusteella laaditussa suoritustasoilmoituksessa ilmoitettuja
arvoja/luokkia kansallisiin vaatimustasoihin, jotka on esitetty taulukossa liite:T16.

Ohje
Geotekstiileillä on useita käyttökohteittain laadittuja tuotestandardeja. Tuotteella tulee olla käyttökohteen
tuotestandardin mukainen CE-merkki.

Viitteet
SFS-EN 13249 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Teiden ja muiden liikennöityjen alueiden rakentamisessa
käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet (rautateitä ja asfaltilla sidottuja
kerroksia lukuun ottamatta)
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SFS-EN 13250 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Rautateiden rakentamisessa käytettäviltä geotekstiileiltä ja
vastaavilta tuotteilta vaadittaavat ominaisuudet
Liite 10 2017 Standardisarjaluettelo. Geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaaditut ominaisuudet infrarakenteissa.
Liite T16 Suodatinkankaan ominaisuudet

Vaatimus
Suodatinkankaan tulee täyttää suunnitelma-asiakirjoissa määritetyn käyttöluokan mukaiset taulukossa Liite:T16
esitetyille ominaisuuksille asetetut kansalliset vaatimukset. Jos tuotteella ei ole NorGeoSpec laadunvalvontasertifikaattia, tulee valmistuksen laadunvalvonta varmistaa kolmannen osapuolen toimesta
vastaavalla tavalla.

Ohje
Liite:T16 taulukossa esitetyt käyttöluokat N1…N5 vastaavat liitteessä 11 kuvattuja NorGeoSpec -käyttöluokkia
(spesification profile 1…5).
Valmistajan CE-merkissä ilmoittamat taulukon Liite:T16 ominaisuuksien arvot todennetaan puolueettoman
laboratorion hyväksytyissä testauksissa. Minkään ominaisuuden arvojen todennus ei ole kahta vuotta vanhempi.

Viitteet
Liite T16 Suodatinkankaan ominaisuudet.
Liite 11 Puolueettoman laitoksen geotekstiilien ja vastaavien tuotteiden tuotesertifiointijärjestelmä NorGeoSpec

Vaatimus
Suodatinkankaalta vaadittava käyttöikä määritetään suunnitelma-asiakirjoissa.

Ohje
Suodatinkankaalta vaaditaan vähintään 25 vuoden käyttöikää normaaleissa käyttöolosuhteissa. Suodatinkankaiden
säilyvyys osoitetaan tuotestandardien mukaisilla testeillä.
Säilyvyys arvioidaan erikseen, jos rakenteissa käytetään materiaaleja, jotka muuttavat pH-ympäristön
normaalialueesta poikkeavaksi tai sisältävät säilyvyyteen haitallisesti vaikuttavia aineita tai yhdisteitä.
Olosuhteissa, joissa on korkea pH (> 9), ei saa käyttää polyesteristä valmistettuja suodatinkankaita. Korkea pH on
mahdollinen stabiloidussa rakenteissa ja eräissä uusiomateriaaleissa, kuten betonimurske, energiatuotannon kuonat
ja tuhkat sekä vaahtolasimurske.
Taulukko 21120:T1. Suodatinkankaan käyttöluokan valinta teiden ja muiden liikennöityjen alueiden
1) rakenteissa tavanomaisissa käyttökohteissa lukuun ottamatta rautateitä ja asfaltilla sidottuja kerroksia.
Pohjamaa

Rakentamis2) olosuhteet

Pehmeä Tv, Sa

Normaalit

Täyttömateriaalin enimmäisraekoko (dmax), mm
dmax < 60

N3

60 < dmax
< 200

200 < dmax <
500

N4

N5

dmax > 500

N5
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(su < 25 kPa)

Suotuisat

N3

N3

—

—

Kiinteä Sa (su >
25 kPa),

Normaalit

N3

N3

N3

N4

Suotuisat

N2

N2

—

—

Si, Hk, Sr
1)

Tämän kohdan vaatimukset eivät sovellu käytettäväksi lujittamistarkoituksessa käytettäville geotekstiileille eivätkä
suodatintarkoituksessa käytettäville geotekstiileille vaativissa kohteissa, kuten eroosiosuojauksissa ja korkeiden
tukimuurien taustatäytöissä. Vaativat kohteet tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaan.
Pohjamaa

Rakentamis2) olosuhteet

Täyttömateriaalin enimmäisraekoko (dmax), mm
dmax < 60

60 < dmax
< 200

200 < dmax <
500

dmax > 500

2)

Rakentamisolosuhteet
Normaalit: vähintään kaksi seuraavista olosuhteista toteutuu a) raskas rakentamisen aikainen liikenne, b)
murskattu ja teräväsärmäinen täyttömateriaali, c) tiivistys raskaalla tärykalustolla.
Suotuisat: jos vain yksi edellä mainituista olosuhteista toteutuu ja lisäksi täyttömateriaalin enimmäisraekoko on <
200 mm.

Vaatimus
Suodatinkankaan käyttöluokka tämän luvun mukaisessa käyttötarkoituksessa määritetään taulukon 21120:T1 avulla.

Ohje
Taulukkoa voidaan käyttää soveltaen suunnittelun apuna myös muissa käyttötarkoituksissa ottaen huomioon
käyttökohdekohtaiset vaatimukset esim. suodattamisessa. Käyttöluokan N2 suodatinkangasta suositellaan
käytettäväksi vain poikkeustapauksessa.

Vaatimus
Jokaisen suodatinkangaserän suunnitelmanmukaisuus todetaan ja siitä laaditaan vastaanottoraportti.
Suodatinkankaan tiedot tarkistetaan.

Ohje
Materiaalityyppi, rullien ehjyys ja tasalaatuisuus tarkastetaan silmämääräisesti rullien molemmista päistä. Tuotteen
pakkaukseen liitetyistä tiedoista tarkistetaan CE-merkki ja suoritustasoilmoitus (DoP), valmistaja ja/tai
tavarantoimittaja, tuotenimi, tuotetyyppi, pakkaustunnus, nimellinen kokonaispaino kg/pakkaus, materiaalin mitat
(leveys ja pituus), massa g/m² standardin SFS-EN ISO 9864 mukaisesti määriteltynä, pääpolymeerityyppi/-tyypit
jokaisesta komponentista sekä mahdollinen NorGeoSpec-sertifikaatti.
Tuote tunnistetaan asentamisen aikana kankaan reunaan tehdyistä merkinnöistä.

Viitteet
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SFS-EN ISO 9864 Geosynthetics.Test method for the determination of mass per unit area of geotextiles and geotextilerelated products
SFS-EN ISO 10320 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Tunnistaminen työmaalla
SFS-EN ISO 10319:en Geosynthetics. Wide-width tensile test (ISO 10319:2015).

Vaatimus
Puolueettoman laitoksen voimassa olevalla laadunvalvonta- ja tuotemäärittely sertifikaattiyhdistelmällä (Liite
11, Puolueettoman laitoksen geotekstiilien ja vastaavien tuotteiden tuotesertifiointijärjestelmä NorGeoSpec)
osoitetaan, että tuotteen ominaisuudet täyttävät määritetyn käyttöluokan mukaiset taulukossa Liite:T16 esitetyille
ominaisuuksille asetetut vaatimukset.

Ellei kolmas osapuoli ole varmistanut tuotteen laatua, otetaan toimitetusta erästä vastaanottotarkastuksen jälkeen
edustava näyte ominaisuuksien varmistamiseksi. Näytteitä otetaan yksi A- ja B-näytteestä muodostuva erä jokaista 10
000 m2:n kangaserää kohti. Jos käytettävä määrä on yli 1000 m2, testataan vähintään yksi näyte-erä.
Näytteet otetaan standardin SFS-EN ISO 9862:en mukaisesti. Kahdesta eri rullasta otetaan vähintään 1 m:n pituinen
ja koko rullan levyinen näyte, josta tutkitaan laboratoriossa vähintään neliöpaino (EN ISO 9864) ja vetolujuus sekä
murtolujuutta vastaava venymä (EN ISO 10319). Rullan alusta poistetaan ennen näytteenottoa kahden kierroksen
verran materiaalia. Vaatimuksenmukaisuus arvioidaan tutkituista ominaisuuksista ao. tuotestandardin kohdan 5.2
mukaisesti.
Näytteenottoa työmaalla ja näytteen testausta riippumattomassa laboratoriossa ei tarvita, jos tuotteella on CEmerkinnän lisäksi liitteen 11 mukainen tuotesertifikaatti, paitsi jos suunnitelma-asiakirjoissa toisin vaaditaan.

Ohje
Jos tuotteella on pelkkä NorGeoSpec 2012 laadunvalvontasertifikaatti, yllä esitettyä vaatimusta
näytteenotto- ja testaustiheydettä voidaan harventaa siten, että jokaista 20000 m2:n suodatinkangaserää
kohti testataan yksi näyte-erä. Jos käytettävä määrä on yli 1000 m2, testataan vähintään yksi näyte-erä.
Jos tuotteella on NorGeoSpec2012 laadunvalvonta- ja tuotemäärittely sertifikaattiyhdistelmä ja suunnitelmaasiakirjoissa edellytetään testausta, suositellaan testausta jokaista käytettyä 50 000 m2:n kangaserää kohti (näyteerässä näytteet A ja B). Jos käytettävä määrä on yli 10 000 m2, testataan vähintään 1 näyte-erä.

Viitteet
SFS-EN ISO 9862:en Geosynthetics. Sampling and preparation of test specimens
SFS-EN ISO 9864:en Geosynthetics.Test method for the determination of mass per unit area of geotextiles and
geotextile-related products
SFS-EN ISO 10319:en Geosynthetics. Wide-width tensile test.

Vaatimus
Suodatinkankaiden toimitusasiakirjat sekä mahdolliset koekappaleiden koestus- ja mittaustulokset liitetään
kelpoisuusasiakirjoihin.
Suodatinkangasrullat varastoidaan valmistajan ohjeiden mukaisesti kuivalle alustalle auringon valolta ja sateelta
suojattuina. Suojamuovit poistetaan vasta juuri ennen käyttöä.
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21120.2 Suodatinkankaiden alusta
Vaatimus
Alempi pinta tai kerros on ko. rakennusosan vaatimusten mukainen.

21120.3 Suodatinkankaiden asentaminen
Vaatimus
Kankaita ei saa jättää levitettynä auringon valolle alttiiksi yhtä viikkoa pidemmäksi ajaksi.

Ohje
Valmistaja ilmoittaa tuotteen UV-kestävyyden ja kuinka pian asennuksen jälkeen materiaali on peitettävä.

Vaatimus
Kankaat limitetään täytön tai jakavan kerroksen alla vähintään 0,5 m. Jos täyttö etenee poikittain kankaan limitystä
vastaan, lisättävän kankaan reuna asennetaan jo maassa olevan kuitukankaan reunan alle. Saumattavat kankaat
saumataan valmistajan asennusohjeiden mukaisesti tai suunnitelma-asiakirjoissa osoitetulla tavalla.

Ohje
Tierakenteissa kankaat levitetään yleensä täytön etenemissuuntaan nähden poikittain. Ratarakenteessa kankaat
levitetään radan pituussuuntaan.
Kankaiden välinen saumakohta voidaan varmistaa ompelemalla, nitomalla tai liimaamalla, jolloin voidaan myös
käyttää kapeampaa limitystä. Kuitukankaan saumaukseeen tulee kiinnittää erityistä huomiota luiskissa sekä
liittymiskohdissa kuivatusjärjestelmiin, kaivoihin ja vastaaviin rakenteisiin.

Vaatimus
Suodatinkankaan päällä ei saa liikkua työkoneilla tai autoilla. Työkoneilla voidaan liikkua vasta, kun kankaan päälle on
tiivistetty vähintään 0,3 m ylemmän kerroksen materiaalia. Jos työmaaliikenne on raskasta tai pyöräalustaista, kerros
tehdään vähintään 0,5 m paksuksi. Kerroksen materiaalin enimmäisraekoko saa olla enintään 2/3 kerroksen
paksuudesta.

Ohje
Vaurioitunut suodatinkangas on suojattava tai peitettävä uudella kuitukankaalla saumausohjeita noudattaen.
Suodatinkangasta voidaan erottamis- ja suodattamistarkoituksen lisäksi käyttää tilapäisessä kuljetustiessä
parantamaan tien kantavuutta. Mahdolliset työmaaliikennettä palvelevat lisäkankaat on merkittävä
toteutumapiirustuksiin, ellei niitä poisteta. Mineraalinen suodatinkerros voidaan korvata suodatinkankaalla vain
suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.
Jos rakentamisolosuhteet tai maaperäolosuhteet ovat poikkeavat suunnitelma-asiakirjoissa oletetuista, on
suunnitelma tarkistettava ennen rakentamistyöhön ryhtymistä ja tarvittaessa laadittava muutossuunnitelma.
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Erityisesti työtä aloitettaessa on arvioitava työnaikaisen liikenteen määrä ja rasittavuus sekä sen mahdollinen
vaikutus suodatinkankaan valintaan.

21120.4 Valmis asennettu suodatinkangas
Vaatimus
Suodatinkangas ei vaurioidu asennuksen aikana ja kestää sille tulevat kuormitukset suunnitellun käyttötavan
mukaisesti. Asentamisen aikana rikkoutuva suodatinkangas poistetaan ja korvataan uudella.

Ohje
Jos suodatinkangas vaurioituu asentamisen aikana, selvitetään vaurioitumisen syy ja tarvittaessa muutetaan
suodatinkankaan käyttöluokkaa ja/tai täyttömateriaalia.
Jos täyttökerrosten rakentamisen jälkeen epäillään suodatinkankaan haitallista vaurioitumista, selvitetään syy ja
korjaavat toimenpiteet suunnitellaan tapauskohtaisesti.

21120.5 Asennettujen suodatinkankaiden kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Työvaiheessa tarkistetaan kankaiden riittävä limitys ja saumaus.
Kelpoisuusasiakirjaa Tarkastusasiakirjaa varten laadittaviin rakenteiden pituus- ja poikkileikkauksiin, suunnitelmiin tai
toteumamalliin merkitään suodatinkankaan käyttöluokka ja tyyppi sekä toteutunut asema rakenteessa.
Suodatinkankaan laatutiedot sekä mahdollisen saumausmateriaalin tiedot liitetään kelpoisuusasiakirjaan
tarkastusasiakirjaan.

21120.6 Suodatinkankaiden asentamisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

21200 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset
21210 Jakavat kerrokset
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2121.
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21210.1.1 Jakavan kerroksen materiaalit, yleistä
Vaatimus
Tuotteen kelpoisuus osoitetaan standardin SFS-EN 13242 mukaisella CE-merkinnällä,
suoritustasoilmoituksella ja rakeisuuden tutkimustuloksilla, kun laadunvarmistus on tehty standardin SFSEN 13242
mukaisesti. Jos tuotetta ei voi CE-merkitä, toisin sanoen tuote valmistetaan rakennuskohteessa suoraan käyttöön, tai
tuotteen ylempi seulakoko D > 90 mm, laadunvarmistuksen on täytettävä standardin SFS-EN 13242 vaatimukset ja
tuoteominaisuudet ovat tässä luvussa esitettyjen vaatimusten mukaiset. Ominaisuuksien testaustiheydet ovat tässä
luvussa esitettyjen vaatimusten mukaiset. Jakavan kerroksen rakeisuusvaatimukset perustuvat standardiin SFS-EN
13285:en ja kiviainesvaatimukset standardiin SFSEN 13242.
Jakava kerros rakennetaan kalliomurskeesta, luonnon sorasta, soramurskeesta tai uusiomateriaalista.
Hankekohtaisesti päätetään, mitä materiaalia käytetään. Kiviaineksessa ei sallita savea eikä haitallisia epäpuhtauksia
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kuten humusta ja orgaanisen aineksen kappaleita. Maarakenteissa käytettävien materiaalien pitää soveltua teknisiltä
ominaisuuksiltaan käyttökohteeseen ja niiden on oltava riittävän tasalaatuisia.
Kiviaineksen valmistaja suorittaa standardin SFS-EN 13242 mukaiset tyyppitestaukset ja tehtaan sisäistä
laadunvalvontaa varmistuakseen siitä, että tuote on standardin ja kyseeseen tulevien ilmoitettujen arvojen
mukainen. Tutkittavat kiviainesnäytteet otetaan standardin SFS-EN 932-1 ja näytteenottosuunnitelman mukaisesti.
Yhteenveto materiaalivaatimuksista on esitetty liitteissä T1 ja T17…T18.

Ohje
Näytteet otetaan aina valmistuksen aikana. Valmistuksen aikana näytteet otetaan poistopään materiaalivirrasta.
Tarvittaessa varastoidusta kiviaineksesta näyte otetaan kuormauksen yhteydessä tekemällä kauhakuormaimella
kasa, josta otetaan osanäytteitä siten, että yhdistetty näyte kuvaa koko kauhallisen sisältöä. Tarvittaessa voidaan
käyttää myös muita standardin SFS-EN 932-1 näytteenottotapoja.
Näytteenotto ja testaus on suunniteltava siten, että voidaan olla jatkuvasti varmoja siitä, että tuote täyttää
vaatimukset. Lisäksi testaus on järjestettävä siten, että se ohjaa tuotantoa. Tuotannosta otetun näytteen testitulos
pitää olla tuotannon käytössä ennen kuin seuraava näyte otetaan kyseisen testin testaustaajuuden mukaisesti.
Jakavan kerroksen materiaalien kiviainesominaisuudet petrografinen koostumus, kiintotiheys, veden imeytyminen
sekä karkeiden uusiokiviainesten osa-aineiden pitoisuuksien luokittelu sekä säilyvyysominaisuudet osoitetaan
standardiin SFS-EN 13242 (harmonisoitu standardi) perustuvalla CE-merkinnällä. Kaikille standardissa esitetyille
kiviainesominaisuuksille ei Suomessa yleensä aseteta vaatimuksia.
Lisäksi materiaalien on täytettävä standardiin SFS-EN 13285:en (harmonisointi on valmisteilla) perustuvat
hienoainespitoisuutta, maksimiraekokoa suurempien rakeiden osuutta koskevat vaatimukset sekä muut taulukoissa
21210:T1...T2 esitetyt rakeisuusvaatimukset. Jakavan kerroksen materiaaleille voidaan tarvittaessa asettaa
hankekohtaisia vaatimuksia esim. routanousu-, vedenläpäisevyys- ja liukoisuusominaisuuksille. Tiivistämistyön
laadunvarmistustarpeita varten voidaan asettaa hankekohtaisesti vaatimus, että laboratoriossa selvitetään
materiaalin kuivairtotiheyden ja optimivesipitoisuuden vertailuarvot.
Luonnon kiviainesta korvaavina materiaaleina voidaan käyttää käyttökohteeseen soveltuvia
uusiomateriaaleja. Standardin EN 13242 soveltamisalaan kuuluvat materiaalit, joilla on käyttöhistoria Suomessa,
voidaan CE-merkitä ja niitä voidaan käyttää rakenteessa luonnon kiviainesten tavoin, mikäli ne täyttävät tekniset- ja
ympäristökelpoisuusvaatimukset kohteessa. Uusiomateriaalien, joiden käyttöhistorialla ei ole osoitettu riittävää
teknistä kelpoisuutta, käyttö edellyttää yleensä materiaali- tai rakennekohtaisia ennakkokokeita. Uusiomateriaalien
laatuvaatimuksina käytetään soveltuvin osin luonnon kiviaineksille asetettuja laatuvaatimuksia.
Uusiomateriaalien tulee täyttää lainsäädännössä tai ympäristöluvassa asetetut ympäristökelpoisuusehdot.
Valtioneuvoston asetuksilla (esim. VNa 591/2006 843/2017 ja sen päivitykset) voidaan tietyt materiaalit vapauttaa
ympäristölupavelvollisuudesta ja antaa määräyksiä mm. ilmoitusvelvollisuudesta. Tietyt terästeollisuuden kuonat
eivät KHO:n päätöksen mukaan tarvitse ympäristölupaa tai VNa 591/2006 843/2017 mukaista ilmoitusmenettelyä.
Maarakenteissa käytettävien uusiomateriaalien on teknisiltä ominaisuuksiltaan ja maarakennuskelpoisuudeltaan
sovelluttava käyttökohteeseen ja oltava riittävän tasalaatuisia. Kun uusiomateriaaleja käytetään kuormitettuihin
maarakenteisiin, niiden pitkäaikaiskestävyys osoitetaan käyttöhistorialla (esim. toteutetut kohteet) tai
pitkäaikaiskestävyyteen liittyviä riskejä pienennetään ennakolta tehtävillä laboratorio- ja kenttäkokeilla sekä
hankkimalla kokemusta käytöstä aluksi pienemmillä kokeilukohteilla.
Uusiomateriaalit eivät saa aiheuttaa kanssaan kosketuksiin tuleville rakenteille korroosiota eikä muita vaurioita.
Mahdolliset erityisominaisuudet tai -vaatimukset otetaan huomioon tarvittaessa koko rakenteen suunnittelussa.
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Murske voi olla markkinoilla olevaa tuotetta tai esimerkiksi tielinjalta tai muusta tilaajan raaka-aineesta tehtävää
mursketta. Tilaajan materiaalista valmistettujen murskeiden on täytettävä samat laatuvaatimukset kuin markkinoilla
olevien murskeiden. Työn suorittajan on tutkittava ne samoin kuin markkinoilla olevat murskeet ja esitettävä
tulokset tilaajalle.

Vaatimus
Enimmäisraekokona käytetään enintään puolta kerralla tehtävän kerroksen paksuudesta.

Viitteet
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset
SFS-EN 13285:en Unbound mixtures. Specifications
SFS-EN 932-1 Kiviainesten yleisten ominaisuuksien testaus. Osa 1: Näytteenottomenetelmät
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Suomen säädöskokoelma 591/2006
843/2017 päivityksineen ja 843/2017:n soveltamisohje 2019
Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa. Suunnitteluvaiheen ohjaus. Liikennevirasto (tiehallinto)
Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa, Väyläviraston ohjeita 6/2020
UUMA-käsikirjasto (http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uuma-käsikirjasto)
Liite T1 2017 Vaatimukset masuunikuonille, BOS-teräskuonaseoksille ja ferrokromikuonalle sekä suositukset
testaustiheydeksi
Liite T17 2017 Sitomattoman kantavan kerroksen ja jakavan kerroksen luonnonkiviaineksen vaatimukset sekä
suositukset testaustiheydeksi
Liite T18 2017 Sitomattoman kantavan kerroksen ja jakavan kerroksen vaatimukset betonimurskeelle sekä
suositukset testaustiheydeksi

21210.1.2 Jakava kerros luonnonsorasta
Vaatimus
Jakavaan kerrokseen käytetään luonnonsoralajikkeita, joiden d = 0…2 ja D = 16…125 mm.
Jakavaan kerrokseen käytettävä luonnonsora täyttää kuvassa 21210:K3 esitetyt standardin SFS-EN 933-1 mukaisella
pesuseulonnalla tutkitut rakeisuusvaatimukset. Jos hienoainespitoisuus eli 0,063 mm:n seulan läpäisy on yli 5 paino%, määritetään 0,02 mm:n seulan läpäisy-% hydrometrikokeella (CEN ISO/ TS 17892-4 tai PANK 2103). Jos
hienoainespitoisuus on 5...9 paino-%, vaihtoehtoisena menetelmänä 0,02 mm:n seulan läpäisyprosentin
määritykselle voidaan käyttää pesuseulontaa, jossa testilajikkeena käytetään 2 mm:n seulan alitetta. Molemmilla
testeillä 0,02 mm:n läpäisyvaatimus on ≤ 3,0 %.
Jakavaan kerrokseen käytettävän luonnonsoran rakeisuus tutkitaan kerran 5000 t:a kohti käyttäen pesuseulontaa
standardin SFS-EN 933-1 mukaisesti materiaalia otettaessa tai hankittaessa. Jokaisesta ottopaikasta tutkitaan
kuitenkin vähintään 2 näytettä.

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

Materiaali välpätään, jos kerrospaksuuden sallimaa enimmäisraekokoa suurempien tai halkaisijaltaan yli 150 mm:n
kivien paino-osuus on yli 5 %.
Kuva 21210:K3. Jakavaan rakennekerrokseen käytettävän luonnonsoran rakeisuusvaatimukset.

Seulakoot, mm ja niitä vastaavat läpäisyprosentit, kuva 21210:K3.
0,063

1

4

8

16

31,5

125

0...9

3...47

12...70

22...85

32...100

46...100

85...100

Viitteet
SFS-EN 933-1 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen.
Seulontamenetelmä
CEN-ISO/TS 17892-4 Geotekninen tutkimus ja koestus. Maan laboratoriokokeet. Osa 4: Rakeisuuden määritys
PANK–2103 Kiviainekset, yleisominaisuudet. Rakeisuusmääritys, hydrometrikoe.

21210.1.3 Jakava kerros murskeesta
21210.1.3.1 Jakava kerros murskeesta, yleistä
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Vaatimus
Murske voi olla soramursketta, kalliomursketta tai uusiomateriaalia.
Jakavan kerroksen murskeiden rakeisuus on standardin SFS-EN 13285:en rakeisuusluokan Gp tai Gc mukainen.
Hankekohtaisesti päätetään, kumpaa rakeisuusluokkaa käytetään.
Jakavan kerroksen murskeiden rakeisuuden keskiarvojen sallittu vaihteluväli on taulukoissa 21210:T1
(rakeisuusluokka Gp) ja 21210:T2 (rakeisuusluokka Gc) ja yksittäiset rakeisuudet taulukoissa 21210:T3
(rakeisuusluokka Gp) ja 21210:T4 (rakeisuusluokka Gc) esitetyllä vaihteluvälillä. Osittain lujittuvien uusiomateriaalien
rakeisuusvaatimukset poikkeavat taulukoiden vaatimuksista ja niiden vaatimukset on esitetty liitteissä T1 ja T18.
Jakavassa kerroksessa voidaan käyttää seuraavia standardin SFS-EN 13285:en mukaisia rakeisuuksia 0/32, 0/40, 0/45,
0/56, 0/63, 0/80 ja 0/90. Lisäksi voidaan käyttää kohdan 21210.1.3.2 mukaisia suurirakeisia murskeita.
Rakeisuus tutkitaan standardin SFS-EN 933-1 mukaisesti pesuseulonnalla niin tiheästi, kuin on tarpeen
vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi, mutta vähintään kerran viikossa tai kerran 5000 t kohden ja aina, kun
raaka-aineen laatu muuttuu olennaisesti. Rakeisuuden vähimmäistestaustiheys määräytyy sen mukaan, kumpi
vaatimuksista täyttyy ensin.

Ohje
Jakavan kerroksen murskeiden rakeisuus on standardin SFS-EN 13285:en rakeisuusluokan Gp tai Gc mukainen.
Jakavan kerroksen murskeen raekoon Gp 0/63 rakeisuusohjealue esitetään esimerkkinä kuvassa 21210:K4. Muut
rakeisuusohjealueet esitetään taulukoissa 21210:T1...21210:T2.
Kalliomurskeelle suositeltava rakeisuusluokka on Gp, joka on vähän hiekkaa vastaavaa raekokoa sisältävä, avoin eli
roikkuva rakeisuuskäyrä ja siksi hyvin vettä läpäisevä, nopeasti kuivuva ja märkänäkin hyvin kantavuutensa säilyttävä.
Soramurskeelle voidaan käyttää myös luokkaa Gc rakenteissa, joissa ei edellytetä suurta kantavuutta.

Vaatimus
Uusiomateriaalien osa-aineiden luokittelu on tehtävä standardin SFS-EN 933-11 mukaisesti ja tulokset on
ilmoitettava yhteenvetotaulukon liitteiden T22…T23 mukaisesti. Yhteenveto muista materiaalivaatimuksista on
esitetty liitteissä T1 ja T18.

Viitteet
SFS-EN 13285:en Unbound mixtures. Specifications
SFS-EN 933-1 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen.
Seulontamenetelmä
SFS-EN 933-11 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 11: Karkean uusiokiviaineksen osa-aineiden
luokittelutesti
Liite T18 2017 Sitomattoman kantavan kerroksen ja jakavan kerroksen vaatimukset betonimurskeelle sekä
suositukset testaustiheydeksi
Liite T1 2017 Vaatimukset masuunikuonille, BOS-teräskuonaseoksille ja ferrokromikuonalle sekä suositukset
testaustiheydeksi

Vaatimus
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Enimmäisraekokoa vastaavan seulakoon D läpäisy-% on 80…99 ja seulakoon 1,4D läpäisy-% on 100 (standardin SFSEN 13242 luokka GA80 ja SFS-EN 13285:en luokka OC80). Jakavaan kerrokseen käytettävän kalliomurskeen
hienoainespitoisuus eli 0,063 mm:n seulan läpäisy-% on korkeintaan 7 (luokka f7 tai UF7) ja soramurskeen
korkeintaan 9 (luokka f9 tai UF9).

Viitteet
SFS-EN 932-1 Kiviainesten yleisten ominaisuuksien testaus. Osa 1: Näytteenottomenetelmät
SFS-EN 933-1 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen.
Seulontamenetelmä
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset
SFS-EN 13285:en Unbound mixtures. Specifications
Liite 1 Raekokosuhteen laskeminen

Vaatimus
Kuva 21210:K4. Esimerkki jakavan kerroksen kalliomurskeen 0/63 Gp rakeisuusjakaumasta.

Taulukko 21210:T1. Jakavan kerroksen murskeiden keskiarvojen sallittu vaihteluväli.
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0/32

0/40

0/45

0/56

0/63

0/80

0/90

Gp

Gp

Gp

Gp

Gp

Gp

Gp

0,5

—

—

—

—

—

—

—

1

9...20

9...20

9...20

—

—

—

—

2

14...27

14...27

14...27

9...20

9...20

9...20

9...20

4

21...38

21...38

—

14...27

14...27

14...27

—

5,6

—

—

21...38

—

—

—

14...27

8

33...52

—

—

21...38

21...38

—

—

10

—

33...52

—

—

—

21...38

—

11,2

—

—

33...52

—

—

—

21...38

16

54...72

—

—

33...52

33...52

—

—

0/32

0/40

0/45

0/56

0/63

0/80

0/90

Gp

Gp

Gp

Gp

Gp

Gp

Gp

20

—

54...72

—

—

—

33...52

—

22,4

—

—

54...72

—

—

—

33...52

31,5

—

—

—

54...72

54...72

—

—

40

—

—

—

—

—

54...72

—

45

—

—

—

—

—

—

54...72

Seulakoko,
mm

Taulukko 21210:T2. Jakavan kerroksen murskeiden keskiarvojen sallittu vaihteluväli.
Seulakoko,
mm

0,5

0/32

0/40

0/45

0/56

0/63

0/80

0/90

Gc

Gc

Gc

Gc

Gc

Gc

Gc

10...25

10...25

10...25

—

—

—

—
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1

13...30

13...30

13...30

10...25

10...25

10...25

10...25

2

22...36

22...36

22...36

13...30

13...30

13...30

13...30

4

31...49

31...49

—

22...36

22...36

22...36

—

5,6

—

—

31...49

—

—

—

22...36

8

41...64

—

—

31...49

31...49

—

—

10

—

41...64

—

—

—

31...49

—

11,2

—

—

41...64

—

—

—

31...49

16

61...79

—

—

41...64

41...64

—

—

20

—

61...79

—

—

—

41...64

—

22,4

—

—

61...79

—

—

—

41...64

31,5

—

—

—

61...79

61...79

—

—

40

—

—

—

—

—

61...79

—

45

—

—

—

—

—

—

61...79

Taulukko 21210:T3. Jakavan kerroksen murskeiden yksittäisten rakeisuustulosten sallittu vaihteluväli.
Seula, mm

0/32

0/40

0/45

0/56

0/63

0/80

0/90

Gp

Gp

Gp

Gp

Gp

Gp

Gp

<7

<7

<7

<7

<7

<7

<7

0/32

0/40

0/45

0/56

0/63

0/80

0/90

Gp

Gp

Gp

Gp

Gp

Gp

Gp

<9

<9

<9

<9

<9

<9

<9

0,5

—

—

—

—

—

—

—

1

3...32

3...32

3...32

—

—

—

—

0,063
(KaM)
Seula, mm

0,063 (SrM)

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

2

6...42

6...42

6...42

3...32

3...32

3...32

3...32

4

12...53

12...53

—

6...42

6...42

6...42

—

5,6

—

—

12...53

—

—

—

6...42

8

23...66

—

—

12...53

12...53

—

—

10

—

23...66

—

—

—

12...53

—

11,2

—

—

23...66

—

—

—

12...53

16

43...81

—

—

23...66

23...66

—

—

20

—

43...81

—

—

—

23...66

—

22,4

—

—

43...81

—

—

—

23...66

31,5

80...99

—

—

43...81

43...81

—

—

40

—

80...99

—

—

—

43...81

—

45

90...100

—

80...99

—

—

—

43...81

56

—

90...100

—

80...99

—

—

—

63

100

—

90...100

—

80...99

—

—

80

—

100

—

90...100

—

80...99

—

90

—

—

100

—

—

—

80...99

110

—

—

—

100

—

—

—

125

—

—

—

—

100

100

—

180

—

—

—

—

—

—

100

Taulukko 21210:T4. Jakavan kerroksen murskeiden yksittäisten rakeisuustulosten sallittu vaihteluväli.
Seula, mm

0/32

0/40

0/45

0/56

0/63

0/80

0/90

Gc

Gc

Gc

Gc

Gc

Gc

Gc
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<7

<7

<7

<7

<7

<7

<7

0/32

0/40

0/45

0/56

0/63

0/80

0/90

Gc

Gc

Gc

Gc

Gc

Gc

Gc

<9

<9

<9

<9

<9

<9

<9

0,5

5...30

5...30

5...30

—

—

—

—

1

8...35

8...35

8...35

5...30

5...30

5...30

5...30

2

13...45

13...45

13...45

8...35

8...35

8...35

8...35

4

20...60

20...60

—

13...45

13...45

13...45

—

5,6

—

—

20...60

—

—

—

13...45

8

30...75

—

—

20...60

20...60

—

—

10

—

30...75

—

—

—

20...60

—

11,2

—

—

30...75

—

—

—

20...60

16

50...90

—

—

30...75

30...75

—

—

20

—

50...90

—

—

—

30...75

—

22,4

—

—

50...90

—

—

—

30...75

31,5

80...99

—

—

50...90

50...90

—

—

40

—

80...99

—

—

—

50...90

—

45

90...100

—

80...99

—

—

—

50...90

56

—

90...100

—

80...99

—

—

—

63

100

—

90...100

—

80...99

—

—

80

—

100

—

90...100

—

80...99

—

0,063
(KaM)
Seula, mm

0,063 (SrM)
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90

—

—

100

—

—

—

80...99

110

—

—

—

100

—

—

—

125

—

—

—

—

100

100

—

180

—

—

—

—

—

—

100

Vaatimus
Kallio- ja soramurskeen sekä uusiomateriaalien iskunkestävyyttä kuvaava Los Angeles -luku pitää ilmoittaa, mutta
sille ei ole toistaiseksi vaatimusta.
Jakavan kerroksen kiviaines ei saa olla rapautunutta tai rapautumisherkkää ja sen pitää kestää
jäädytyssulamisrasituksia.
Luonnonkiviaineksien rapautumattomuus ja jäätymis-sulamiskestävyys osoitetaan aina petrografisella tutkimuksella
ja vedenimeytymistestillä. Kiviaines on jäätymis-sulamiskestävää, jos standardin SFSEN 932-3 mukaisen petrografisen
tutkimuksen perusteella siinä ei ole viitteitä heikkojen eikä paljon vettä imevien rakeiden esiintymisestä. Standardin
SFS-EN 1097-6 mukaisessa 0,063/D lajitteelle tehdyssä kokeessa vedenimeytyminen on oltava alle 1 % (luokka WA24
1). Jos edelliset ehdot eivät täyty, rapautumattomuus on osoitettava standardin SFS-EN 1367-6 mukaisella jäädytyssulamiskestävyystestillä ja testituloksen tulee olla ≤ 4%. Petrografinen tutkimus tehdään aina tyyppitestauksessa ja
sen jälkeen vähintään kerran kolmessa vuodessa. Vedenimeytyminen testataan vähintään kerran vuodessa.
•

Pehmeiden rapautumis- ja muuttumistuotteiden (esim. kloriitti ja talkki) yhteenlaskettu osuus kiviaineksessa
ei saa ylittää 5 %. Helposti liukenevia ja murenevia karbonaattimineraaleja (kalsiitti, dolomiitti) ei saa
kasaumina olla 5 % enempää, hajallaan korkeintaan 10 %.

Vaatimus
Jäädytys-sulatustesti ei sovellu uusiomateriaalien laadunarviointiin. Rakenteessa lujittuvan betonimurskeen
pakkasenkestävyys perustuu routimattomuuteen ja puristuslujuuden kehitykseen. Valmistajan on osoitettava
vaatimusten täyttyminen.

Viitteet
SFS-EN 932-3 Kiviainesten yleisten ominaisuuksien testaus. Osa 3: Yksinkertaistetun petrografisen kuvauksen
menettely ja terminologia
SFS-EN 1097-6 Kiviainesten mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien testaus. Osa 6:
Kiintotiheyden ja vedenimeytymisen määrittäminen
SFS-EN 1367-6 Kiviainesten lämpö- ja rapautuvuusominaisuuksien testaus. Osa 6: Jäädytyssulatuskestävyys
suolarasituksessa (Nacl)
SFS-EN 13242 Kiviainekset sitomattomiin ja hydraulisesti sidottuihin materiaaleihin maa- ja vesirakentamisessa sekä
tienrakenteissa
SFS-EN 13285:en Unbound mixtures. Specifications.

21210.1.3.2 Jakava kerros suurirakeisesta murskeesta
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Ohje
Normaalia suurempia jakavan kerroksen rakeisuuksia 0/125, 0/180 ja 0/250 voidaan käyttää, jos siitä ei ole haittaa
työnaikaisen liikenteen hoidolle tai valmiin kerroksen laatuvaatimusten saavuttamiselle ja kerrospaksuus on riittävä.

Vaatimus
Suurirakeisen jakavan kerroksen murskeen rakeisuus täyttää taulukon 21210:T5 vaatimukset.
Suurirakeisen jakavan kerroksen murskeen rapautumiskestävyys täyttää kohdassa 21210.1.3.1 esitetyt vaatimukset.
Taulukko 21210:T5. Suurirakeisen jakavan kerroksen murskeen rakeisuuden keskiarvon ja yksittäisten tulosten
sallittu vaihteluväli.
Seula, mm

Raekoko, mm
0/125
Keskiarvo

0/180

Yksittäistulokse

t Keskiarvo

0/250

Yksittäistulokset Keskiarvo

Yksittäistulokset

0,063

—

0...7

—

0...7

—

0...7

2

—

—

—

—

—

—

4

9...20

3...32

—

—

—

—

5,6

—

—

9...20

3...32

—

—

8

14...27

6...42

—

—

9...20

3...32

11,2

—

—

14...27

6...42

—

—

16

21...38

12...53

—

—

14...27

6...42

22,4

—

—

21...38

12...53

—

—

31,5

33...52

23...66

—

—

21...38

12...53

45

—

—

33...52

23...66

—

—

63

54...72

43...81

—

—

33...52

23...66

90

—

—

54...72

43...81

—

—

125

—

80...100

—

—

—

—

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

180

—

—

—

80...100

54...72

43...81

250

—

100

—

—

—

80...100

350

—

—

—

100

—

—

500

—

—

—

—

—

100

Viitteet
21210.1.3.1 Jakava kerros murskeesta, yleistä, InfraRYL.

21210.2 Jakavan kerroksen alusta
Vaatimus
Ennen kerroksen rakentamista varmistetaan alle jäävän kerroksen tai penkereen taso, leveys ja pintojen muoto,
lukujen 18111 ja 181121 mukaisesti.
Pengermateriaali, suodatinkerros tai leikkauspohja, jonka päälle jakava kerros rakennetaan, on sula.
Tien jakava kerros voidaan rakentaa myös alustan ollessa routaantunut, jos keväällä ja talvella otetaan huomioon
routanousut. Työtä jatketaan, kun tarvittavat korjaukset tai suunnitelmien muutokset on tehty.

Viitteet
18111 Maapenkereet, InfraRYL
181121 Maalle pengerretyt louhepenkereet, InfraRYL.

21210.3 Jakavan kerroksen tekeminen
Vaatimus
Jakavan kerroksen tekemisessä, tiivistämisessä ja talvirakentamisessa sovelletaan liitteen 2 vaatimuksia ja ohjeita.
Em. liitteestä jakavalle kerrokselle soveltuvat säteilylaitemittaus (menetelmä 1), kun raekoko on enintään 63 mm, ja
levykuormitus- tai pudotuspainolaitemittaus (menetelmä 2) sekä mittaava jyrä ja pistemäiset varmistusmittaukset
(menetelmä 3), kun raekoko on enintään 125 mm. Kun raekoko ylittää 125 mm, voidaan käyttää vaaitusta
(menetelmä 4). Pienissä kohteissa hyväksytään myös jyräyskertamäärien seuranta (menetelmä 5).

Ohje
Suositeltavimmat tiivistämistyön laaduntarkkailumenetelmät ovat 2 (levykuormitus- ja pudotuspainolaite) ja 3
(mittaava jyrä ja pistemäiset varmistusmittaukset).
Ohut jakava kerros voidaan tehdä yhdessä kantavan kerroksen kanssa kantavan kerroksen kiviaineksesta.
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Katurakentamisessa suodatinhiekka voidaan erikseen sovittaessa korvata jakavan kerroksen soralla materiaalilla
edellyttäen, että tukikerroksen kokonaispaksuutta ei pienennetä ja päällysrakenteen alapintaan asennetaan
käyttöluokan N2 suodatinkangas maapohjan kantavuusluokissa E, F ja G.
Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei ole muuta esitetty päällysrakennekerrosten leveydestä ja luiskan kaltevuudesta, on
reunatueton asfalttipäällysteisen päällysrakenteen reuna tehtävä kuvan 21310:K1 mukaisesti.

Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL
18111.3 Maapenkereen tekeminen, InfraRYL
Liite 2 Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät

Vaatimus
Päällysrakennemassat kuljetetaan ja levitetään siten, että alusrakenteeseen ei muodostu uria.

Ohje
Tarvittaessa massat kuljetetaan levitetyn päällysrakenteen päällä ja kiviaines kaadetaan jo levitetylle osalle, mistä se
siirretään puskemalla alusrakenteen tai suodatinkerroksen päälle.

21210.3.1 Kerroksen rakentaminen uusiomateriaaleista
Vaatimus
Uusiomateriaalien mahdollisten erityispiirteiden vaikutukset kerroksen tekemiseen selvitetään, ja toimitaan
materiaalitoimittajan laatimien ja tilaajan hyväksymien suunnittelu- ja työohjeiden mukaisesti. Maanteillä
noudatetaan lisäksi Liikenneviraston ohjetta Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa,TIEH 2100041-07 tai uudempi.

Ohje
Sääolosuhteet on otettava huomioon etenkin korkean hienoainespitoisuuden omaavilla materiaaleilla. Liettynyttä
materiaalia ei yleensä pystytä tiivistämään, joten kastuneet, tiivistämättä jääneet materiaalit on poistettava
rakenteesta ja korvattava uudella. Materiaalien tiivistäminen on pyrittävä tekemään mahdollisimman nopeasti
kerroksen levittämisen jälkeen.
Uusiomateriaalien varastoinnissa työmaalla tulee noudattaa materiaalitoimittajan ohjeita esim. pölyämisen
välttämiseksi.
Karkeammista materiaaleista (esim. betonimurskeet) tehtyjen kerrosten päällä voidaan liikkua työkoneilla ja autoilla.
Hienorakeisempien materiaalien päällä liikkumista työkoneilla ja autoilla on syytä välttää häiriintymisen estämiseksi
etenkin sateisella säällä.
Uusiomateriaalirakenteet tulee materiaalista riippuen joko peittää maa- tai kiviaineksella tai päällystää.
Liikenneviraston ohjeessa Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa on esitetty eri uusiomateriaalien käytössä huomioon
otettavia tekijöitä.
Väyläviraston ohjeessa Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa on esitetty eri uusiomateriaalien
käytössä huomioon otettavia tekijöitä.
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Uusiomaarakentamisen yleistasoinen ohjeistus ja perustietoja uusiomaarakentamisesta on saatavilla
UUMA-käsikirjastosta (mm. Uusiorakentaminen kaupunkien infrarakentamisessa – käsikirja 2020).

Viitteet
Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa. Suunnitteluvaiheen ohjaus. TIEH 2100041–07.
Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa, Väyläviraston ohjeita 6/2020
UUMA-käsikirjasto (http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uuma-käsikirjasto)
Uusiorakentaminen kaupunkien infrarakentamisessa – käsikirja, UUMA3-hanke, 2020

21210.4 Valmis jakava kerros
Vaatimus
Jakava kerros on suunnitelma-asiakirjoissa osoitettujen mittojen ja taulukon 21210:T6 tarkkuusvaatimuksien
mukainen.
Taulukko 21210:T6. Jakavan kerroksen sallitut poikkeamat.
Ominaisuus

Sallittu poikkeama

Rakenteen yläpinnan tasosijainti
Poikkeama vaakasuunnassa
Em. poikkeaman muutos 20 m:n matkalla

– 0 / + 150 mm
100 mm

Rakenteen yläpinnan korkeustaso
Yksittäinen poikkeama kohtisuoraan pintaa vastaan

± 30 mm

1)

Ominaisuus
Yksittäisen poikkeaman muutos 20 m:n matkalla
Keskiarvon poikkeama kohtisuoraan pintaa vastaan
Rakenteen yläpinnan kaltevuuden poikkeama
Tasaisuus 3 m:n oikolaudalla mitattuna

Sallittu poikkeama
30 mm
± 15 mm
± 1,0 %-yksikköä
20 mm

1)

Tähtäysmerkkien ja mittakepin avulla mitataan poikkeama kohtisuoraan pintaa vasten, mutta
takymetrimittauksessa poikkeama pystysuuntaan.

Vaatimus
Kantavuus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Kantavuus varmistetaan jakavan kerroksen päältä tai, jos
mittausta jakavan kerroksen päältä ei voida tehdä sulan maan aikana, kantavan kerroksen päältä.
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Ohje
Yksittäisen jakavan kerroksen kantavuustuloksen suositusarvo on päällysrakenteen mitoituksessa saatu
kantavuusarvo jakavan kerroksen päältä. Jos mitattu kantavuus on mitoitusarvoa pienempi, tarkistetaan johtuuko
huono kantavuus esimerkiksi huonosta tiivistyksestä, virheellisestä materiaalista, liian ohuista rakennekerroksista,
virheellisestä mitoituksesta tai mitoituksen lähtötiedoista. Selvityksen perusteella päätetään korjaustoimenpiteistä.
Katurakenteiden kantavuusvaatimusten mukaan mitoitetut normaalipäällysrakenteet esitetään katuluokittain
liitteiden:T3…T15 taulukoissa ja liitteissä 3…9.

Viitteet
Liite 3 Kadun normaalipäällysrakenteet ja kantavuusvaatimukset kerroksittain, InfraRYL
Liite 4 Katuluokka 1, InfraRYL
Liite 5 Katuluokka 2, InfraRYL
Liite 6 Katuluokka 3, InfraRYL
Liite 7 Katuluokka 4, InfraRYL
Liite 8 Katuluokka 5, InfraRYL
Liite 9 Katuluokka 6, InfraRYL.

Vaatimus
Jakavan kerroksen keskimääräinen tiiviysastevaatimus on keskimäärin 95 %. Pienin sallittu yksittäinen koetulos on 92
%.
Levykuormituslaitteella mitatun tiiviyssuhteen vaatimukset esitetään taulukossa 21210:T7 ja pudotuspainolaitteella
mitatun tiiviyssuhteen vaatimukset taulukossa 21210:T8.
Taulukko 21210:T7. Levykuormituslaitteella jakavan kerroksen pinnalta mitatun tiiviyssuhteen vaatimukset
yksittäiselle mittaukselle kantavuuden (E2) suhteen.
Kantavuus (E2), MPa

Tiiviyssuhde E2 /E1

< 125

≤ 2,2

125...134

≤ 2,3

135...144

≤ 2,4

145...154

≤ 2,5

155...164

≤ 2,6

165...174

≤ 2,7

175...184

≤ 2,8

≥ 185

≤ 2,9

Taulukko 21210:T8. Pudotuspainolaitteella jakavan kerroksen pinnalta mitatun tiivissuhteen vaatimukset yksittäiselle
mittaustulokselle kantavuuden (E2) suhteen.
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Kantavuus (E2), MPa

Tiiviyssuhde E2 /E1

< 125

≤ 1,9

125...134

≤ 2,0

135...144

≤ 2,1

145...154

≤ 2,2

155...164

≤ 2,3

165...174

≤ 2,4

175...184

≤ 2,5

≥ 185

≤ 2,6

Vaatimus
Jos mittavälillä on johtokaivantoja, joka toinen tiiviystarkkailumittaus tehdään johtokaivannon päältä.

21210.4.1 Valmis kerros uusiomateriaaleista
Vaatimus
Uusiomateriaalista tehty rakenne täyttää vastaavan luonnonmateriaalista tehdyn valmiin rakenteen vaatimukset.
Materiaalikohtaiset ominaisuudet selvitetään ja toimitaan materiaalitoimittajan laatiman tuoteinformaation ja
ohjeistuksen mukaisesti.

21210.5 Jakavan kerroksen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Valmiin jakavan kerroksen pinnan tasot ja leveys tarkistetaan, haluttaessa koneautomaatiota hyödyntäen ja
noudattaen YIV 2015 ohjetta, 20 m:n välein.
Jakavan kerroksen kantavuusvaatimukset osoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa.
Kantavuusmittaukset tehdään levykuormituslaitteella tai pudotuspainolaitteella keskimäärin 100 m:n välein kullakin
ajoradalla.
Jakavan kerroksen tiiviyttä tarkkaillaan liitteen 2 edellytetyn mukaisesti.
Kelpoisuuden osoittamiseksi mittaustulosten tulee täyttää kohdan 21210.4 vaatimukset.
Jakavasta kerroksesta aina ajan tasalla pidettävässä kelpoisuusasiakirjassa tarkastusasiakirjassa esitetään vähintään
kohdassa 18111.5 maapenkereen kelpoisuusasiakirjalta tarkastusasiakirjalta edellytetyt asiat.

Ohje
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Kantavuusmittaukset tehdään levykuormituslaitteella tai pudotuspainolaitteella satunnaisesti keskimäärin 500 m2
välein tai vähintään 3 kertaa.
Lujittuvilla uusiomateriaaleilla on kantavuusvaatimuksissa huomioitava lujittumisen vaatima aika ja
lujittumisolosuhteet.

Viitteet
Liite 2 Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät
18111.5 Maapenkereen kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL
21210.4 Valmis jakava kerros
Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015. 12.1 Maarakentamisen mallipohjainen laadunvarmistusmenetelmä –
Geometristen mittojen laadunvalvonta.

21210.6 Jakavan kerroksen tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Täryjyrien tai muiden maan värähtelyjä aiheuttavien koneiden vaikutus otetaan huomioon työ- ja
laaduntarkkailusuunnitelmissa.

21220 Eristyskerrokset ratarakenteissa
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2122.

21220.1 Ratarakenteen eristyskerroksen materiaalit
21220.1.1 Ratarakenteen eristyskerroksen materiaalit, yleistä
Vaatimus
Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti standardin SFS-EN 13242 mukaisella CE-merkinnällä,
suoritustasoilmoituksella ja rakeisuuden tutkimustuloksilla, kun laadunvarmistus on tehty standardin SFSEN 13242
mukaisesti. Jos tuote valmistetaan rakennuskohteessa suoraan käyttöön, sitä ei CE-merkitä.
Tällöinkin laadunvarmistuksen on täytettävä standardin SFS-EN 13242 vaatimukset ja tuoteominaisuudet ovat tässä
luvussa esitettyjen vaatimusten mukaiset. Ominaisuuksien testaustiheydet ovat tässä luvussa esitettyjen vaatimusten
mukaiset. Radan eristyskerroksen rakeisuus- ja kiviainesvaatimukset perustuvat osittain standardiin SFS-EN 13242.
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Rakeisuus tutkitaan standardin SFS-EN 933-1 mukaisesti pesuseulonnalla niin tiheästi kuin on tarpeen
vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.Rakeisuuden vähimmäistestaustiheys on kerran päivässä tai 5000 t:a kohti
sen mukaan kumpi vaatimuksista täyttyy ensin.

Ohje
Standardin SFS-EN 13242 edellyttämä rakeisuuden vähimmäistestaustiheys on kerran viikossa. Suomen olosuhteissa
tämä ei yleensä ole riittävää.

Vaatimus
Eristyskerroksessa käytettäviä materiaaleja ei saa valmistaa sekoittamalla eri raaka-ainelähteistä peräisin olevia
materiaaleja keskenään.
Materiaali ei sisällä epäpuhtauksia, kuten hajoavaa eloperäistä ainesta.

Viitteet
SFS-EN 933-1 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen.
Seulontamenetelmä
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset.

21220.1.2 Hiekka ja sora
Vaatimus
Materiaalina käytetään routimatonta hiekkaa tai soraa, jonka rakeisuus on kuvan 21230:K1 mukainen.

Viitteet
21230 Välikerrokset ratarakenteissa

21220.1.3 Kalliomurske
Vaatimus
Eristyskerroksen kalliomurskeen rakeisuus on kuvan 21220:K1 mukainen. Eristyskerroksen kalliomurskeen
hienoainespitoisuus (läpäisy 0,063 mm seulalla) on kaikissa näytteissä pesuseulontana määritettynä enintään 2 %.

Viitteet
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset.

Vaatimus
Kuva 21220:K1. Eristys- ja välikerroksen kalliomurskeen rakeisuusvaatimukset.
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Tyyppirakeisuuden (alueelle sijoituttava 90 % tuloksista) sallittu vaihteluväli. Lisäksi ehdon d60/d10 ≥ 6 on täytyttävä
90 %:ssa tuloksista, kuva 21220:K2.
Seula,
mm

0,063

vähintää n..0...2enintä

2

4

än0...17 7...26

8

16

22,4

31,5

45

56

63

17...40

31...60

40...74

52...89

70...100

87...100

100

Yksittäisen rakeisuustuloksen sallittu vaihteluväli. Yksittäistuloksessa ehdon d60/d10 ≥4 on täytyttävä.

Seula,
mm

0,063

vähintää n..0...2enintä

2

4

än0...21 0...31

8

16

22,4

31,5

45

56

63

10...47

23...68

31...80

43...95

62...100

80...100

100

Kiviaines ei sisällä haitallisessa määrin rapautumisherkkiä mineraaleja. Haitallisten mineraalien määrä todetaan
tarvittaessa standardin SFS-EN 932-3 mukaisesti ohut- tai pintahietutkimuksilla:
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• Sulfideja, oksideja tai grafiittia (opaakkimineraaleja) kiviaineksessa on enintään 3 %. Jos opaakkimineraalit voidaan
malmimikroskooppisin tutkimuksin varmuudella todeta oksideiksi, on niitä enintään 5%.
• Pehmeiden rapautumis- ja muuttumistuotteiden (esimerkiksi kloriitti, serpentiini ja talkki) yhteenlaskettu osuus
raidesepelikiviaineksessa on enintään 5 %.
• Helposti liukenevia ja murenevia karbonaattimineraaleja (kalsiitti, dolomiitti) on kasaumina enintään 5 %, hajallaan
enintään 10 %.
• Muiden pehmeiden mineraalien, erityisesti kiilteiden, sekä kaikkien edellä mainittujen mineraalien yhteenlaskettu
osuus on enintään 25 %. Jos kiille esiintyy pakkoina tai muunlaisina suuntautuneina kasaumina, sen osuus
kiviaineksen mineraalikoostumuksessa on enintään 20 %.

Ohje
Hyödynnettävien kallioalueiden ennakkotutkimuksiin ja tuotteen alkutestaukseen kuuluu petrografinen kuvaus, jossa
kiviaineksen mineraalikoostumus määritetään ohuthietutkimuksena standardin SFS-EN 932-3 ja SFS-EN 12407
mukaisesti.
Esitetyistä vaatimuksista poikkeaminen edellyttää tilaajan hyväksyntää ja kiviaineskohtaisia lisäperusteluja
esimerkiksi kiviaineksen rakenteesta tai mineraalien edullisesta yhteenliittymistavasta.

Viitteet
SFS-EN 932-3 Kiviainesten yleisten ominaisuuksien testaus. Osa 3: Yksinkertaistetun petrografisen kuvauksen
menettely ja terminologia.
SFS-EN 12407:en Natural stone test methods. Petrographic examination.

Vaatimus
Eristys- ja välikerrosten kalliomurskeiden standardin SFS-EN 13242 mukaiset lujuusvaatimukset on esitetty
taulukossa 21220:T1. Eristyskerroksen alaosassa vaikuttavilla alhaisemmilla kuormitustasoilla voidaan käyttää
taulukon mukaisesti heikompaa kiviainesta kuin välittömästi tukikerroksen alapuolella.

Viitteet
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset.

Vaatimus
Taulukko 21220:T1. Eristys- ja välikerrosten kiviainesten lujuusvaatimukset.

Tason Kv-1500 mm
yläpuolella

1) Los Angeles luokka

2) micro-Deval luokka

Vaatimus

Vaatimus

3)

MD15

LA25
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4)

MD20

LA30
1) Los Angeles luokka

2) micro-Deval luokka

Vaatimus

Vaatimus

1)

Määritellään standardin SFS-EN 1097-2 mukaisesti
2)

Määritellään standardin SFS-EN 1097-1 mukaisesti
3)

Hankekohtaisesti tilaaja voi hyväksyä myös luokan LA30
4)

Hankekohtaisesti tilaaja voi hyväksyä myös luokan LA35.
Jäätymis-sulamiskestävyyttä ja routimisherkkyyttä ennakoivan vedenimeytymisen enimmäismäärä eristysja
välikerrosten kalliomurskeilla on standardin SFS-EN 1097-6 luvun 8 mukaisesti lajitteesta 4/31.5 mm määritettynä 0.5
% (luokka WA240.5).

Ohje
Jos vedenimeytymisen enimmäismäärälle asetettu vaatimus ei täyty, kiviaineksen rapautumiskestävyydestä tulee
varmistua jäädytys-sulatuskokeella-ja routimattomuudesta routanousukokeella.

Viitteet
SFS-EN 1097-1:en Tests for mechanical and physical properties aggregates. Part 1: Determination of resistance to
water (micro-Deval)
SFS-EN 1097-2 Kiviainesten mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien testaus. Osa 2: Iskunkestävyyden
määrittämismenetelmät
SFS-EN 1097-6 Kiviainesten mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien testaus. Osa 6:
Kiintotiheyden ja vedenimeytymisen määrittäminen
SFS-EN 1367-6 Kiviainesten lämpö- ja rapautuvuusominaisuuksien testaus. Osa 6: Jäädytyssulatuskestävyys
suolarasituksessa (NaCl)
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset.

21220.2 Ratarakenteen eristyskerroksen alusta
Vaatimus

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

Ennen eristyskerroksen rakentamisen aloittamista pengertäytteen yläpinta, leikkauspohja tai suodatinkerroksen
yläpinta on suunnitellun muotoinen ja täyttää sille asetut tasaisuus-, tiiviys- ym. vaatimukset.
Pengermateriaali, leikkauspohja tai suodatinkerroksen yläpinta, jonka päälle eristyskerrosta rakennetaan, on sula.

21220.3 Ratarakenteen eristyskerroksen tekeminen
Vaatimus
Eristyskerroksen tekemisessä, tiivistämisessä ja talvirakentamisessa sovelletaan liitteen 2
Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät vaatimuksia ja ohjeita. Em. liitteen mukaan radan
eristyskerrokselle soveltuu säteilymittaus (menetelmä 1), levykuormitus- tai pudotuspainolaitemittaus (menetelmä
2), mittaava jyrä ja pistemäiset varmistusmittaukset (menetelmä 3) ja vesivolymetrimittaus (7).

Ohje
Suositeltavin tiivistämistyön laaduntarkkailumenetelmä kohdan 21220.1.2 mukaisille materiaaleille on menetelmä 1
ja kalliomurskeelle menetelmä 2. Menetelmää 7 ei suositella kalliomurskerakenteelle.

Vaatimus
Jos penkereen yläpinta tai leikkauspohja on niin kantava, että kuljetusajoneuvot voivat liikennöidä niillä ajouria
aiheuttamatta, eristyskerrosmassat voidaan kuljettaa ja levittää pengertäytön tai leikkauspohjan päältä. Muussa
tapauksessa kuljetetaan eristyskerrosmassat jo valmiiksi tehdyn eristyskerroksen päältä. Materiaali siirretään kuvan
18111:K2 (luku 18111) mukaisesti pengertäytön, suodatinkerroksen tai leikkauspohjan pinnalle puskutraktoria tai
vastaavaa käyttäen kerrospengerryksenä.
Kerralla tiivistettävän kerroksen paksuus on enintään 500 mm tiivistyskalustosta riippuen. Tiivistettävän materiaalin
vesipitoisuus saa tiivistämisen aikana poiketa optimiarvostaan enintään 2 %-yksikköä.
Eristyskerros tehdään ja tiivistetään ensisijaisesti sulana kautena. Talvikautena tehdyn eristyskerroksen tasaus- ja
muotoilutyöt sekä jälkitiivistäminen tehdään eristyskerroksen ollessa sulana.
Eristyskerrosmateriaalin levityksen ja kerroksen muotoilun yhteydessä on erityisesti varottava materiaalin
lajittumista.
Materiaalin kuljetuksen ja levityksen yhteydessä varotaan erityisesti eristyskerroksen likaantumista. Jos
eristyskerroksen yläpinnan likaantumista ei työolosuhteiden takia muuten hallita, eristyskerros tehdään
liikennöitävältä osalta työn ajaksi normaalia paksumpana. Työn loputtua likaantunut materiaali poistetaan ja
eristyskerroksen korkeustaso ja muoto palautetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaiseksi. Valmiiksi muotoillulla ja
tiivistetyllä pinnalla ei saa liikennöidä työmaa- eikä muullakaan kalustolla.
Jos eristyskerros rakennetaan kalliomurskeesta, se rakennetaan samanaikaisesti ja samasta materiaalista kuin
välikerros.
Eristyskerroksen sekoittuminen pohjamaahan estetään tarvittaessa suodatinkankaalla.

Ohje
Routimisen välttämiseksi kalliomurskeesta rakennettavien rakennekerrosten tulee olla vastaavia hiekka- ja
soramaalajeista rakennettuja rakennekerroksia paksumpia. Tätä koskevat vaatimukset on esitetty julkaisun RATO
osassa 3.

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

Eristyskerrosmateriaalin levityksen ja kerroksen muotoilun yhteydessä on erityisesti varottava materiaalin
lajittumista.

Viitteet
18111.3 Maapenkereen tekeminen, InfraRYL
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 3 Radan rakenne.
Liite 2 Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät
Radan eristys- ja välikerrosten tiiviys- ja kantavuustutkimus. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 10/2011.

21220.4 Valmis ratarakenteen eristyskerros
Vaatimus
Eristyskerroksen suurin sallittu yksittäinen mittapoikkeama yläpinnan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta tasosta on
ylöspäin 0 mm ja alaspäin 50 mm. Yläpinnan korkeuden suurin sallittu keskimääräinen poikkeama suunnitelmaasiakirjojen mukaisesta tasosta alaspäin on 30 mm. Samat vaatimukset koskevat myös luiskia.
Suurin sallittu yksittäinen poikkeama kerroksen ylä- ja alapinnan leveydessä on sisäänpäin 0 mm ja ulospäin 100 mm.
Eristyskerros tehdään ja tiivistetään enintään 500 mm:n kerroksissa.
Tiiviysasteen perusteella (menetelmä 1) arvioituna eristyskerroksen kussakin kerroksessa saavutetaan keskimäärin
95 % tiiviysaste. Pienin sallittu yksittäinen koetulos on 92 %.
Kantavuuden ja tiiviyssuhteen perusteella (menetelmä 2) arvioituna kalliomurskeesta rakennetun eristyskerroksen
kussakin kerroksessa saavutetaan levykuormituskokeessa keskimäärin 160 MPa kantavuus (E2), yksittäisessä
mittauksessa vähintään 140 MPa kantavuus (E2) ja taulukon 21220:T2 mukainen tiiviyssuhde. Jos mittaus tehdään
pudotuspainolaitteella, kalliomurskeesta rakennetun eristyskerroksen kussakin kerroksessa saavutetaan keskimäärin
185 MPa kantavuus (E2), yksittäisessä mittauksessa vähintään 160 MPa kantavuus (E2) ja taulukon 21220:T3
mukainen tiiviyssuhde.
Kantavuuden ja tiiviyssuhteen perusteella (menetelmä 2) arvioituna luonnon lajittamasta materiaalista rakennetun
eristyskerroksen kussakin kerroksessa saavutetaan levykuormituskokeessa keskimäärin 130 MPa kantavuus (E2),
yksittäisessä mittauksessa vähintään 110 MPa kantavuus (E2) ja taulukon 21220:T4 mukainen tiiviyssuhde. Jos
mittaus tehdään pudotuspainolaitteella, luonnon lajittamasta materiaalista rakennetun eristyskerroksen kussakin
kerroksessa saavutetaan keskimäärin 150 MPa kantavuus (E2), yksittäisessä mittauksessa vähintään 125 MPa
kantavuus (E2) ja taulukon 21220:T5 mukainen tiiviyssuhde.
Taulukko 21220:T2 Kalliomurskeesta rakennetusta eristyskerroksesta levykuormituskokeella määritetyn
tiiviyssuhteen vaatimukset yksittäiselle mittaukselle kantavuuden (E2) suhteen.
Kantavuus (E2),MPa

Tiiviyssuhde E2/E1

< 145

≤ 2,7

145...159

≤ 2,8

160...174

≤ 2,9
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Kantavuus (E2),MPa

Tiiviyssuhde E2/E1

175...189

≤ 3,0

190...204

≤ 3,1

205...219

≤ 3,2

220...234

≤ 3,3

≥ 235

≤ 3,4

Taulukko 21220:T3 Kalliomurskeesta rakennetusta eristyskerroksesta pudotuspainolaitteella määritetyn
tiiviyssuhteen vaatimukset yksittäiselle mittaukselle kantavuuden (E2) suhteen.
Kantavuus (E2),MPa

Tiiviyssuhde E2/E1

< 145

≤ 2,3

145...159

≤ 2,4

160...174

≤ 2,5

175...189

≤ 2,6

190...204

≤ 2,7

205...219

≤ 2,8

220...234

≤ 2,9

≥ 235

≤ 3,0

Taulukko 21220:T4 Sorasta tai hiekasta rakennetusta eristyskerroksesta levykuormituskokeella määritetyn
tiiviyssuhteen vaatimukset yksittäiselle mittaukselle kantavuuden (E2) suhteen.
Kantavuus (E2),MPa

Kantavuus (E2),MPa
< 125

≤ 2,2

125...134

≤ 2,3

135...144

≤ 2,4

145...154

≤ 2,5

155...164

≤ 2,6

165...174

≤ 2,7

175...184

≤ 2,8

≥ 185

≤ 2,9

Taulukko 21220:T5 Sorasta tai hiekasta rakennetusta eristyskerroksesta pudotuspainolaitteella määritetyn
tiiviyssuhteen vaatimukset yksittäiselle mittaukselle kantavuuden (E2) suhteen.
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Kantavuus (E2),MPa

/E
Tiiviyssuhde E2 1

>125

≤ 1,9

125...134

≤ 2,0

135...144

≤ 2,1

145...154

≤ 2,2

155...164

≤ 2,3

165...174

≤ 2,4

175...184

≤ 2,5

≥ 185

≤ 2,6

Vaatimus
Vaatimusten mukaiseen tiiviyteen tiivistetty eristyskerroksen materiaali täyttää eristyskerroksen materiaalille
kohdassa 21220.1 asetetut rakeisuus- ja muut vaatimukset sillä lievennyksellä, että rakenteesta tutkittuna
materiaalin läpäisy 0,063mm seulalla saa olla 1,5 %-yksikköä suurempi, 0,125…2 mm seuloilla 2 %yksikköä suurempi
ja materiaalin läpäisy 4…63 mm:n seuloilla vastaavasti 3 %-yksikköä suurempi tai pienempi, kuin vastaavalle
materiaalille kohdassa 21220.1 esitetyissä vaatimuksissa.

Viitteet
21220.1 Ratarakenteen eristyskerroksen materiaalit, InfraRYL

21220.5 Ratarakenteen eristyskerroksen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Valmiin eristyskerroksen pinnan taso ja leveys tarkistetaan, haluttaessa koneautomaatiota hyödyntäen ja
noudattaen YIV 2015 ohjetta, 20 m:n välein.
Eristyskerroksen tiiviyttä ja kantavuutta tarkkaillaan kohdassa 18111.5 maapenkereeltä edellytetyn kelpoisuuden
mukaisesti.

Viitteet
18111.5 Maapenkereen kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL

Vaatimus
Vaaditun tiiviyden ja kantavuuden todentamiseksi tiivistetyn eristyskerroksen kahdesta ylimmäisestä erikseen
tiivistettävästä kerroksesta otetaan kummastakin näyte kultakin raiteelta 500 m välein. Kohteen kokonaispituuden
ollessa < 1,5 km, otetaan vähintään 3 näytettä. Ensimmäisen näytteenottopisteen paalulukema määritetään ennen
kohteelle menoa viikonpäivään perustuen. Jos näytteenottopäivä on maanantai, ensimmäinen näyte otetaan 60 m
tutkittavan osuuden alusta. Jos tiistaina, 120 m tutkittavan osuuden alusta ja niin edelleen siten, että sunnuntaina
ensimmäinen näyte otetaan 420 m tutkittavan osuuden alusta. Tämän jälkeen näytteenotto jatkuu 500 m välein.
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Kohteen kokonaispituuden ollessa < 1,5 km, näytteenottoväli on 1/3 kohteen kokonaispituudesta. Näyte otetaan 2,0
m raiteen keskilinjalta oikealle (kasvavan kilometrin suuntaan katsottuna). Näyte otetaan korkeussuunnassa
tasaisesti jakautuen alkaen eristyskerroksen pinnalta ja ulottuen 75 % syvyyteen tiivistetyn kerroksen paksuudesta.
Näytemäärä on standardin SFS-EN 932-1 mukainen.
Lajittumisen ja tiivistämisen aiheuttaman liiallisen hienonemisen tarkkailemiseksi näytteistä tutkitaan rakeisuus ja
hienoainespitoisuus standardin SFS-EN 933-1 mukaisella pesuseulonnalla. Tulosten tulee täyttää kohdan 21220.4
vaatimukset.

Ohje
Kohdan 21220.4 mukaisesti eristyskerrokseen tiivistetyn materiaalin tulee täyttää rakeisuuden ja
hienoainespitoisuuden lisäksi myös muut kohdan21220.1 mukaiset materiaalivaatimukset. Niiden osalta tilaaja voi
suorittaa omaa laadunvalvontaa.
Kuvatun kelpoisuudenosoittamismenettelyn lisäksi voidaan heti ensimmäisten tiivistettyjen osuuksien valmistuttua
tutkia tiivistetyn materiaalin rakeisuus ja hienoainespitoisuus, jotta tiivistämistapaa tai materiaalivalintaa voidaan
tarvittaessa korjata sellaiseksi, että hienoainespitoisuus tai lajittuminen ei haitallisesti lisäänny. Nämä tulokset eivät
korvaa kelpoisuuden osoittamisvelvoitetta.

Viitteet
SFS-EN 932-1 Kiviainesten yleisten ominaisuuksien testaus. Osa 1: Näytteenottomenetelmät
SFS-EN 933-1 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen.
Seulontamenetelmä
21220.1 Ratarakenteen eristyskerroksen materiaalit, InfraRYL
21220.4 Valmis ratarakenteen eristyskerros, InfraRYL
Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015. 12.1 Maarakentamisen mallipohjainen laadunvarmistusmenetelmä –
Geometristen mittojen laadunvalvonta.

Vaatimus
Kelpoisuuden osoittamiseksi mittaustulosten tulee täyttää kohdan 21220.4 vaatimukset.
Eristyskerroksesta aina ajan tasalla pidettävässä kelpoisuusasiakirjassa esitetään vähintään kohdassa 18111.5
maapenkereen kelpoisuusasiakirjalta edellytetyt asiat.

Viitteet
18111.5 Maapenkereen kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL
21220.4 Valmis ratarakenteen eristyskerros, InfraRYL

21220.6 Ratarakenteen eristyskerroksen tekemisen
ympäristövaikutukset
Vaatimus
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Täryjyrien tai muiden maan värähtelyjä aiheuttavien koneiden vaikutus otetaan huomioon työ- ja
laaduntarkkailusuunnitelmissa.

Välikerrokset ratarakenteissa
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2123.

21230.1 Ratarakenteen välikerroksen materiaalit
Vaatimus
Tuotteen kelpoisuus osoitetaan standardin SFS-EN 13242 mukaisella CE-merkinnällä,
suoritustasoilmoituksella ja rakeisuuden tutkimustuloksilla kun laadunvarmistus on tehty standardin SFSEN 13242
mukaisesti. Jos tuote valmistetaan rakennuskohteessa suoraan käyttöön, sitä ei CE-merkitä. Tällöinkin
laadunvarmistuksen on täytettävä standardin SFS-EN 13242 vaatimukset ja tuoteominaisuudet ovat tässä luvussa
esitettyjen vaatimusten mukaiset. Ratarakenteen välikerroksen kiviainesvaatimukset perustuvat standardiin SFS-EN
13242.
Rakeisuus tutkitaan standardin SFS-EN 933-1 mukaisesti pesuseulonnalla niin tiheästi kuin on tarpeen
vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Rakeisuuden vähimmäistestaustiheys on kerran päivässä tai kerran 5000
tonnia kohden sen mukaan kumpi vaatimuksista täyttyy ensin.

Ohje
Standardin SFS-EN 13242 edellyttämä rakeisuuden vähimmäistestaustiheys on kerran viikossa. Suomen olosuhteissa
tämä ei yleensä ole riittävää.

Vaatimus
Välikerroksessa käytettäviä materiaaleja ei saa valmistaa sekoittamalla eri raaka-ainelähteistä peräisin olevia
materiaaleja keskenään.
Materiaali ei sisällä epäpuhtauksia, kuten eloperäistä ainesta.

Viitteet
SFS-EN 933-1 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen.
Seulontamenetelmä
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset.

Vaatimus
Välikerrosmateriaalina käytetään routimatonta hiekkaa, soraa tai kalliomursketta. Hiekan ja soran rakeisuus on
kuvan 21230:K1 mukainen. Kalliomursketta käytettäessä materiaalin tulee täyttää eristyskerroksessa käytettävälle
kalliomurskeelle kohdassa 21220.1 asetetut vaatimukset
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Tehtäessä eristyskerros kalliomurskeesta, myös välikerros rakennetaan samanaikaisesti ja samasta kohdan 21220.1.3
vaatimusten mukaisesta kalliomurskeesta.
Kuva 21230:K1. Hiekasta tai sorasta tehtävän välikerroksen materiaalivaatimukset.

Yksittäisen rakeisuustuloksen sallittu vaihteluväli, kuva 21230:K1.
Seula,
mm

0,02

0,063 0,125 0,25

vähintään ...0...2 0...4
enintään

0,5

1

2

4

8

16

31,5

63

125

150

0...13 0...24 0...42 0...64 8...80 18...9 430...1 0045...1 0060...1 0078...1 0096...1 00100

Viitteet
21220 Eristyskerrokset ratarakenteissa, InfraRYL.

21230.2 Ratarakenteen välikerroksen alusta
Vaatimus
Välikerroksen alusta täyttää luvun 21220 vaatimukset.
Ennen välikerroksen rakentamista varmistetaan alle jäävän kerroksen tai penkereen taso, leveys, pintojen muoto
sekä tiiviys, kantavuus ja materiaali, luvut 18111 ja 181121. Eristyskerroksen vaatimukset ovat kohdan 21220.4
mukaiset.
Alusta on sula.
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Viitteet
18110 Maapenkereet
18121 Maalle pengerretyt louhepenkereet
21220.4 Valmis ratarakenteen eristyskerros, InfraRYL.

21230.3 Ratarakenteen välikerroksen tekeminen
Vaatimus
Välikerroksen tekemisessä, tiivistämisessä ja talvirakentamisessa sovelletaan liitteen 2 vaatimuksia ja ohjeita. Em.
liitteen mukaan radan välikerrokselle soveltuu säteilymittaus (menetelmä 1), levykuormitustai
pudotuspainolaitemittaus (menetelmä 2) ja vesivolymetrimittaus (7). Suositeltavin menetelmä kohdan 21230.1
mukaisille materiaaleille on menetelmä 1 ja kalliomurskeelle menetelmä 2. Menetelmää 7 ei suositella
kalliomurskerakenteelle.

Ohje
Suositeltavin tiivistämistyön laaduntarkkailumenetelmä kohdan 21230.1 mukaisille materiaaleille on menetelmä 1 ja
kalliomurskeelle menetelmä 2. Menetelmää 7 ei suositella kalliomurskerakenteelle.

Vaatimus
Välikerros tehdään yhtenä 300 mm:n paksuisena kerroksena sulan maan aikana. Tiivistettävän materiaalin
vesipitoisuus saa tiivistämisen aikana poiketa optimiarvostaan enintään 2 %-yksikköä. Välikerroksen materiaali
kuljetetaan levitetyn välikerroksen päältä ja levitetään eristyskerroksen pinnalle puskutraktorilla tai vastaavalla
työkoneella kerrospengerryksenä, kuva 18111:K2 (luku 18111). Välikerrosmateriaalin levityksen ja kerroksen
muotoilun yhteydessä on erityisesti varottava materiaalin lajittumista.

Viitteet
18111.3 Maapenkereen tekeminen, InfraRYL.

Ohje
Jos eristyskerroksen yläosa täyttää välikerrosmateriaalille asetetut vaatimukset, välikerros voidaan tehdä
eristyskerroksen yläosan teon yhteydessä.

Vaatimus
Materiaalin kuljetuksen ja levityksen yhteydessä varotaan erityisesti väli- ja eristyskerrosten likaantumista. Jos
välikerroksen yläpinnan likaantumista ei työolosuhteiden takia muuten hallita, välikerros tehdään liikennöitävältä
osalta työn ajaksi normaalia paksumpana. Työn loputtua likaantunut materiaali poistetaan ja välikerroksen
korkeustaso ja muoto palautetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaiseksi. Valmiiksi muotoillulla ja tiivistetyllä pinnalla
ei saa liikennöidä työmaa- eikä muullakaan kalustolla.

21230.4 Valmis ratarakenteen välikerros
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Vaatimus
Välikerroksen yläpinnan suurin sallittu yksittäinen mittapoikkeama suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta tasosta on
ylöspäin 0 mm ja alaspäin 30 mm. Leveyden suurin sallittu poikkeama on sisäänpäin 0 mm ja ulospäin 50 mm.
Tiiviysasteen perusteella (menetelmä 1) arvioituna välikerroksen kussakin kerroksessa saavutetaan keskimäärin 95
%:n tiiviysaste. Pienin sallittu yksittäinen koetulos on 92 %.
Kantavuuden ja tiiviyssuhteen perusteella (menetelmä 2, liite 2) arvioituna kalliomurskeesta rakennetun
välikerroksen kussakin kerroksessa saavutetaan levykuormituskokeessa keskimäärin 180 MPa kantavuus (E2),
yksittäisessä mittauksessa vähintään 150 MPa kantavuus (E2) ja taulukon 21230:T1 mukainen tiiviyssuhde. Jos
mittaus tehdään pudotuspainolaitteella, kalliomurskeesta rakennetun välikerroksen kussakin kerroksessa
saavutetaan keskimäärin 210 MPa kantavuus (E2), yksittäisessä mittauksessa vähintään 175 MPa kantavuus (E2) ja
taulukon 21230:T2 mukainen tiiviyssuhde.
Kantavuuden ja tiiviyssuhteen perusteella (menetelmä 2, liite25) arvioituna luonnon lajittamasta materiaalista
rakennetun välikerroksen kussakin kerroksessa saavutetaan levykuormituskokeessa keskimäärin 160 MPa kantavuus
(E2), yksittäisessä mittauksessa vähintään 140 MPa kantavuus (E2) ja taulukon 21230:T3 mukainen tiiviyssuhde. Jos
mittaus tehdään pudotuspainolaitteella, sorasta tai hiekasta rakennetun välikerroksen kussakin kerroksessa
saavutetaan keskimäärin 185 MPa kantavuus (E2), yksittäisessä mittauksessa vähintään 160 MPa kantavuus (E2) ja
taulukon 21230:T4 mukainen tiiviyssuhde.
Taulukko 21230:T1 Kalliomurskeesta rakennetusta välikerroksesta levykuormituskokeella määritetyn tiiviyssuhteen
vaatimukset yksittäiselle mittaukselle kantavuuden (E2) suhteen.
/E
Kantavuus (E2),MPa
Tiiviyssuhde E2 1
< 145

≤ 2,5

145...159

≤ 2,6

160...174

≤ 2,7

175...189

≤ 2,8

190...204

≤ 2,9

205...219

≤ 3,0

220...234

≤ 3,1

≥ 235

≤ 3,2

Taulukko 21230:T2 Kalliomurskeesta rakennetusta välikerroksesta pudotuspainolaitteella määritetyn tiiviyssuhteen
vaatimukset yksittäiselle mittaukselle kantavuuden (E2) suhteen.
/E
Kantavuus (E2),MPa
Tiiviyssuhde E2 1
< 145

≤ 2,1

145...159

≤ 2,2

160...174

≤ 2,3
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175...189

≤ 2,4

190...204

≤ 2,5

205...219

≤ 2,6

220...234

≤ 2,7

≥ 235

≤ 2,8

Taulukko 21230:T3 Sorasta tai hiekasta rakennetusta välikerroksesta levykuormituskokeella määritetyn
tiiviyssuhteen vaatimukset yksittäiselle mittaukselle kantavuuden (E2) suhteen.
Kantavuus (E2),MPa

Tiiviyssuhde E2 /E 1

< 125

≤ 2,0

125...134

≤ 2,1

135...144

≤ 2,2

145...154

≤ 2,3

155...164

≤ 2,4

165...174

≤ 2,5

175...184

≤ 2,6

≥ 185

≤ 2,7

Taulukko 21230:T4 Sorasta tai hiekasta rakennetusta välikerroksesta pudotuspainolaitteella määritetyn
tiiviyssuhteen vaatimukset yksittäiselle mittaukselle kantavuuden (E2) suhteen.
/E
Kantavuus (E2),MPa
Tiiviyssuhde E2 1
>125

≤ 1,7

125...134

≤ 1,8

135...144

≤ 1,9

145...154

≤ 2,0

155...164

≤ 2,1

Kantavuus (E2),MPa

/E
Tiiviyssuhde E2 1

165...174

≤ 2,2

175...184

≤ 2,3

≥ 185

≤ 2,4

Vaatimusten mukaiseen tiiviyteen tiivistetty välikerroksen materiaali täyttää välikerroksen materiaalille kohdassa
21230.1 asetetut rakeisuus- ja muut vaatimukset sillä lievennöksellä, että rakenteesta tutkittuna materiaalin läpäisy
0,063 mm seulalla saa olla 1,5 %-yksikköä suurempi, 0,125…2 mm seuloilla 2 % yksikköä suurempi, ja materiaalin
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läpäisy 4…63 mm seuloilla vastaavasti 3 %-yksikköä suurempi tai pienempi, kuin vastaavalle materiaalille kohdassa
21230.1 esitetyissä vaatimuksissa.

Viitteet
21230.1 Ratarakenteen välikerroksen materiaalit, InfraRYL
Liite 2 Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät

21230.5 Ratarakenteen välikerroksen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Valmiin välikerroksen pinnan taso ja leveys tarkistetaan, haluttaessa koneautomaatiota hyödyntäen ja noudattaen
YIV 2015 ohjetta, 20 m:n välein.
Välikerroksen tiiviyttä ja kantavuutta tarkkaillaan kohdassa 18111.5 maapenkereeltä edellytetyn kelpoisuuden
mukaisesti.
Välikerrokseen vaaditun tiiviyden ja kantavuuden todentamiseksi tiivistetyn materiaalin tarkkailussa sovelletaan
kohdassa 21220.5 eristyskerrokseen tiivistetylle materiaalille edellytettyä menettelyä.
Kelpoisuuden osoittamiseksi mittaustulosten tulee täyttää kohdan 21230.4 vaatimukset.
Välikerroksesta aina ajan tasalla pidettävässä kelpoisuusasiakirjassa esitetään vähintään kohdassa 18111.5
maapenkereen kelpoisuusasiakirjalta edellytetyt asiat.

Viitteet
18111.5 Maapenkereen kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL
21220.5 Ratarakenteen eristyskerroksen kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL
21230.4 Valmis ratarakenteen välikerros, InfraRYL
Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015. 12.1 Maarakentamisen mallipohjainen laadunvarmistusmenetelmä –
Geometristen mittojen laadunvalvonta.

21230.6 Ratarakenteen välikerroksen tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Täryjyrien tai muiden maan värähtelyjä aiheuttavien koneiden vaikutus otetaan huomioon työ- ja
laaduntarkkailusuunnitelmissa.

21300 Kantavat kerrokset
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Sitomattomat kantavat kerrokset
Kuva 21310:K1. Kantavan kerroksen sijainti katupäällysrakenteessa.

Kuva 21310:K2. Kantavan kerroksen sijainti reunatuellisessa katupäällysrakenteessa.
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Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2131.

21310.1 Sitomattoman kantavan kerroksen materiaalit
Vaatimus
Tuotteen kelpoisuus osoitetaan standardin SFS-EN 13242 mukaisella CE-merkinnällä,
suoritustasoilmoituksella ja rakeisuuden tutkimustuloksilla, kun laadunvarmistus on tehty standardin SFSEN 13242
mukaisesti. Jos tuotetta ei voi CE-merkitä, toisin sanoen tuote valmistetaan rakennuskohteessa suoraan käyttöön,
laadunvarmistuksen on täytettävä standardin SFS-EN 13242 vaatimukset ja tuoteominaisuudet ovat tässä luvussa
esitettyjen vaatimusten mukaiset. Sitomattoman kantavan kerroksen rakeisuusvaatimukset perustuvat standardiin
SFS-EN 13285:en ja kiviainesvaatimukset standardiin SFSEN 13242.
Sitomaton kantava kerros rakennetaan kalliomurskeesta, soramurskeesta tai uusiomateriaalista. Hankekohtaisesti
päätetään, mitä materiaalia käytetään. Kiviaines ei sisällä epäpuhtauksia tai ympäristölle haitallisia aineita eikä ole
rapautunutta tai rapautumisherkkää. Materiaalit soveltuvat teknisiltä ominaisuuksiltaan käyttökohteeseen ja ovat
riittävän tasalaatuisia.
Murskeen valmistaja suorittaa standardin SFS-EN 13242 mukaiset tyyppitestaukset ja tehtaan sisäistä
laadunvalvontaa varmistuakseen, että tuote on standardin ja kyseeseen tulevien ilmoitettujen arvojen vaatimusten
mukainen. Tutkittavat kiviainesnäytteet otetaan standardin SFS-EN 932-1 ja näytteenottosuunnitelman mukaisesti.
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Yhteenveto materiaalivaatimuksista on esitetty liitteissä T1 ja T17…T18.

Ohje
Näytteet otetaan aina valmistuksen aikana. Tierakenteissa rakeisuus tutkitaan vielä ennen päällystystä kohdan
21310.5.2 ja katurakenteissa kohdan 21310.5.3 mukaisesti.
Valmistuksen aikana näytteet otetaan poistopään materiaalivirrasta. Tarvittaessa varastoidusta kiviaineksesta näyte
otetaan kuormauksen yhteydessä tekemällä kauhakuormaimella kasa, josta otetaan osanäytteitä siten, että
yhdistetty näyte kuvaa koko kauhallisen sisältöä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita standardin SFS-EN 932-1
näytteenottotapoja.
Näytteenotto ja testaus on suunniteltava siten, että voidaan olla jatkuvasti varmoja tuotteen täyttävän vaatimukset.
Lisäksi testaus on järjestettävä siten, että se ohjaa tuotantoa. Tuotannosta otetun näytteen testitulos pitää olla
tuotannon käytössä ennen kuin seuraava näyte otetaan kyseisen testin testaustaajuuden mukaisesti.
Sitomattoman kantavan kerroksen materiaalien kiviainesominaisuudet, kuten karkean kiviaineksen muoto,
murtopintaisten ja kokonaan pyöristyneiden rakeiden osuus karkeassa kiviaineksessa, hienoaineksen laatu, karkean
kiviaineksen iskunkestävyys, kiintotiheys, veden imeytyminen, karkean kiviaineksen kulutuskestävyys, kemialliset
vaatimukset, karkeiden uusiokiviainesten osa-aineiden pitoisuuksien luokittelu sekä säilyvyysominaisuudet
osoitetaan standardiin SFS-EN 13242 (harmonisoitu standardi) perustuvalla CE-merkinnällä. Kaikille standardissa
esitetyille kiviainesominaisuuksille ei Suomessa yleensä aseteta vaatimuksia.
Lisäksi materiaalien on täytettävä standardiin SFS-EN 13285:en (harmonisointi on valmisteilla) perustuvat
hienoainespitoisuutta, maksimiraekokoa suurempien rakeiden osuutta ja muut taulukoissa 21310:T1...T2 esitetyt
rakeisuusvaatimukset. Kantavan kerroksen materiaaleille voidaan tarvittaessa asettaa hankekohtaisia vaatimuksia
esim. routanousu-, vedenläpäisevyys- ja liukoisuusominaisuuksille. Tiivistämistyön laadunvarmistustarpeita varten
voidaan haluttaessa vaatia, että on selvitettävä laboratoriossa materiaalin kuivairtotiheyden ja optimivesipitoisuuden
vertailuarvot.
Luonnon kiviainesta korvaavina materiaaleina voidaan käyttää käyttökohteeseen soveltuvia
uusiomateriaaleja. Standardin EN 13242 soveltamisalaan kuuluvat materiaalit, joilla on käyttöhistoria Suomessa,
voidaan CE-merkitä. Niitä voidaan käyttää rakenteessa luonnon kiviainesten tavoin, mikäli ne täyttävät tekniset- ja
ympäristökelpoisuusvaatimukset kohteessa. Uusiomateriaalien, joiden käyttöhistorialla ei ole osoitettu riittävää
teknistä kelpoisuutta, käyttö edellyttää yleensä materiaali- tai rakennekohtaisia ennakkokokeita. Uusiomateriaalien
laatuvaatimuksina käytetään soveltuvin osin luonnon kiviaineksille asetettuja laatuvaatimuksia.
Uusiomateriaalien tulee täyttää lainsäädännössä tai ympäristöluvassa asetetut ympäristökelpoisuusehdot.
Valtioneuvoston asetuksilla (esim. VNa 591/2006 843/2017 ja sen päivitykset) voidaan tietyt materiaalit vapauttaa
ympäristölupavelvollisuudesta ja antaa määräyksiä mm. ilmoitusvelvollisuudesta.
Maarakenteissa käytettävien uusiomateriaalien on teknisiltä ominaisuuksiltaan ja maarakennuskelpoisuudeltaan
sovelluttava käyttökohteeseen ja oltava riittävän tasalaatuisia. Kun uusiomateriaaleja käytetään kuormitettuihin
maarakenteisiin, niiden pitkäaikaiskestävyys osoitetaan käyttöhistorialla (esim. toteutetut kohteet) tai
pitkäaikaiskestävyyteen liittyviä riskejä pienennetään ennakolta tehtävillä laboratorio- ja kenttäkokeilla sekä
hankkimalla kokemusta käytöstä aluksi pienemmillä kokeilukohteilla.
Uusiomateriaalit eivät saa aiheuttaa kanssaan kosketuksiin tuleville rakenteille korroosiota eikä muita vaurioita.
Mahdolliset erityisominaisuudet tai -vaatimukset otetaan huomioon tarvittaessa koko rakenteen suunnittelussa.
Murske voi olla markkinoilla olevaa tai esimerkiksi tielinjalta tai muusta tilaajan raaka-aineesta tehtävää mursketta.
Tilaajan materiaalista valmistettujen murskeiden on täytettävä samat laatuvaatimukset kuin markkinoilla olevien
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murskeiden ja laadunvalvonnan on täytettävä standardin SFS-EN 13242 asettamat vaatimukset. Työn suorittajan on
tutkittava ne samoin kuin markkinoilla olevat murskeet ja esitettävä tulokset tilaajalle.

Viitteet
21210.1.1 Jakavan kerroksen materiaalit, yleistä, InfraRYL
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Suomen säädöskokoelma 591/2006
päivityksineen 843/2017 ja 843/2017:n soveltamisohje 2019
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset
SFS-EN 13285:en Unbound mixtures. Specifications
Liite T17 2017 Sitomattoman kantavan kerroksen ja jakavan kerroksen luonnonkiviaineksen vaatimukset sekä
suositukset testaustiheydeksi
Liite T18 2017 Sitomattoman kantavan kerroksen ja jakavan kerroksen vaatimukset betonimurskeelle sekä
suositukset testaustiheydeksi
Liite T1 2017 Vaatimukset masuunikuonille, BOS-teräskuonaseoksille ja ferrokromikuonalle sekä suositukset
testaustiheydeksi

Vaatimus
Enimmäisraekokona käytetään enintään 1/3 kerralla tehtävän kerroksen paksuudesta.
Kantavassa kerroksessa voidaan käyttää seuraavia standardin SFS-EN 13285:en mukaisia rakeisuuksia 0/ D: 0/32,
0/40, 0/45, 0/56 ja 0/63. CE-merkinnässä luokat ilmoitetaan standardin SFS-EN 13242 mukaisesti.
Kantavan kerroksen murskeiden rakeisuus on standardin SFS-EN 13285:en rakeisuusluokan GO tai GA mukainen.
Hankekohtaisesti päätetään, kumpaa rakeisuusluokkaa käytetään.

Ohje
Enimmäisraekoko valitaan kuormitusolosuhteiden mukaan. Suurempi raekoko lisää kantavuutta, mutta vaikeuttaa
tasaamista ja liikennöintiä.
Kalliomurskeelle suositeltava rakeisuusluokka on GO, joka on vähän hiekkaa vastaavaa raekokoa sisältävä, avoin eli
roikkuva rakeisuuskäyrä ja siksi hyvin vettä läpäisevä, nopeasti kuivuva ja märkänäkin hyvin kantavuutensa säilyttävä.
Soramurskeelle voidaan käyttää myös luokkaa GA rakenteissa, joissa ei edellytetä suurta kantavuutta.

Vaatimus
Enimmäisraekokoa vastaavan seulakoon D läpäisy—% on 85…99 ja seulakoon 1,4D läpäisy-% 100 (standardin SFS-EN
13242 luokka GA85 ja SFS-EN13285:en luokka OC85).
Kantavaan kerrokseen käytettävän kalliomurskeen hienoainespitoisuus eli 0,063 mm:n seulan läpäisy-% on
korkeintaan 7 (luokka f7 tai UF7) ja soramurskeen korkeintaan 9 (luokka f9 tai UF9).

Ohje
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Sallittu hienoainespitoisuus ei saa ylittyä tiivistämisen jälkeen. Materiaali tulisi valita siten, että ennen tiivistämistä
hienoainespitoisuus on jonkin verran sallittua pienempi.

Vaatimus
Muiden seulojen läpäisyprosentit täyttävät taulukoissa 21310:T1...21310:T2 esitetyt vaatimukset.

Ohje
Kantavan kerroksen kalliomurskeen rakeisuuden 0/45 rakeisuusohjealue esitetään esimerkkinä kuvassa 21310:K3.
Muut rakeisuusohjealueet on esitetty vain taulukkoina.

Viitteet
SFS-EN 13285:en Unbound mixtures. Specifications
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset

Vaatimus
Rakeisuus tutkitaan standardin SFS-EN 933-1 mukaisesti pesuseulonnalla niin tiheästi kuin on tarpeen
vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Rakeisuuden vähimmäistestaustiheys on kerran päivässä tai kerran 5000
tonnia kohden. Vähimmäistestaustiheys määräytyy sen mukaan, kumpi vaatimuksista täyttyy ensin.

Ohje
Standardin SFS-EN 13285:en edellyttämä vähimmäistestaustiheys on vähintään kerran viikossa tai kerran 5000 t
kohden (suuremman mukaan). Suomen olosuhteissa tämä ei yleensä ole riittävää, mutta perustellusta syystä voidaan
käyttää standardien mukaisia vähimmäistestaustiheyksiä.

Vaatimus
Iskunkestävyyttä kuvaava Los Angeles -luku on enintään 30 (Luokka LA30). Uusiomateriaalien LA-luku pitää ilmoittaa,
mutta sille ei ole toistaiseksi vaatimusta.

Ohje
Hankekohtaisesti tilaaja voi hyväksyä myös luokat LA35 ja LA40.
Lujuusominaisuutena määritetään sitomattoman kantavan kerroksen murskeiden iskunkestävyys Los
Angeles -kokeella standardin SFS-EN 1097-2 mukaisesti. Kaikkien testaustulosten on täytettävä luokan LA30
vaatimus. Standardin SFS-EN 13242 mukaan Los Angeles -arvon vähimmäistestaustiheys on kaksi kertaa vuodessa.
Kun LA-luku on lähellä vaadittua raja-arvoa tai kiviaineksen raaka-aine on heterogeeninen, on iskunkestävyyttä
suositeltavaa testata useammin. Suositeltu testaustiheys on 1 testi/15 000 t.
Uusiomateriaalien LA-luvulle ei toistaiseksi ole asetettu vaatimusta, koska sen vaikutuksesta rakenteen toimivuuteen
ja pitkäaikaiskestävyyteen ei ole riittävästi aineistoa.
Hankekohtaisesti tilaaja voi vaatia selvittämään kallio- ja soramurskeen hiovan kulutuksen kestoa kuvaavan microDeval arvon, joka saa olla enintään 25 (luokka MDE25). Micro-Deval arvon selvittämistä suositellaan esimerkiksi
petrografisen tutkimuksen perusteella runsaasti pehmeitä mineraaleja sisältäville kiviaineksille.

Viitteet
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SFS-EN 933-1 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen.
Seulontamenetelmä
SFS-EN 1097-2 Kiviaineksen mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien testaaminen. Osa 2. Iskunkestävyyden
määritysmenetelmät
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset
SFS-EN 13285:en Unbound mixtures. Specifications.

Vaatimus
Standardin SFS-EN 933-5 mukaisesti kerran kuukaudessa määritetty soramurskeiden murtopintaisten rakeiden osuus
on vähintään 50 % ja kokonaan pyöristyneiden rakeiden osuus on enintään 30 % (luokka C50/30). Vaatimus ei koske
kalliomurskeita eikä uusio- ja kierrätyskiviaineksia lukuun ottamatta kierrätettyä soraa tai soramursketta.

Viitteet
SFS-EN 933-5 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 5: Pinnan ominaisuuksien arviointi.
Murtopintaisten rakeiden osuus karkeassa kiviaineksessa.

Vaatimus
Kantavan kerroksen kiviaines ei saa olla rapautunutta tai rapautumisherkkää ja sen pitää kestää
jäädytyssulamisrasituksia.
Luonnonkiviaineksien rapautumattomuus ja jäätymis-sulamiskestävyys osoitetaan aina petrografisella tutkimuksella
ja vedenimeytymistestillä. Kiviaines on jäätymis-sulamiskestävää, jos standardin SFS-EN 932-3 mukaisen
petrografisen tutkimuksen perusteella siinä ei ole viitteitä heikkojen tai paljon vettä imevien rakeiden esiintymisestä.
Standardin SFS-EN 1097-6 mukaisessa 0,063/D lajitteelle tehdyssä kokeessa vedenimeytyminen on oltava alle 1 %
(luokka WA241). Jos edelliset ehdot eivät täyty, rapautumattomuus on osoitettava standardin SFS-EN 1367-6
mukaisella jäädytys-sulamiskestävyystestilläja testituloksen tulee olla ≤ 4 %. Petrografinen tutkimus tehdään aina
tyyppitestauksessa ja sen jälkeen vähintään kerran kolmessa vuodessa. Vedenimeytyminen testataan vähintään
kerran vuodessa.
•

Pehmeiden rapautumis- ja muuttumistuotteiden (esim. kloriitti ja talkki) yhteenlaskettu osuus kiviaineksessa
ei saa ylittää 5 %. Helposti liukenevia ja murenevia karbonaattimineraaleja (kalsiitti, dolomiitti) ei saa
kasaumina olla 5 % enempää, hajallaan korkeintaan 10 %

•

Kiviaineksen rikkipitoisuus on enintään 1 %.

Ohje
Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa, mikäli kiviaines sisältää magneettikiisua. Jos tiedetään tätä mineraalia
esiintyvän, on suurin sallittu kokonaisrikin määrä 0,4 %.

Vaatimus
Jäädytys-sulatustesti ei sovellu uusiomateriaalien laadunarviointiin. Rakenteessa lujittuvan betonimurskeen
pakkasenkestävyys perustuu routimattomuuteen ja puristuslujuuden kehitykseen. Valmistajan on osoitettava
vaatimusten täyttyminen.
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Viitteet
SFS-EN 932-3 Kiviainesten yleisten ominaisuuksien testaus. Osa 3: Yksinkertaistetun petrografisen kuvauksen
menettely ja terminologia
SFS-EN 1097-6 Kiviaineksen mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien testaaminen. Osa 6.
Kiintotiheyden ja veden imeytymisen määrittäminen
SFS-EN 1367-6 Kiviainesten lämpö- ja rapautuvuusominaisuuksien testaus. Osa 6: Jäädytyssulatuskestävyys
suolarasituksessa (NaCl)
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset.

Vaatimus
Uusiomateriaalien osa-aineiden luokittelu on tehtävä standardin SFS-EN 933-11 + AC mukaisesti ja tulokset on
ilmoitettava yhteenvetotaulukon liitteiden T1 ja T18 mukaisesti. Yhteenveto muista materiaalivaatimuksista on
esitetty liitteissä T1 ja T18.

Viitteet
SFS-EN 933-11 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 11: Karkean uusiokiviaineksen osa-aineiden
luokittelutesti
Liite T18 2017 Sitomattoman kantavan kerroksen ja jakavan kerroksen vaatimukset betonimurskeelle sekä
suositukset testaustiheydeksi
Liite T1 2017 Vaatimukset masuunikuonille, BOS-teräskuonaseoksille ja ferrokromikuonalle sekä suositukset
testaustiheydeksi

Vaatimus
Kantavan kerroksen kiviainesten raemuoto määritetään kerran kuukaudessa menetelmän SFS-EN 933-3 mukaan.
Litteysluku on korkeintaan 50 (luokka FI50).

Ohje
Viitteet
SFS-EN 933-3 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 3: Raemuodon määritys.
Litteysluku
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset.

Vaatimus
Kuva 21310:K3. Esimerkki kantavaan kerrokseen käytettävän murskeen Go 0/45 raekokojakautumasta.
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Taulukko 21310:T1a. Kantavan kerroksen murskeiden rakeisuustulosten keskiarvojen sallittu vaihteluväli.
Seulakoko,
mm

0/32

0/40

0/45

0/56

0/63

GO

GO

GO

GO

GO

0,5

5...15

5...15

5...15

—

—

1

11...21

11...21

11...21

5...15

5...15

2

17...28

17...28

17...28

11...21

11...21

4

26...38

26...38

—

17...28

17...28

5,6

—

—

26...38

—

—

8

39...51

—

—

26...38

26...38

0/32

0/40

0/45

0/56

0/63

GO

GO

GO

GO

GO

10

—

39...51

—

—

—

11,2

—

—

39...51

—

—

16

58...70

—

—

39...51

39...51

20

—

58...70

—

—

—

Seulakoko,
mm

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

22,4

—

—

58...70

—

—

31,5

—

—

—

58...70

58...70

Taulukko 21310:T1b. Kantavan kerroksen murskeiden rakeisuustulosten keskiarvojen sallittu vaihteluväli.
Seulakoko,
mm

0/32

0/40

0/45

0/56

0/63

GA

GA

GA

GA

GA

0,5

5...15

5...15

5...15

—

—

1

10...23

10...23

10...23

5...15

5...15

2

18...32

18...32

18...32

15...30

15...30

4

29...42

29...42

—

22...33

22...33

5,6

—

—

29...42

—

—

8

43...57

—

—

30...42

30...42

10

—

43...57

—

—

—

11,2

—

—

43...57

—

—

16

63...77

—

—

43...57

43...57

20

—

63...77

—

—

—

22,4

—

—

63...77

—

—

31,5

—

—

—

63...77

63...77

Lajikkeille 0/56 ja 0/63 esitetyt läpäisyprosentit ovat standardin SFS-EN 13285:en luokan GA mukaiset.
Taulukko 21310:T2a. Kantavan kerroksen murskeiden yksittäisten rakeisuustulosten sallittu vaihteluväli, luokka GO.
Seula, mm
Seula, mm

Raekoko, mm ja rakeisuusluokka
0/32

0/40

0/45

0/56

0/63

GO

GO

GO

GO

GA

0,063 (KaM)

≤7

≤7

≤7

≤7

≤7

0,063 (SrM)

≤9

≤9

≤9

≤9

≤9

0,5

0...20

0...20

0...20

—

—

1

6...26

6...26

6...26

0...20

0...20

2

10...35

10...35

10...35

6...26

6...26

4

18...46

18...46

—

10...35

10...35
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5,6

—

—

18...46

—

—

8

31...60

—

—

18...46

18...46

10

—

31...60

—

—

—

11,2

—

—

31...60

—

—

16

50...78

—

—

31...60

31...60

20

—

50...78

—

—

—

22,4

—

—

50...78

—

—

31,5

85...99—

—

—

50...78

50...78

40

—

85...99

—

—

—

45

100

—

85...99

—

—

56

—

100

85...99

—

63

—

80

100
—

90

85...99
100

—

—

100

110

—

125
Taulukko 21310:T2b. Kantavan kerroksen murskeiden yksittäisten rakeisuustulosten sallittu vaihteluväli, luokka GA.
Seulakoko, mm

0/32

0/40

0/45

0/56

0/63

GA

GA

GA

GA

GA

0,063 (KaM)

≤7

≤7

≤7

≤7

≤7

0,063 (SrM)

≤9

≤9

≤9

≤9

≤9

0,5

0...20

0...20

0...20

—

—

1

5...28

5...28

5...28

0...20

0...20

2

12...38

12...38

12...38

10...35

10...35

4

22...50

22...50

—

15...40

15...40

5,6

—

—

22...50

—

—

8

35...65

—

—

22...50

22...50

10

—

35...65

—

—

—
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11,2

—

—

35...65

—

—

16

55...85

—

—

35...65

35...65

20

—

55...85

—

—

—

22,4

—

—

55...85

—

—

31,5

85...99

—

—

55...85

55...85

40

—

85...99

—

—

—

45

100

—

85...99

—

—

56

—

100

—

85...99

—

—

100

63
80

—

90

85...99
100

—

—

100

110

—

125
Lajikkeille 0/56 ja 0/63 esitetyt läpäisyprosentit ovat standardin SFS-EN 13285:en luokan GA mukaiset.

21310.2 Sitomattoman kantavan kerroksen alusta
Vaatimus
Sitomattoman kerroksen alusta täyttää luvun 21210 vaatimukset.
Ennen sitomattoman kantavan kerroksen rakentamista varmistetaan alustan taso, leveys ja pintojen muoto. Ennen
materiaalin levittämistä mahdollinen lumi, jää ja jäätynyt maa poistetaan huolellisesti rakenteen alle jäävältä
pinnalta.

Ohje
Jos jäätynyt rakenne poistamisen sijasta sulaa tai sulatetaan, sula rakenne on tiivistettävä huolellisesti ennen
materiaalin levittämistä sen päälle.
Keväällä ja talvella otetaan huomioon routanousut. Työtä jatketaan, kun tarvittavat korjaukset tai suunnitelmien
muutokset on tehty.
Ohutrakenteisen tien parantamisessa tai rakentamisessa on varottava pohjamaan häiriintymistä. Jyrkkäluiskaisilla
teillä on varottava tien reunojen vajoamista.

Viitteet
21210 Jakavat kerrokset, InfraRYL.
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21310.3 Sitomattoman kantavan kerroksen tekeminen
Vaatimus
Sitomaton kantava kerros tehdään yhtenä kerroksena.
Tasausmursketta käytettäessä sen vaatimukset ovat kohdan 21411.2.2 mukaiset.

Ohje
Jos kiviainesta joudutaan lisäämään virheellisen korkeustason, epätasaisuuden tai virheellisen rakeisuuden vuoksi, on
jo tiivistetty kerros sekoitettava siten, että yhdessä lisäkiviaineksen kanssa uudelleentiivistettävän kerroksen paksuus
on vähintään kaksi kertaa kiviaineksen enimmäisraekoko. Lisäkiviaineksen määrän ja rakeisuuden tulee olla sellainen,
että sen ja aikaisemmin levitetyn kiviaineksen muodostaman seoksen rakeisuus on vaatimuksen mukainen.
Lisäkiviaines sekoitetaan jo tiivistettyyn kerrokseen ja tiivistetään kasteltuna tasalaatuiseksi ja tasaiseksi kerrokseksi.
Pinnalle ei saa jäädä irrallisia kivirakeita tai epäpuhtauksia.
Alusta täyttää suunnitelma-asiakirjojen kantavuusvaatimukset. Sallitut poikkeamat ovat taulukon 21310:T1 mukaiset.

Vaatimus
Kantavan kerroksen ajo ja levittäminen järjestetään siten, että kiviaines ei lajitu. Kantavan kerroksen tekemisessä ja
tiivistämisessä sovelletaan liitteen 2 vaatimuksia ja ohjeita. Em. liitteen mukaan kantavalle kerrokselle soveltuvat
säteilymittaus (menetelmä 1), levykuormitus- tai pudotuspainolaitemittaus (menetelmä 2), mittaava jyrä ja
pistemäiset varmistusmittaukset (menetelmä 3) ja pienissä kohteissa jyräyskertamäärien seuranta (menetelmä 5).

Ohje
Suositeltavimmat tiivistämistyön laaduntarkkailumenetelmät ovat 2 (levykuormitus- ja pudotuspainolaite) ja 3
(mittaava jyrä ja pistemäiset varmistusmittaukset).
Kuljetuskaluston reitit jaetaan koko tien leveydelle urautumisen ja lajittumisen vähentämiseksi.
Jos kerroksen vesipitoisuus poikkeaa optimivesipitoisuudesta yli 3 %-yksikköä, tiivistysastevaatimusta on vaikea
saavuttaa.
Työmenetelmät on valittava siten, että hienoainespitoisuus ei kerrosta rakennettaessa merkittävästi lisäänny.
Tarvittaessa kerrokseen lisätään vettä optimikosteuden saavuttamiseksi. Vesi lisätään niin, että se jakautuu tasaisesti
tiivistettävään kerrokseen.
Liikaa jyräystä vältetään, koska se voi löyhdyttää kerroksia tai lisätä hienoainespitoisuutta.

Viitteet
21210 Jakavat kerrokset
Liite 2 Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät

21310.3.1. Kerroksen rakentaminen uusiomateriaaleista
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Vaatimus
Uusiomateriaalien mahdollisten erityispiirteiden vaikutukset kerroksen tekemiseen selvitetään, ja toimitaan
materiaalitoimittajan laatimien ja tilaajan hyväksymien suunnittelu- ja työohjeiden mukaisesti. Liikenneviraston ja
ELY-keskusten kohteissa noudatetaan lisäksi Liikenneviraston ohjetta Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa,TIEH
2100041-07 tai uudempaa.

Ohje
Sääolosuhteet on otettava huomioon etenkin korkean hienoainespitoisuuden omaavilla materiaaleilla. Liettynyttä
materiaalia ei yleensä pystytä tiivistämään, joten kastuneet, tiivistämättä jääneet materiaalit on poistettava
rakenteesta ja korvattava uudella. Materiaalien tiivistäminen on pyrittävä tekemään mahdollisimman nopeasti
kerroksen levittämisen jälkeen.
Uusiomateriaalien varastoinnissa työmaalla tulee noudattaa materiaalitoimittajan ohjeita esim. pölyämisen
välttämiseksi.
Karkeammista materiaaleista (esim. betonimurskeet) tehtyjen kerrosten päällä voidaan liikkua työkoneilla ja autoilla.
Hienorakeisempien materiaalien päällä liikkumista työkoneilla ja autoilla on syytä välttää häiriintymisen estämiseksi
etenkin sateisella säällä.
Uusiomateriaalirakenteet tulee materiaalista riippuen joko peittää maa- tai kiviaineksella tai päällystää.
Liikenneviraston ohjeessa Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa on esitetty eri uusiomateriaalien käytössä huomioon
otettavia tekijöitä.
Väyläviraston ohjeessa Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa on esitetty eri uusiomateriaalien
käytössä huomioon otettavia tekijöitä.
Uusiomaarakentamisen yleistasoinen ohjeistus ja perustietoja uusiomaarakentamisesta on saatavilla
UUMA-käsikirjastosta (mm. Uusiorakentaminen kaupunkien infrarakentamisessa – käsikirja 2020).

Viitteet
Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa. Suunnitteluvaiheen ohjaus. TIEH 2100041–07.
Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa, Väyläviraston ohjeita 6/2020
UUMA-käsikirjasto (http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uuma-käsikirjasto)
Uusiorakentaminen kaupunkien infrarakentamisessa – käsikirja, UUMA3-hanke, 2020

21310.4 Valmis sitomaton kantava kerros
Vaatimus
Kantava kerros on suunnitelma-asiakirjoissa osoitettujen mittojen ja taulukossa 21310:T3 esitettyjen
tarkkuusvaatimuksien mukainen.
Jos kantavuutta ei ole mitattu jakavan kerroksen päältä, se mitataan kantavan kerroksen päältä. Mitattua
kantavuutta verrataan suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen kantavuuteen.

Ohje
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Jos mitattu kantavuus on suositusta pienempi, tarkistetaan, johtuuko huono kantavuus esimerkiksi huonosta
tiivistyksestä, virheellisestä materiaalista, liian ohuista rakennekerroksista, virheellisestä mitoituksesta tai
mitoituksen lähtötiedoista. Selvityksen perusteella päätetään korjaustoimenpiteistä.
Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei ole muuta esitetty päällysrakennekerrosten leveydestä ja luiskan kaltevuudesta, on
reunatueton asfalttipäällysteisen päällysrakenteen reuna tehtävä kuvan 21310:K1 mukaisesti.
Kantavuusvaatimusten mukaan mitoitetut normaalipäällysrakenteet katuluokittain esitetään taulukoissa
Liite:T3…Liite:T14, liitteissä 3...9.

Viitteet
Liite 3 Kadun normaalipäällysrakenteet ja kantavuusvaatimukset kerroksittain, InfraRYL
Liite 4 Katuluokka 1, InfraRYL
Liite 5 Katuluokka 2, InfraRYL
Liite 6 Katuluokka 3, InfraRYL
Liite 7 Katuluokka 4, InfraRYL
Liite 8 Katuluokka 5, InfraRYL
Liite 9 Katuluokka 6, InfraRYL

Vaatimus
Taulukko 21310:T3. Kantavan kerroksen sallitut poikkeamat.
Ominaisuus

Sallittu poikkeama

Rakenteen yläpinnan tasosijainti
Poikkeama vaakasuunnassa

– 0/+ 150 mm

Em. poikkeaman muutos 20 m:n matkalla

100 mm

Rakenteen yläpinnan korkeustaso
Ominaisuus
Yksittäinen poikkeama kohtisuoraan pintaa vastaan 1)
Yksittäisen poikkeaman muutos 20 m:n matkalla
Keskiarvon poikkeama kohtisuoraan pintaa vastaan
Rakenteen yläpinnan kaltevuuden poikkeama
Tasaisuus 3 m:n oikolaudalla mitattuna
1)

Sallittu poikkeama
± 20 mm
20 mm
± 10 mm
± 0,5 %-yksikköä
12 mm

Tähtäysmerkkien ja mittakepin avulla mitataan poikkeama kohtisuoraan pintaa vasten, mutta
takymetrimittauksessa poikkeama pystysuuntaan.
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Taulukko 21310:T4. Levykuormituslaitteella sitomattoman kantavan kerroksen pinnalta mitatun tiiviyssuhteen
vaatimukset yksittäiselle mittaukselle kantavuuden (E2) suhteen.
Kantavuus (E2),MPa

Tiiviyssuhde E2/E1

< 145

≤ 2,0

145...159

≤ 2,1

160...174

≤ 2,2

175...189

≤ 2,3

190...204

≤ 2,4

205...219

≤ 2,5

220...234

≤ 2,6

≥ 235

≤ 2,7

Taulukko 21310:T5. Pudotuspainolaitteella sitomattoman kantavan kerroksen pinnalta mitatun tiiviyssuhteen
vaatimukset yksittäiselle mittaukselle kantavuuden (E2) suhteen.
Kantavuus (E2),MPa

Tiiviyssuhde E2/E1

< 145

≤ 1,7

145...159

≤ 1,8

160...174

≤ 1,9

175...189

≤ 2,0

190...204

≤ 2,1

205...219

≤ 2,2

220...234

≤ 2,3

Kantavuus (E2),MPa

Tiiviyssuhde E2/E1

≥ 235

≤ 2,4

Vaatimus
Kantavasta kerroksesta otetaan 150 mm:n paksuudelta näytteitä, joiden rakeisuus ja hienoainespitoisuus tutkitaan
standardin SFS-EN 933-1 mukaisella pesuseulonnalla. Kalliomurskeiden hienoainespitoisuus on korkeintaan 7 % ja
soramurskeiden korkeintaan 9 %. Näytemäärän tulee olla standardin SFS-EN 932-1 mukainen.
Näytteenotossa vähimmäisnäytemäärä on taulukon 21310:T6 mukainen.
Taulukko 21310:T6. Vähimmäisnäytemäärä.
Raekoko

Näytekoko (kg)

0/32

50
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0/40

60

0/45

60

0/56

70

0/63

70

Viitteet
18110 Maapenkereet, InfraRYL
SFS-EN 933-1 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen.
Seulontamenetelmä.

21310.4.1 Valmis kerros uusiomateriaaleista
Vaatimus
Uusiomateriaalista tehty rakenne täyttää vastaavan luonnonmateriaalista tehdyn valmiin rakenteen vaatimukset.
Materiaalikohtaiset ominaisuudet selvitetään ja toimitaan materiaalitoimittajan laatiman tuoteinformaation ja
ohjeistuksen mukaisesti. Uusiomateriaalikerroksen sijaintitiedot on mitattu (xyz) ja tieto on toimitettu
rakennuttajalle.

21310.5 Sitomattoman kantavan kerroksen kelpoisuuden osoittaminen
21310.5.1 Sitomattoman kantavan kerroksen kelpoisuuden
osoittaminen, yleistä
Vaatimus
Valmiin kerroksen tasot ja leveys tarkistetaan, haluttaessa koneautomaatiota hyödyntäen ja noudattaen YIV 2015
ohjetta, 20 m:n välein.
Sitomattoman kantavan kerroksen kantavuusvaatimus osoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa.
Kantavuus mitataan keskimäärin 100 m:n kullakin ajoradalla.
Jos tiivistystyön laatu varmistetaan menetelmällä 1 (tiiviysaste), mittaukset tehdään 150 m:n välein. Jos käytetään
menetelmää 2 (tiiviyssuhde), mittaukset tehdään 100 m:n välein. Mittaukset tehdään kultakin ajokaistalta ja yli 1,5
m:n pientareelta.
Katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat kootaan työmaalla aina ajan tasalla pidettävään
kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

Ohje
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Kantavuusmittaukset tehdään levykuormituslaitteella tai pudotuspainolaitteella satunnaisesti keskimäärin 500 m2
välein tai vähintään 3 kertaa.

Ohje
Jos työsuorituksesta ei vaadita suorituspöytäkirjoja, työn hyväksyminen on joka tapauksessa kirjattava
tarkastusasiakirjaan.

21310.5.2 Sitomattoman kantavan kerroksen kelpoisuuden
osoittaminen tierakenteissa
Vaatimus
Ennen päällysteen ja mahdollisen tasauskerroksen tekemistä otetaan näyte kantavan kerroksen ylimmästä 150 mm:n
kerroksesta kaistoittain jokaiselta 1000 m:n matkalta. Näyte pitää ottaa vähintään 1,5 m:n etäisyydeltä tiivistettävän
kerroksen reunasta (oikean ajouran kohdalta) tai kerroksen keskeltä, jos tiivistettävän kerroksen leveys on pienempi
kuin 1,5 m (esimerkiksi tien levennys). Näytemäärän tulee täyttää standardin SFS-EN 932-1 vaatimus.

Ohje
Tarvittaessa voidaan ottaa lisänäytteitä ajourien välistä.

Vaatimus
Näytteitä otetaan 200 m:n välein, kuitenkin vähintään 3 kpl/tieosuus. Ensimmäisen näytteenottopisteen
paalulukema määritetään ennen kohteelle menoa viikonpäivään perustuen siten, että maanantaina ensimmäinen
näyte otetaan 20 m tutkittavan osuuden alusta, tiistaina 40 m tutkittavan osuuden alusta ja niin edelleen siten, että
sunnuntaina ensimmäinen näyte otetaan 140 m tutkittavan osuuden alusta. Tämän jälkeen näytteenotto jatkuu 200
m:n välein. Kohteen kokonaispituuden ollessa < 600 m, näytteenottoväli on 1/3 kohteen kokonaispituudesta.
Näytteet edustavat koko ajorataa, jos koko ajoradan leveys on tehty samalla kerralla ja samalla tavalla samasta
materiaalista eikä työmaaliikenne ole keskittynyt toiselle puolelle. Jos ajokaistat tiivistetään erikseen, näytteitä
otetaan molemmista ajokaistoista.
Tierakenteissa näytteet otetaan vasta siinä vaiheessa, kun liikenne ei enää merkittävästi aiheuta
hienoainespitoisuuden lisääntymistä.
Näytteestä tutkitaan rakeisuus ja hienoainespitoisuus standardin SFS-EN 933-1 mukaisella pesuseulonnalla. Tulosten
pitää täyttää kohdan 21310.1 rakeisuus ja hienoainespitoisuus vaatimukset.

Viitteet
SFS-EN 933-1 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen.
Seulontamenetelmä.
SFS-EN 932-1 Kiviainesten yleisten ominaisuuksien testaus. Osa 1: Näytteenottomenetelmät
Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015. 12.1 Maarakentamisen mallipohjainen laadunvarmistusmenetelmä –
Geometristen mittojen laadunvalvonta.
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21310.5.3 Sitomattoman kantavan kerroksen kelpoisuuden
osoittaminen katurakenteissa
Vaatimus
Kantavuus mitataan keskimäärin 40 m:n välein kullakin ajoradalla.
3 Ennen päällysteen tekemistä otetaan kantavasta kerroksesta näyte jokaiselta alkavalta 2000 m :n erältä siltä osin

kuin materiaalilla ei ole CE-merkintää.

21310.6 Sitomattoman kantavan kerroksen tekemisen
ympäristövaikutukset
Vaatimus
Täryjyrien tai muiden maan värähtelyjä aiheuttavien koneiden vaikutus otetaan huomioon työ- ja
laaduntarkkailusuunnitelmissa.

21320 Sidotut kantavat kerrokset
Viitteet
21321 Stabiloidut kantavat kerrokset, InfraRYL

21321 Stabiloidut kantavat kerrokset
213211 Bitumistabilointi (BST)
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2132.

213211.1 Bitumistabiloinnin materiaalit
213211.1.1 Bitumistabiloinnin materiaalit, yleistä
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Vaatimus
Bitumistabiloinnissa käytetään julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaisia materiaaleja, ohjepitoisuuksia ja
esikoemenettelyjä.

Ohje
Jos stabiloinnissa käytettävät materiaalit tai niiden ohjearvot poikkeavat julkaisun Päällysrakenteen stabilointi
mukaisista arvoista, tulee stabiloinnin toimivuus (kuormitus- ja säänkestävyys) osoittaa esikokein julkaisun
Päällysrakenteen stabilointi mukaisesti.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213211.1.2 Bitumistabiloinnin sideaine ja lisäaineet
Vaatimus
Bitumistabiloinnissa (BST) sideaineena käytetään bitumia, joka voi olla vedellä vaahdotettua (VBST) tai emulgoitua
(BEST, REST). Bitumi ja käytettävä tartuke täyttävät julkaisun Asfalttinormit2011vaatimukset.
Sideaineen ohjearvot perustuvat julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaisiin esitutkimuksiin ja kokeisiin.

Ohje
Sideaineen tulee olla suhteituksessa määritettyä laatua. Sideaineen ohjearvojen on perustuttava esitutkimuksiin ja kokeisiin. Menetelmät on kuvattu julkaisussa Päällysrakenteen stabilointi.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213211.1.3 Bitumistabiloinnin kiviainekset ja rouheet
Vaatimus
Stabiloitavan materiaalin rakeisuus on julkaisussa Päällysrakenteen stabilointi esitetyllä ohjealueella ja noudattaa
ohjealueen rajakäyrien muotoa. Esikokeilla määritetään aina stabiloitavan materiaalin tavoitekosteus ja tavoitetiiviys
parannetulla Proctor-kokeella, SFS-EN 13286-1:en ja SFS-EN 13286-2:en, tai kiertotiivistimen avulla julkaisun
Päällysrakenteen stabilointi mukaisesti.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto
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SFS-EN 13286-1:en Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 1: Test methods for laboratory reference density
and water content. Introduction, general requirements and sampling
SFS-EN 13286-2:en Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 2: Test methods for laboratory reference density
and water content. Proctor compaction.

Ohje
REST-menetelmässä ei tarvitse määrittää tavoitekosteutta eikä tavoitetiiviyttä. AB- tai PAB-rouhetta käytettäessä
valitaan sitoutumiskertoimet julkaisun Stabilointiohje mukaisesti.

Vaatimus
Kiviaineksen ominaisuudet täyttävät julkaisun Päällysrakenteen stabilointi vaatimukset tai ovat
suunnitelmaasiakirjojen mukaisia.

213211.1.4 Bitumistabilointimassa
Vaatimus
Bitumistabilointimassan koostumus on julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaista.
Asemasekoitteisen stabilointimassan rakeisuuden suurin sallittu poikkeama ohjearvosta yksittäisessä näytteessä on
julkaisun Asfalttinormit mukainen.
Tiesekoitteisessa bitumistabiloinnissa rakeisuus noudattaa julkaisun Päällysrakenteen stabilointi ohjekäyrän muotoa
ja sijaitsee ohjealueella.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213211.2 Bitumistabiloinnin alusta
Vaatimus
Alusta muotoillaan oikeaan muotoon, korkeusasemaan ja tasaisuuteen. Alusta on tasalaatuinen ja kantavuus
vähintään 70 MPa.

Ohje
Heikosti kantavat kohdat korjataan.

Vaatimus
Uudisrakennuskohteissa alusta tehdään sitomattoman kantavan kerroksen laatuvaatimusten mukaiseksi.
Sitomattoman alustan tiiviys tai tiiviyssuhde on kohdan 21310.4 mukainen. Alusta tiivistetään vähintään 92 %
tavoitetiiviydestä.
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Ohje
Alustan tavoitetiiviys määritetään parannetulla Proctor-kokeella.

Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL
SFS-EN 13286-1:en Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 1: Test methods for laboratory reference density
and water content. Introduction, general requirements and sampling
SFS-EN 13286-2:en + AC Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 2: Test methods for laboratory reference
density and water content. Proctor compaction Tietoa tiesuunnitteluun nro 71D, Liikennevirasto.

213211.3 Bitumistabiloinnin tekeminen
Ohje
Vaahtobitumistabilointi (VBST) ja bitumiemulsiostabilointi (BEST) voidaan tehdä paikallasekoitusmenetelmällä tai
asemasekoitusmenetelmällä. Remix-stabilointi (REST) tehdään aina paikallasekoitusmenetelmällä Remixstabilointilaitteistolla.

213211.3.1 Vaahtobitumi- ja bitumiemulsiostabiloinnin tekeminen
asemasekoituksena
Vaatimus
Asfalttiasemalla valmistettava bitumistabilointimassa tehdään luvun 21411 mukaisesti. Massa valmistetaan
bitumipitoisuudeltaan ja rakeisuudeltaan ohjearvojen mukaiseksi.

Ohje
Massa valmistetaan annos- tai jatkuvatoimisella asfalttiasemalla tai vastaavalla tarkoitukseen sopivalla asemalla.
Vaahtobitumistabilointia tehtäessä sekoittimessa on oltava tarkoitukseen sopiva bitumin vaahdotuslaite.
Bitumistabiloinnin tekemistä käsitellään julkaisussa Päällysrakenteen stabilointi.

Viitteet
21411 Asfalttipäällysteet, InfraRYL
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

VBST-massaa tehtäessä kiviaines kastellaan tavoitekosteuteen ennen bitumin lisäystä. BEST-massaa tehtäessä
kiviaines kastellaan siten, että sideaineen ja veden yhteen laskettu vesimäärä vastaa massan tavoitekosteutta.

Ohje
Kosteus tarkistetaan näytteestä uunissa kuivattamalla.

Vaatimus
Massa levitetään asfalttilevittimellä tai muulla tarkoitukseen sopivalla levittimellä suunnitelma-asiakirjojen
mukaiseen paksuuteen siten, että työsaumojen määrä jää mahdollisimman pieneksi.

Ohje
Vierekkäisten levityskaistojen päät pyritään saamaan samalle tasalle työvuoron päättyessä.

Vaatimus
Levitetty massa tiivistetään tehokkaasti tarkoitukseen sopivalla täryjyrällä vaadittuun tiiviyteen. Stabiloidun
kerroksen tiivistäminen lopetetaan, kun tavoitetiiviys on saavutettu tai kun kerros ei enää tiivisty tiiviyden seurannan
mukaan.

Ohje
Tiiviyden kehittymistä seurataan jyrään kytketyllä luotettavasti kalibroidulla tallentavalla tiiviysmittarilla tai erillisellä
ainetta rikkomattomalla tiiviyden mittausmenetelmällä.
Emulsiostabiloinnin jälkeen tiivistys on tehtävä nopeasti, jotta se saadaan suoritetuksi loppuun emulsion murtumisen
ollessa käynnissä.
Purkautumisvaaran takia stabiloidulla pinnalla säilytetään nopeusrajoitus ≤ 50 km/h päällystämiseen saakka.
Jos stabiloidulle pinnalle syntyy purkautumia, ne korjataan päällystemassalla. Päällystäminen tehdään irtoaineksesta
puhdistetulle pinnalle mahdollisimman nopeasti ottaen huomioon liikenne ja sateiden esiintymisriski.

213211.3.2 Vaahtobitumi- ja bitumiemulsiostabiloinnin tekeminen
paikallasekoituksena
Vaatimus
Ennen jyrsintää varmistetaan metallinpaljastimella tai muulla tavalla, ettei käsiteltävällä osuudella ole teräsverkkoja.
Olemassa olevaa rakennetta hyödynnettäessä vaahtobitumi- (VBST) ja bitumiemulsiostabilointimenetelmissä (BEST)
vanha asfalttipäällyste esijyrsitään alle 50 mm:n rakeiksi tarkoitukseen sopivalla jyrsimellä. Jyrsityn päällysteen
enimmäisraekoko vaikuttaa valittavaan sitoutumiskertoimeen. Yli 80 mm:n kivet poistetaan stabiloitavasta
kerroksesta esimerkiksi haraamalla tai erityisellä kivenkeruulaitteella.
Esijyrsintä tehdään 20 mm stabilointijyrsintää syvemmälle. Esijyrsitty kerros tasataan, muotoillaan, painumat oiotaan
ja tiivistetään julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaan.

Ohje

Stabiloitavan kerroksen rakeisuuden tai kantavuuden parantamiseksi lisätään tarvittaessa kiviainesta ennen
esijyrsintää tai esijyrsinnän jälkeen.
Bitumistabiloinnin tekemistä käsitellään julkaisussa Päällysrakenteen stabilointi.

Viitteet
SFS-EN 13286-1:en Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 1: Test methods for laboratory reference density
and water content. Introduction, general requirements and sampling
SFS-EN 13286-2:en + AC Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 2: Test methods for laboratory reference
density and water content. Proctor compaction
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

Vaatimus
Stabilointijyrsintä tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen syvyyteen stabilointijyrsimellä. Stabiloitava kerros
kastellaan tasaisesti optimivesipitoisuuteen ennen stabilointijyrsintää.

Ohje
Vesipitoisuus tarkistetaan näytteestä uunissa kuivattamalla tai säteilymittauslaitteella.

Vaatimus
Stabilointityötä ei saa tehdä, jos stabiloitavan kiviaineksen lämpötila on alle + 5 °C.
Stabilointityö keskeytetään sateella, jos stabiloitavan kerroksen kosteus ylittää tavoitekosteuden.
Stabilointijyrsintä, sideaineen ruiskutus ja sekoitusnopeus ovat sellaisia, että sideaine jakautuu tasaisesti koko
stabiloitavaan kerrokseen. Stabilointijyrsintä tehdään ajokaista kerrallaan siten, että ajoradan joka kohtaan tulee
tasavahva stabiloitu kerros. Pitkittäissaumoissa seuraava sekoituskerta limitetään 100...150 mm aikaisemmin
stabiloidun kerroksen kanssa. Poikittaissaumoissa limitys on vähintään 1 m.

Ohje
Eri kaistojen työsaumat pyritään saamaan samalle tasalle työvuoron päättyessä. Työsaumojen kohdilla stabiloidun
kerroksen tulee vastata muuta rakennetta.

Vaatimus
Vaahtobitumistabiloinnissa bitumi vaahdotetaan sekoittamalla siihen 2...3 % sideaineen massasta puhdasta vettä.
Vaahtoutuminen varmistetaan riittävän lämpimällä bitumilla (vähintään + 160 °C). Tilavuuden kasvu on vähintään 15kertainen.

Ohje
Vaahtoutuminen testataan työvuoroa aloitettaessa ja aina katkosten jälkeen.
Stabiloitu kerros esitiivistetään (1...2 ylityskertaa) heti stabilointijyrsinnän jälkeen. Tiivistykseen käytetään kumi- tai
täryvalssijyrää.

Ohje

Emulsiostabiloinnissa esitiivistys ja muotoilu on tehtävä nopeasti, jotta varsinainen tiivistys saadaan suoritetuksi
loppuun emulsion murtumisen ollessa käynnissä.

Vaatimus
Pinta muotoillaan ja tasataan vaatimusten mukaiseksi. Tasattu stabiloitu kerros tiivistetään loppumuotoilun jälkeen
täryjyrällä vaadittuun tiiviyteen. Stabiloidun kerroksen tiivistäminen lopetetaan sen jälkeen, kun kerros ei tiiviyden
seurannan mukaan enää tiivisty tai kun tavoitetiiviys on saavutettu.

Ohje
Tasaus on tehtävä huolellisesti välttäen materiaalin lajittumista ja kerrospaksuusvaihteluita.
Tiiviyden kehittymistä seurataan jyrään kytketyllä luotettavasti kalibroidulla tallentavalla tiiviysmittarilla tai erillisellä
ainetta rikkomattomalla tiiviyden mittauslaitteella.
Purkautumisvaaran takianopeusrajoitus stabiloidulla pinnalla on enintään 50 km/h päällystämiseen saakka.
Jos stabiloidulle pinnalle syntyy purkautumia, ne korjataan päällystemassalla. Päällystäminen tehdään irtoaineksesta
puhdistetulle pinnalle mahdollisimman nopeasti ottaen huomioon liikenne ja sateiden esiintymisriski.

213211.3.3 Remix-stabiloinnin tekeminen
Vaatimus
Remix-stabilointimenetelmässä (REST) työ tehdään tarkoitukseen soveltuvalla stabilointilaitteella
paikallasekoituksena.
Stabilointityötä ei saa tehdä, jos stabiloitavan kiviaineksen lämpötila on PAB-rouhetta käytettäessä alle + 30 °C tai
AB-rouhetta käytettäessä alle + 50 °C tai ilman lämpötila on alle 0 °C. Työ keskeytetään sateella, jos stabiloidun
kerroksen lämpötila alenee jyräyksen kannalta liian nopeasti.
Alustan tasaisuus on tasaussuunnitelman mukainen.

Ohje
Alustasta on tehtävä tasaussuunnitelma, jossa otetaan erityisesti huomioon sellaisten kohtien käsittely,
•
joiden sivukaltevuus on yli 2 %-yksikköä suurempi tai enemmän kuin 1 %-yksikköä pienempi valmiin
päällysteen ohjearvoa
•
joissa IRI-arvo on yli kaksinkertainen valmiin rakenteen tasaisuusvaatimukseen verrattuna (tasaamaton
alusta).
Jotta stabiloidun kerroksen tai päällysteen tasaisuusvaatimukset saavutetaan, alusta esitasataan tarvittaessa.
Esitasaukseen kuuluu liian suurien pituus- ja poikittaisepätasaisuuksien korjaaminen vanhaa päällystettä vastaavalla
massalla tai poistamalla kohoumat. Pitkät painumat tasataan poistamalla niistä päällyste, lisäämällä kantavan
kerroksen murskesoraa ja levittämällä poistettu rouhe murskekerroksen päälle.
Erityisesti jyrsimen syvyyttä säätävän ohjaussuksen tai vastaavan mittauslaitteen kohta on tasoitettava hyvin
pituussuuntaisesti.
Pituus- ja poikkisuuntaiset painumat voidaan korjata myös Remix-esikäsittelyllä.

Vaatimus
Sivukaltevuuden muutososuudet tehdään kaltevuussuunnitelman mukaisesti.
Jyrsintä ulotetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaiselle syvyydelle päällysteen alapuoliseen kerrokseen. Jyrsintäsyvyys
on sellainen, että kantavan kerroksen hienontunut yläosa tulee stabiloitavaksi. Jos suunnitellun jyrsintäsyvyyden
alapuolella on hienontunutta kiviainesta, jyrsintäsyvyyttä lisätään niin, että jyrsintä ulottuu rakeisuusvaatimukset
täyttävään kantavaan kerrokseen asti.

Ohje
Stabiloitavan kerroksen paksuutta voidaan tarvittaessa lisätä myös lisäkiviaineksella. Jyrsimessä ja levityspalkissa
tulee olla automaattinen sivukaltevuuden säätö. Jyrsintä voi olla kiilamainen siten, että stabiloitu kerros on tien
reunassa paksumpi.

Vaatimus
Poikittais- ja pitkittäissaumoissa limitys on vähintään 30...100 mm.

213211.4 Valmis bitumistabiloitu kantava kerros
Vaatimus
Sideainepitoisuus ja rakeisuus täyttävät materiaalivaatimukset. Kerros on tasalaatuinen. Valmiin kantavan kerroksen
pinnan suurin sallittu korkeuspoikkeama suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta korkeudesta on 20 mm. Valmiin
kerroksen paksuus yksittäisessä mittauspisteessä poikkeaa ohjearvosta enintään 20 mm ja keskiarvo on ± 5 mm
vaaditusta paksuudesta.

Ohje
Remix-stabiloinnissa (REST) valmiin kerroksen paksuus yksittäisessä mittauspisteessä saa poiketa ohjearvosta
enintään 15 mm.

Vaatimus
Suurin sallittu epätasaisuus 3 m:n oikolaudalla mitattuna on 12 mm.

Ohje
Sallittua suuremmat epätasaisuudet on korjattava ennen päällystystä.
Sivukaltevuusvaatimukset ovat samat kuin stabiloinnin päälle tehtävälle päällysteelle asetetut vähimmäisarvot.
Suurin sallittu sivukaltevuuden poikkeama vaaditusta ohjearvosta on
•
•

moottori- ja moottoriliikenneteillä ± 0,3 %-yksikköä • muilla valta- ja kantateillä ja kaduilla ± 0,5 %-yksikköä
seutu- ja yhdysteillä ± 0,7 %-yksikköä.

Ohje
Sivukaltevuudeltaan virheelliset kohdat on korjattava ennen päällystystä.

Vaatimus
Stabilointikerroksen tiiviyden tulee olla taulukon 213211:T1 mukainen, ks. myös julkaisu Päällysrakenteen stabilointi
kohta 10.2.5.
1) Taulukko 213211:T1. Stabiloinnin lopputiivistyksen tiiviysvaatimusvaihtoehdot .

Stabilointityyppi

Tiiviysmittaustulos

% parannetusta
Proctortiiviydestä

Vaihtoehtoiset tiiviysvaatimukset

% koejyräyksen
%
mukaisesta
kiertotiivistimellä 200
enimmäistiiviydestä
r tiivistetyn
stabilointinäytteen
tiheydestä
SST

keskiarvo

96

97

96

Muu kuin SST

keskiarvo

95

96

95

Kaikki

yksittäinen arvo

92

94

92

1)

Kun massalle on tehty kokeellinen suhteitus, valitaan tiiviysvaatimus laboratoriossa tehtyjen Proctortai
kiertotiivistinkokeiden perusteella. Jos käytetään kokemusperäistä suhteitusta tai jos Proctor- tai
kiertotiivistinkokeita ei ole voitu tehdä massan suuren enimmäisraekoon vuoksi, valitaan tiiviysvaatimus työmaalla
tehdyn koejyräyksen perusteella.

Ohje
Stabilointikerroksen tiiviiviysvaatimukset riippuvat tavoitetiiviyden määritystavasta.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213211.5 Bitumistabiloidun kantavan kerroksen kelpoisuuden
osoittaminen
213211.5.1 Sideainepitoisuus ja rakeisuus
Vaatimus
Sideainemenekkiä seurataan jatkuvasti. Sideainesyöttö kg/m² on ohjearvon mukainen. Sideaineena käytettävän
bitumin kokonaismenekki työkohteessa on vähintään ohjearvon suuruinen.
Kiviaineksen ja bitumin sekoittuminen ja tasainen jakaantuminen tarkastetaan työtä aloitettaessa koesekoituksella.
Sekoituksen tasalaatuisuutta valvotaan jatkuvasti työn aikana.

213211.5.2 Bitumistabilointimassa
Vaatimus
Stabiloidusta rakenteesta otetaan massanäytteet ennen tiivistystä kaistan poikkisuunnan neljännespisteistä
2 vuorotellen reunasta ja keskeltä yksi näyte/poikkileikkaus alkavaa 3000 m :ä kohti. Näytteistä tutkitaan rakeisuus,
bitumipitoisuus ja vesipitoisuus. Näytteenottokohdasta mitataan stabiloidun kerroksen paksuus.
Bitumistabiloinnissa bitumipitoisuuden suurin sallittu poikkeama on taulukon 213211:T2 mukainen.
Bitumistabiloinnissa rakeisuuden suurin sallittu poikkeama asemasekoituksessa on yksittäisessä näytteessä
Asfalttinormien 2011 taulukon 42 laatuvaatimusluokan D mukainen.
Taulukko 213211:T2.. Bitumipitoisuuden suurin sallittu poikkeama ohjearvosta yksittäisessä näytteessä.
Työmenetelmä

Bitumipitoisuus, poikkeama, paino-%-yksikköä

Asemasekoitteinen VBST, BEST
1)

Paikallasekoitteinen

VBST, BEST

REST

± 0,5
2) ± 0,7

– 0,6...+ 1,2

1)

Jos stabilointi tehdään paikallasekoituksena homogeenisena osuutena uusista materiaaleista, käytetään
asemasekoituksen raja-arvoja.
2)

Jos rakenteenparantamiskohteen vanhan päällysteen paksuus vaihtelee, eikä sitä ole ennakkotutkimuksin
selvitetty, ei ylitysrajaa + 0,7 % sovelleta.

Ohje
Jos sideainepitoisuuden ohjearvoa ei saavuteta, tarkistetaan suhteitus ja tehdään työssä tarvittavat korjaukset.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.
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213211.5.3 Kerrospaksuus
Vaatimus
Stabiloidun kerroksen paksuus mitataan koekuopista työn alussa 50 m:n välein. Kun paksuus on kolmessa
2 peräkkäisessä mittauksessa ohjearvon mukainen, tehdään vähintään 1 mittaus alkavaa 1000 m :ä kohti.

Ohje
Kerrospaksuus mitataan kaistan poikkisuunnan neljännespisteistä vuorotellen reunasta ja keskeltä 1 mittaus
poikkileikkausta kohti.

213211.5.4 Tiiviys
213211.5.4.1 Tiiviys tierakenteissa
Vaatimus
Tierakentamisessa tiiviys mitataan julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaan. Tiivistymistä tarkkaillaan työn
alussa 50 m:n välein molemmilta ajokaistoilta, kunnes tiiviysaste on vaatimusten mukainen
2 kolmessa peräkkäisessä mittauksessa. Sen jälkeen tiiviystarkkailu tehdään kerran 1000 m :ä kohden.
Tiivistyskertamäärä määritetään koejyräyksellä.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055–07. Liikennevirasto.

213211.5.4.2 Tiiviys katurakenteissa
Vaatimus
Katurakentamisessa kantavan kerroksen tiiviysaste todetaan poikkileikkauksittain 40 m:n välein siten, että
poikkileikkauksesta tehdään 2 mittausta.

Ohje
Jos mittavälillä on johtokaivantoja, joka toinen mittaus tehdään johtokaivannon päältä.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055–07. Liikennevirasto.

213211.5.5 Kantavuus
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Kantavuus tierakenteissa
Ohje
Jos tierakenteissa stabiloinnin päältä mitattavalle kantavuudelle asetetaan urakkakohtaisia vaatimuksia, kantavuus
mitataan pudotuspainolaitteella niistä pisteistä, joista alustan kantavuus on mitattu. Vaatimuksissa on määritettävä
myös mittausten ajankohta.

Kantavuus katurakenteissa
Vaatimus
Katurakentamisessa kantavan kerroksen kantavuus todetaan pudotuspainolaitteella poikkileikkauksittain 40 m:n
välein siten, että poikkileikkauksesta tehdään 2 mittausta.

Ohje
Jos mittavälillä on johtokaivantoja, joka toinen mittaus tehdään johtokaivannon päältä.

213211.5.6 Taso, tasaisuus ja sivukaltevuus
Taso, tasaisuus ja sivukaltevuus tierakenteissa
Vaatimus
Tierakentamisessa pinnan muotoa ja tasaisuutta tarkkaillaan jatkuvasti työn aikana. Valmiin pinnan epätasaisuus
pituus- ja poikkisuunnassa sekä sivukaltevuus mitataan 3 m:n oikolaudalla. Valmiin pinnan epätasaisuuden ja
sivukaltevuuden mittaustulokset dokumentoidaan 100 m:n välein ja moottoriteillä 20 m:n välein.

Ohje
Sallittua suuremmat epätasaisuudet ja sivukaltevuudeltaan virheelliset kohdat on korjattava ennen päällystystä.

Taso, tasaisuus ja sivukaltevuus katurakenteissa
Vaatimus
Tarkemittauksista, jotka tehdään katurakentamisessa työn aikana kantavan kerroksen poikkileikkauksen
toteamiseksi, voidaan todeta kerroksen muoto ja korkeusasema vähintään 20 m:n välein.
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213211.6 Bitumistabiloinnin tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

Sementtistabilointi (SST)
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2132.

Sementtistabiloinnin materiaalit
Sementtistabiloinnin materiaalit, yleistä
Vaatimus
Sementtistabiloinnissa käytetään julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaisia materiaaleja, ohjepitoisuuksia ja
esikoemenettelyjä. Noudatettavat ohjearvot määritetään aina ennakkokokein.
Suunnittelulujuus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

Sideaine ja lisäaineet
Vaatimus
Sideaineina käytetään CE-merkittyjä standardin SFS-EN 197-1 mukaisia sementtejä CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S,
CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/B-V, CEM II/A-L, CEM II/A-LL, CEM II/A-M, CEM III/A ja CEM
III/B.

Viitteet
SFS-EN 197-1 Sementti. Osa 1: Tavallisten sementtien koostumus, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus.

Vaatimus
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Stabilointiin käytettävä vesi ei sisällä klorideja enempää kuin 0,03 painoprosenttia (Cl-). Humuspitoisia pintavesiä ei
saa käyttää.

Kiviainekset
Vaatimus
Kiviaines täyttää julkaisun Päällysrakenteen stabilointi vaatimukset rakeisuuden, lujuuden, humuspitoisuuden ja
raemuodon osalta tai on suunnitelma-asiakirjojen mukaista.
Stabilointityössä käytettävän kiviaineksen rakeisuus ja sen vaihtelu selvitetään ja työssä käytettävät ohjearvot
määritetään. Jos stabiloitava kerros tehdään uudesta kiviaineksesta, kiviaineksen suositeltava enimmäisraekoko on
22...32 mm. Stabiloitavan vanhan sitomattoman kantavan kerroksen enimmäisraekoko on yleensä 32...63 mm, ja yli
80 mm:n rakeet poistetaan ennen stabilointia hyvän sekoitustuloksen, pinnan tasaisuuden ja tiivistyksen
varmistamiseksi. Jos stabiloidaan kiviainesta, jossa on hienoainesta (< 0,063 mm:n raekoot) enemmän kuin 5 %,
käytetään vähintään 4,5 %:n sementtipitoisuutta tai varmistetaan riittävä säänkestävyys jäätymis-sulamistesteillä
julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaan.

Ohje
Jyrsityn vanhan rakennekerroksen rakeisuutta voidaan tarvittaessa korjata lisäämällä siihen sopivaa uutta kiviainesta.

Vaatimus
Esikokeilla määritetään aina stabiloitavan materiaalin tavoitekosteus ja tavoitetiiviys parannetun Proctorkokeen, SFSEN 13286-1:en ja SFS-EN 13286-2:en, tai kiertotiivistimen avulla julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaisesti.

Viitteet
SFS-EN 13286-1 Sitomattomat ja hydraulisesti sidotut seokset. Osa 1: Vertailutiiviyden ja vesipitoisuuden
määritysmenetelmä. Johdanto, yleiset vaatimukset ja näytteenotto
SFS-EN 13286-2 Sitomattomat ja hydraulisesti sidotut seokset. Osa 2: Vertailutiiviyden ja vesipitoisuuden
määritysmenetelmä. Proctor-tiivistys
SFS-EN 13286-1:en Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 1: Test methods for laboratory reference density
and water content. Introduction, general requirements and sampling
SFS-EN 13286-2:en Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 2: Test methods for laboratory reference density
and water content. Proctor compaction
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213212.2 Sementtistabiloinnin alusta
213212.2.1 Asemasekoitteinen sementtistabilointi tierakenteissa

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

Vaatimus
Alustan kantavuus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Alustan kosteus on sementtistabiloinnin kosteus ± 3 %yksikköä.

Ohje
Jos alustan vesipitoisuus on liian korkea, työn saa aloittaa vasta sitten, kun liika kosteus on poistunut.

Vaatimus
Uudisrakennuskohteissa alusta muotoillaan oikeaan muotoon, korkeusasemaan ja tasaisuuteen. Alusta on
tasalaatuinen ja kantavuus on vähintään 80 MPa.

Ohje
Heikosti kantavat kohdat korjataan.

Vaatimus
Uudisrakennuskohteissa alusta tehdään sitomattoman kantavan kerroksen laatuvaatimusten mukaiseksi paitsi että
alusta tiivistetään vähintään 92 % tavoitetiiviydestä, luku 21310.

Ohje
Alustan tavoitetiiviys määritetään parannetulla Proctor-kokeella tai kiertotiivistimellä.

Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL.

213212.3 Sementtistabiloinnin tekeminen
Ohje
Sementtistabilointi voidaan tehdä asema- tai paikallasekoitusmenetelmällä.

213212.3.1 Asemasekoitteinen sementtistabilointi
213212.3.1.1 Asemasekoitteisen stabilointimassan valmistus
Vaatimus
Massa valmistetaan ennakkokokein määritettyjen ohjearvojen mukaisesti. Sementtipitoisuus määritetään kerran
työvuorossa jakamalla käytetty sementtimäärä käytetyllä kiviainesmäärällä. Kiviaineksen rakeisuusja
vesipitoisuusmäärityksiä tehdään ennen sementin lisäystä vähintään kerran yhtä työvuoroa kohti.
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Sementtipitoisuuden poikkeama ohjearvosta on enintään ± 0,3 paino-%-yksikköä.
Rakeisuuden läpäisyprosenttien suurimmat sallitut poikkeamat (toleranssit) ohjearvosta yksittäisessä näytteessä ovat
julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaiset. Puristuslujuuden yksittäiset arvot saavat poiketa suunnitelmaasiakirjojen mukaisesta ohjearvosta - 30…+ 60 % ja keskiarvo ohjearvosta enintään ±
2

1 MN/m .
Kiviaineksen vesipitoisuuden sallittu poikkeama on ± 1,0 %-yksikköä ohjearvosta.
Massan raaka-aineet mitataan punnitsemalla tai yhtä tarkoilla tilavuusmittauslaitteilla. Valmis massa punnitaan
vaakalaitteella, jonka sallittu poikkeama on ± 2,0 %. Ellei sekoittimessa ole riittävän tarkkaa massavaakaa, massan
paino määrätään sen raaka-aineiden punnitustulosten perusteella. Näidenkin vaakojen sallittu poikkeama on ± 2,0 %.

Ohje
Sekoittimena käytetään riittävän tehokkaita sekoittimia (sekoituskapasiteetti yleensä > 3000 t/vrk). Sekoittimen
toimintaperiaatteena voi olla annossekoitus tai jatkuva sekoitus. Massan sekoitusaika on määriteltävä
koesekoituksella.
Tielle kuljetettaessa sementtistabilointimassa suojataan tarvittaessa peittein.
Stabiloinnin tekemistä käsitellään julkaisussa Päällysrakenteen stabilointi.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213212.3.1.2 Asemasekoitteisen stabilointimassan levitys
Vaatimus
Stabilointimassa levitetään suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen paksuuteen. Kerrallaan levitettävän kerroksen
paksuus on tiivistettynä enintään 0,2 m. Kerros tehdään määräpaksuisena tai yläpinnaltaan suunnitelma-asiakirjojen
mukaiseen tasoon.
Ennen massan levitystä kuiva alusta kastellaan. Massa levitetään tasalaatuisena koko pinnalle ja siten, että
työsaumojen määrä jää mahdollisimman pieneksi. Yläpinta tasataan suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen
kaltevuuteen välttäen suurta massan edestakaista siirtelyä.

Ohje
Jos sementtistabilointia ei tehdä liikenteen hoitamiseksi tms. syystä kaista kerrallaan, ei vierekkäisten kaistojen
levityksen väli saa olla puolta tuntia pitempi.
Jos levitystä tehdään kahdella levittimellä, vierekkäiset kaistat levitetään samanaikaisesti levittimet porrastettuina.
Tällöin sekoitustehon on oltava vähintään 4000 t/vrk, jotta vältytään levittimien liian pitkiltä pysähdyksiltä.

Vaatimus
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Tiivistys aloitetaan heti levityksen jälkeen. Tiivistämisen aikana havaitut epätasaisuudet poistetaan karhitsemalla
kerroksen pinta auki 30...40 mm:n syvyydeltä, minkä jälkeen pinta tasataan ja tiivistetään uudelleen. Kunkin
työosuuden tiivistys saatetaan loppuun enintään kahden tunnin kuluttua massan valmistuksesta.

Ohje
Tiivistyksessä voidaan käyttää valssi-, kumipyörä- tai täryjyriä. Karhitsemisen yhteydessä voidaan irtoainesta
tarvittaessa varovasti kastella.

Vaatimus
Kutistumishalkeamien estämiseksi sementtistabilointi pidetään riittävän kosteana julkaisun Päällysrakenteen
stabilointi mukaan.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213212.3.2 Sementtistabilointi paikalla sekoituksena
Vaatimus
Ennen jyrsintää varmistetaan metallinpaljastimella tai muulla tavalla, ettei käsiteltävällä osuudella ole teräsverkkoja.
Paikallasekoitusmenetelmässä sementti sekoitetaan jo rakennettuun kantavaan kerrokseen tai alustavasti
muokattuun vanhaan pintakerrokseen.

Ohje
Tarvittaessa lisätään kiviainesta.
Stabiloinnin tekemistä käsitellään julkaisussa Päällysrakenteen stabilointi.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

Vaatimus
Pintakerroksen kiviainesta käytettäessä pintakerros muokataan ensin löyhään tilaan. Samalla kerroksesta poistetaan
liian suuret, > 80 mm:n, kivet. Paikalle tuotu tai muokattu materiaali saatetaan ohjearvon mukaiseen
vesipitoisuuteen, tasataan ja muotoillaan vaaditun poikkileikkauksen edellyttämällä tavalla ennen sementin lisäystä.
Esijyrsintä tehdään tarkoitukseen soveltuvalla jyrsimellä 20 mm stabilointijyrsintää syvemmälle. Esijyrsitty kerros
tasataan ja muotoillaan, painumat oiotaan ja kerros tiivistetään julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaan.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

Vaatimus
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Stabiloitava kerros kastellaan tasaisesti ennen stabilointijyrsintää optimivesipitoisuuteen tai vesi lisätään
stabilointijyrsimen kautta.

Ohje
Vesipitoisuus tarkistetaan näytteestä uunissa kuivattamalla tai säteilymittauslaitteella.

Vaatimus
Stabilointityötä ei saa tehdä, jos stabiloitavan kiviaineksen lämpötila on alle + 5 °C.
Stabilointityö keskeytetään sateella, jos stabiloitavan kerroksen kosteus ylittää tavoitekosteuden.
Sementti levitetään tasaisesti koko käsiteltävälle alueelle. Sementtiä ei saa levittää, jos kiviaineksen kosteus ylittää
ohjearvon enemmän kuin 1,0 %-yksikköä. Ennen sekoitusta ei levitetyn sementin päällä saa liikkua muulla koneella
kuin sekoituskalustolla.

Ohje
Sementinlevittimenä käytetään levitintä, joka annostelee sementin määrän kuljetun matkan mukaan ajonopeudesta
riippumatta.
Sekoittimena käytetään tarkoitusta varten suunniteltuja laitteita, joilla sekoitus voidaan tehdä kerralla, tai
suunnitelma-asiakirjoissa osoitettuja laitteita.
Sementin levitys on jaksotettava niin, että sekoitus ja tiivistys vaadittuun tiiviyteen ehditään tehdä 2 tunnin kuluessa
sementin levityksestä.

Vaatimus
Sementin kokonaismenekki työkohteessa on vähintään ohjearvon suuruinen. Käytettävän sementin määrä saa
työvuoroittain poiketa ohjearvoa vastaavasta laskennallisesta kulutuksesta enintään ± 2 %.
2 Yksittäisessä levitysmäärän tarkastuksessa suurin sallittu poikkeama ohjearvosta on enintään ± 0,5 kg/m .
Sementin levitysmäärä yksittäisessä pisteessä tarkistetaan tielle asetetun levyn avulla. Levitysmäärä tarkistetaan
työn alussa 50 m:n välein. Kun levitysmäärä on kolmessa peräkkäisessä mittauksessa todettu
2 ohjearvon mukaiseksi, tarkistus tehdään kerran alkavaa 3000 m :n työmäärää kohti.

Ohje
Katso soveltuvin osin kohta 213211.1.

Viitteet
213211.1 Bitumistabiloinnin materiaalit, InfraRYL.

Vaatimus
Stabilointijyrsintä tehdään tarkoitukseen soveltuvalla jyrsimellä suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen syvyyteen tien
ajokaista kerrallaan siten, että ajoradan joka kohtaan tulee tasavahva stabiloitu kerros. Stabilointijyrsintä ja
sekoitusnopeus on sellainen, että sideaine jakautuu tasaisesti koko stabiloitavaan kerrokseen.
Pitkittäissaumoissa seuraava sekoituskerta limitetään 100...150 mm aikaisemmin stabiloidun kerroksen kanssa, ja
poikittaissaumoissa limitys on vähintään 1 m.
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Ohje
Eri kaistojen työsaumat pyritään saamaan samalle tasalle työvuoron päättyessä. Työsaumojen kohdilla stabiloidun
kerroksen tulee vastata muuta rakennetta.

Vaatimus
Paikallasekoituksessa kerros muotoillaan ensin oikeaan muotoon, minkä jälkeen tiivistys aloitetaan välittömästi.
Tiivistämisen aikana havaitut epätasaisuudet poistetaan karhitsemalla kerroksen pinta auki
30...40 mm:n syvyydeltä, minkä jälkeen pinta tasataan ja tiivistetään uudelleen.

Ohje
Tiivistyksessä voidaan käyttää valssi-, kumipyörä- tai täryjyriä. Karhitsemisen yhteydessä voidaan irtoainesta
tarvittaessa varovasti kastella. Kunkin työosuuden tiivistys saatetaan loppuun enintään 2 tunnin kuluttua sementin
sekoituksesta.

Vaatimus
Kerros tehdään suunnitelman mukaisesti vähintään 120 mm:n paksuiseksi tai yläpinnaltaan suunnitelmaasiakirjojen
mukaiseen tasoon.
Kutistumishalkeamien estämiseksi sementtistabilointi pidetään riittävän kosteana julkaisun Päällysrakenteen
stabilointi mukaan.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213212.4 Valmis sementtistabiloitu kantava kerros
Vaatimus
Valmiin kantavan kerroksen pinnan suurin sallittu korkeuspoikkeama suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta
korkeudesta on 20 mm. Valmiin kerroksen paksuus yksittäisessä mittauspisteessä poikkeaa ohjearvosta enintään 20
mm, ja keskiarvo on ± 5 mm vaaditusta paksuudesta.
Suurin sallittu epätasaisuus 3 m:n oikolaudalla mitattuna on 12 mm.

Ohje
Sallittua suuremmat epätasaisuudet on korjattava tasauksella.

Vaatimus
Sivukaltevuusvaatimukset ovat samat kuin stabiloinnin päälle tehtävän päällysteen vähimmäisarvot.
Kantavan kerroksen sementtistabiloinnin 7 vuorokauden (d) puristuslujuuden ohjearvo on suunnitelmaasiakirjojen
mukainen. Massanäytteistä valmistettujen koekappaleiden lujuuskokeiden tuloksista 90 %
2 poikkeaa ohjearvosta enintään 30 % ja keskiarvo poikkeaa ohjearvosta enintään ± 1 MN/m .
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Ohje
Lujuuskokeet tehdään julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaan.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

Vaatimus
Suurin sallittu sivukaltevuuden poikkeama vaaditusta ohjearvosta on
•
•

moottori- ja moottoriliikenneteillä ± 0,3 %-yksikköä • muilla valta- ja kantateillä ja kaduilla ± 0,5 %-yksikköä
seutu- ja yhdysteillä ± 0,7 %-yksikköä.

Ohje
Sivukaltevuudeltaan virheelliset kohdat on korjattava tasauksella.

Vaatimus
Stabilointikerroksen tiiviyden tulee olla taulukon 213212:T1 mukainen, ks. myös julkaisu Päällysrakenteen stabilointi
kohta 10.2.5.
1)

Taulukko 213212:T1. Stabiloinnin lopputiivistyksen tiiviysvaatimusvaihtoehdot .
Stabilointityyppi

Tiiviysmittaustulos

% parannetusta
Proctortiiviydestä

Vaihtoehtoiset tiiviysvaatimukset

% koejyräyksen
%
mukaisesta
kiertotiivistimellä 200
enimmäistiiviydestä
r tiivistetyn
stabilointinäytteen
tiheydestä
SST

keskiarvo

96

97

96

Muu kuin SST

keskiarvo

95

96

95

Kaikki

yksittäinen arvo

92

94

92

Stabilointityyppi

Tiiviysmittaustulos

% parannetusta
Proctortiiviydestä

Vaihtoehtoiset tiiviysvaatimukset
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% koejyräyksen
%
mukaisesta
kiertotiivistimellä 200
enimmäistiiviydestä
r tiivistetyn
stabilointinäytteen
tiheydestä
1)

Kun massalle on tehty kokeellinen suhteitus, valitaan tiiviysvaatimus laboratoriossa tehtyjen Proctortai
kiertotiivistinkokeiden perusteella. Jos käytetään kokemusperäistä suhteitusta tai jos Proctor- tai
kiertotiivistinkokeita ei ole voitu tehdä massan suuren enimmäisraekoon vuoksi, valitaan tiiviysvaatimus työmaalla
tehdyn koejyräyksen perusteella.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213212.5 Sementtistabiloinnin kelpoisuuden osoittaminen
213212.5.1 Puristuslujuus
Vaatimus
Stabilointikerroksesta otetaan massanäytteet ennen tiivistystä kaistan poikkisuunnan neljännespisteistä
2 vuorotellen reunasta ja keskeltä 1 näyte/poikkileikkaus alkavaa 3000 m :n työmäärää kohti.
Massanäytteistä valmistetaan vähintään 12 koekappaletta ensimmäisen työvuoron aikana ja sen jälkeen
2

2 rinnakkaiskappaletta jokaista alkavaa 3000 m :n työmäärää kohti. Koekappaleiden puristuslujuudet testataan 2 ja 7
vrk:n ikäisinä. Sementtejä CEM III/A ja CEM III/B käytettäessä lujuus testataan myös 28 ja 91 vrk:n ikäisenä.

Ohje
Lujuuskokeet tehdään julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaan.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213212.5.2 Kerrospaksuus
Vaatimus
Tierakentamisessa stabiloidun kerroksen paksuus mitataan koekuopista työn alussa 50 m:n välein. Kun paksuus on
ollut kolmessa peräkkäisessä mittauksessa ohjearvon mukainen, tehdään vähintään 1 mittaus
2 alkavaa 1000 m :ä kohti.

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

Ohje
Kerrospaksuus mitataan kaistan poikkisuunnan neljännespisteistä vuorotellen reunasta ja keskeltä 1 mittaus
poikkileikkausta kohti. Kadulla sovelletaan näitä ohjeita.

213212.5.3 Tiiviys
213212.5.3.1 Tiiviys tierakenteissa
Vaatimus
Tierakentamisessa tiiviys mitataan julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaan. Tiivistymistä tarkkaillaan työn
alussa 50 m:n välein molemmilta ajokaistoilta kunnes todetaan, että tiiviysaste on vaatimusten
2 mukainen kolmessa peräkkäisessä mittauksessa. Sen jälkeen tiiviystarkkailu tehdään kerran 1000 m :n työmäärää
kohden.

Ohje
Rakenteen tai suhteituksen vaihtuessa tiiviystarkkailu alkaa alusta. Tulokset kirjataan mittauspisteittäin.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213212.5.3.2 Tiiviys katurakenteissa
Vaatimus
Katurakentamisessa kantavan kerroksen tiiviysaste todetaan poikkileikkauksittain 40 m:n välein siten, että
poikkileikkauksesta tehdään 2 mittausta.

Ohje
Jos mittavälillä on johtokaivantoja, joka toinen mittaus tehdään johtokaivannon päältä.

213212.5.4 Kantavuus
213212.5.4.1 Kantavuus tierakenteissa
Ohje
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Jos tierakenteissa stabiloinnin päältä mitattavalle kantavuudelle asetetaan urakkakohtaisia vaatimuksia, kantavuus
mitataan pudotuspainolaitteella niistä pisteistä, joista alustan kantavuus on mitattu. Vaatimuksissa on määritettävä
myös mittausten ajankohta.

213212.5.4.2 Kantavuus katurakenteissa
Vaatimus
Katurakentamisessa kantavan kerroksen kantavuus todetaan poikkileikkauksittain 40 m:n välein siten, että
poikkileikkauksesta tehdään 2 mittausta.

Ohje
Jos mittavälillä on johtokaivantoja, joka toinen mittaus tehdään johtokaivannon päältä.

213212.5.5 Taso, tasaisuus ja sivukaltevuus
213212.5.5.1 Taso, tasaisuus ja sivukaltevuus tierakenteissa
Vaatimus
Tierakentamisessa pinnan muotoa ja tasaisuutta tarkkaillaan jatkuvasti työn aikana. Valmiin pinnan epätasaisuus
pituus- ja poikkisuunnassa sekä sivukaltevuus mitataan 3 m:n oikolaudalla. Valmiin pinnan epätasaisuuden ja
sivukaltevuuden mittaustulokset dokumentoidaan 100 m:n välein ja moottoriteillä 20 m:n välein.

Ohje
Sallittua suuremmat epätasaisuudet ja sivukaltevuudeltaan virheelliset kohdat on korjattava tasauksella.

213212.5.5.2 Taso, tasaisuus ja sivukaltevuus katurakenteissa
Vaatimus
Tarkemittauksista, joita tehdään työn aikana kantavan kerroksen poikkileikkauksen toteamiseksi, todetaan kerroksen
muoto ja asema vähintään 20 m:n välein.

213212.6 Sementtistabiloinnin tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Sideaineen haitallinen leviäminen ympäristöön estetään.
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Komposiittistabilointi (KOST)
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2132.

Komposiittistabiloinnin materiaalit
Komposiittistabiloinnin materiaalit, yleistä
Vaatimus
Komposiittistabiloinnissa käytetään julkaisun Päällysraketeen stabilointi mukaisia materiaaleja, ohjepitoisuuksia ja
esikoemenettelyjä.

Ohje
Jos stabiloinnissa käytettävät materiaalit tai niiden ohjearvot poikkeavat julkaisun Päällysrakenteen stabilointi
mukaisista arvoista, tulee stabiloinnin toimivuus (kuormituksen- ja säänkestävyys) osoittaa esikokein julkaisun
Päällysrakenteen stabilointi mukaisesti.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

Komposiittistabiloinnin sideaine ja lisäaineet
Vaatimus
Komposiittistabiloinnissa (KOST) käytetään sideaineena vaahdotettua tai emulgoitua bitumia ja hydraulista
sideainetta. Bitumi ja käytettävä tartuke täyttävät julkaisun Asfalttinormit vaatimukset.
Sideaineen ohjearvot perustuvat julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaisiin esitutkimuksiin ja kokeisiin.

Ohje
Sideaineen tulee olla suhteituksessa määritettyä laatua. Sideaineen ohjearvojen on perustuttava esitutkimuksiin ja kokeisiin. Menetelmät on kuvattu julkaisussa Päällysrakenteen stabilointi.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.
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213213.1.3 Komposiittistabiloinnin kiviainekset ja rouheet
Vaatimus
Stabiloitavan materiaalin rakeisuus on julkaisussa Päällysrakenteen stabilointi esitetyllä ohjealueella ja noudattaa
ohjealueen rajakäyrien muotoa. Ohjearvot perustuvat esitutkimuksiin ja -kokeisiin, jotka on kuvattu julkaisussa
Päällysrakenteen stabilointi. Esikokeilla määritetään aina stabiloitavan materiaalin tavoitekosteus ja tavoitetiiviys
parannetun Proctor-kokeen, SFS-EN 13286-1:en ja SFS-EN 13286-2:en, tai kiertotiivistimen avulla julkaisun
Päällysrakenteen stabilointi mukaisesti.
Kiviaineksen ominaisuudet täyttävät julkaisun Päällysrakenteen stabilointi vaatimukset tai ovat
suunnitelmaasiakirjojen mukaisia.

Ohje
AB- tai PAB-rouhetta käytettäessä valitaan sitoutumiskertoimet julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaisesti.

Viitteet
SFS-EN 13286-1:en Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 1: Test methods for laboratory reference density
and water content. Introduction, general requirements and sampling
SFS-EN 13286-2:enUnbound and hydraulically bound mixtures. Part 2: Test methods for laboratory reference density
and water content. Proctor compaction
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213213.1.4 Komposiittistabilointimassa
Vaatimus
Asemasekoitteisen stabilointimassan rakeisuuden suurin sallittu poikkeama ohjearvosta yksittäisessä näytteessä on
julkaisun Asfalttinormit mukainen.
Tiesekoitteisessa komposiittistabiloinnissa rakeisuus noudattaa julkaisun Päällysrakenteen stabilointi ohjekäyrän
muotoa ja sijaitsee ohjealueella.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213213.2 Komposiittistabiloinnin alusta
Vaatimus
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Alustan kosteus on stabilointimassan tavoitevesipitoisuus ± 3 %-yksikköä.

Ohje
Jos alustan vesipitoisuus on liian suuri, työn saa aloittaa vasta, kun liika kosteus on poistunut.

Vaatimus
Uudisrakennuskohteissa alusta muotoillaan oikeaan muotoon, korkeusasemaan ja tasaisuuteen. Alusta on
tasalaatuinen ja kantavuus vähintään 70 MPa.

Ohje
Heikosti kantavat kohdat korjataan.

Vaatimus
Uudisrakennuskohteissa alusta tehdään sitomattoman kantavan kerroksen laatuvaatimusten mukaiseksi.
Sitomattoman alustan tiiviys tai tiiviyssuhde on kohdan 21310.4 mukainen. Alusta tiivistetään vähintään 92 %
tavoitetiiviydestä.

Ohje
Alustan tavoitetiiviys määritetään parannetulla Proctor-kokeella, SFS-EN 13286-1:en ja SFS-EN 13286-2:en, tai
kiertotiivistimellä.
Katso soveltuvin osin kohta 21310.4.

Viitteet
21310.4 Valmis sitomaton kantava kerros, InfraRYL
SFS-EN 13286-1:en Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 1: Test methods for laboratory reference density
and water content. Introduction, general requirements and sampling
SFS-EN 13286-2:en Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 2: Test methods for laboratory reference density
and water content. Proctor compaction.

213213.3 Komposiittistabiloinnin tekeminen
213213.3.1 Komposiittistabiloinnin tekeminen, yleistä
Vaatimus
Kiviaineksen ja bitumin sekoittuminen ja tasainen jakaantuminen tarkastetaan työtä aloitettaessa koesekoituksella.
Sekoituksen tasalaatuisuutta valvotaan jatkuvasti työn aikana (sideaineen pisaroituminen käsitestissä).
Stabiloidusta rakenteesta otetaan massanäytteet ennen tiivistystä kaistan poikkisuunnan neljännespisteistä
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2 vuorotellen reunasta ja keskeltä 1 näyte/poikkileikkaus alkavaa 3000 m :n työmäärää kohti. Näytteistä tutkitaan

rakeisuus, bitumipitoisuus ja vesipitoisuus. Näytteenottokohdasta mitataan stabiloidun kerroksen paksuus.
Hydraulisen sideaineen levitysmäärä yksittäisessä pisteessä tarkistetaan tielle asetetun levyn avulla. Levitysmäärä
tarkistetaan työn alussa 50 m:n välein. Kun levitysmäärä on kolmessa peräkkäisessä
2 mittauksessa todettu ohjearvon mukaiseksi, tarkistus tehdään kerran alkavaa 3000 m :ä kohti.

213213.3.2 Komposiittistabilointi asemasekoituksena
Vaatimus
Massa valmistetaan tarkoitukseen soveltuvalla annos- tai jatkuvasekoitteisella sekoitusasemalla, johon on
rakennettu omat syöttölaitteet hydrauliselle sideaineelle, bitumille, vedelle ja rouheelle sekä elvyttimille.

Ohje
Vaahdotettua bitumia käytettäessä on asemassa oltava lisäksi tarkoitukseen sopiva bitumin vaahdotuslaite.

Vaatimus
Stabiloitava kiviaines kastellaan niin, että sideaineen ja veden yhteenlaskettu vesimäärä vastaa massan
tavoitekosteutta.

Ohje
Kosteus tarkistetaan näytteestä uunissa kuivattamalla.

Vaatimus
Massa valmistetaan sideainepitoisuudeltaan ja rakeisuudeltaan suhteituksessa määritettyjen ohjearvojen
mukaiseksi.
Massa levitetään asfaltinlevittimellä tai muulla tarkoitukseen sopivalla levittimellä mitoituksen mukaiseen
paksuuteen siten, että työsaumojen määrä jää mahdollisimman pieneksi.

Ohje
Vierekkäisten levityskaistojen päät pyritään saamaan samalle tasalle työvuoron päättyessä.

Vaatimus
Massa levitetään ja tiivistetään kahden tunnin kuluessa massan sekoittamisesta. Levitetty massa tiivistetään
tehokkaasti tarkoitukseen sopivalla täryjyrällä vaadittuun tiiviyteen. Stabiloidun kerroksen tiivistäminen lopetetaan,
kun kerros ei tiiviyden seurannan mukaan enää tiivisty tai tavoitetiiviys on saavutettu.

Ohje
Tiiviyden kehittymistä seurataan jyrään kytketyllä luotettavasti kalibroidulla tallentavalla tiiviysmittarilla tai erillisellä
ainetta rikkomattomalla mittausmenetelmällä.
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Vaatimus
Stabiloidun kerroksen pinta pidetään kosteana julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaan.

Ohje
Pinnan purkautumisen estämiseksi ei nopeus saa olla stabiloidulla pinnalla yli 50 km/h.
Päällystäminen tehdään mahdollisimman pian stabilointityön päätyttyä irtoaineksesta puhdistetulle pinnalle.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213213.3.3 Komposiittistabilointi paikallasekoituksena
Vaatimus
Ennen jyrsintää varmistetaan metallinpaljastimella tai muulla tavalla, ettei käsiteltävällä osuudella ole teräsverkkoja.
Rakenteenparantamiskohteissa vanha asfalttipäällyste jyrsitään alle 32 mm:n rakeiksi tarkoitukseen sopivalla
jyrsimellä ja hyödynnetään stabiloitaessa. Tarvittaessa yli 80 mm:n kivet poistetaan stabiloitavasta kerroksesta
esimerkiksi haraamalla tai erityisellä kivenkeruulaitteella.
Esijyrsintä tehdään tarkoitukseen soveltuvalla jyrsimellä 20 mm stabilointijyrsintää syvemmälle. Esijyrsitty kerros
tasataan ja muotoillaan, painumat oiotaan ja kerros tiivistetään julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaan.

Ohje
Stabiloitavan kerroksen rakeisuuden tai kantavuuden parantamiseksi lisätään tarvittaessa kiviainesta ennen
esijyrsintää tai esijyrsinnän jälkeen.
Stabiloinnin tekemistä on käsitelty julkaisussa Päällysrakenteen stabilointi.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

Vaatimus
Stabiloitava kerros kastellaan ennen hydraulisen sideaineen levitystä niin, että sideaineen ja veden yhteenlaskettu
vesimäärä vastaa massan tavoitekosteutta.

Ohje
Vesipitoisuus tarkistetaan näytteestä uunissa kuivattamalla tai säteilymittauslaitteella.

Vaatimus
Stabilointityötä ei saa tehdä, jos stabiloitavan materiaalin lämpötila on alle + 5 °C.
Stabilointityö keskeytetään sateella, jos stabiloitavan kerroksen kosteus ylittää tavoitekosteuden.
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Suhteituksessa määritetty määrä hydraulista sideainetta levitetään käsiteltävälle alueelle yhtenä tasaisena
kerroksena.

Ohje
Sementti voidaan levittää myös veteen sekoitettuna stabilointijyrsimen kautta. Liikennettä ei saa päästää levitetyn
hydraulisen sideaineen päälle, mikä tulee varmistaa työjärjestelyillä tai erillisellä liikenteenohjauksella.

Vaatimus
Stabilointijyrsintä tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen syvyyteen tarkoitukseen soveltuvalla jyrsimellä.
Stabilointijyrsintä, sideaineen ruiskutus ja sekoitusnopeus ovat sellaisia, että sideaine jakautuu tasaisesti koko
stabiloitavaan kerrokseen. Stabilointijyrsintä tehdään tien ajokaista kerrallaan siten, että ajoradan joka kohtaan tulee
tasavahva stabiloitu kerros.

Ohje
Jos käytetään bitumiemulsiota, sen tulee olla ennakkokokeissa määriteltyä laatua ja sitä käytettäessä tulee ottaa
huomioon jäävän sideaineen määrä.
Vaahtobitumia käytettäessä bitumi vaahdotetaan sekoittamalla siihen 2...3 massa-% sideaineen painosta puhdasta
vettä. Vaahtoutuminen varmistetaan riittävän lämpimällä (vähintään + 160 °C) sideaineella. Vaahtoutuminen
testataan työvuoroa aloitettaessa ja aina katkosten jälkeen. Tilavuuden kasvun on oltava vähintään 15-kertainen.

Vaatimus
Pitkittäissaumoissa seuraava sekoituskerta limitetään 100...150 mm aikaisemmin stabiloidun kerroksen kanssa.
Poikittaissaumoissa limitys on vähintään 1 m.

Ohje
Eri kaistojen työsaumat pyritään saamaan samalle tasalle työvuoron päättyessä. Työsaumojen kohdilla stabiloidun
kerroksen tulee vastata muuta rakennetta.

Vaatimus
Kerros muotoillaan ja tiivistetään ennen sementin sitoutumisen alkamista, viimeistään kahden tunnin kuluessa
sekoittamisesta. Bitumiemulsiota käytettäessä muotoilu ja tiivistys tehdään ennen bitumiemulsion murtumista.

Ohje
Stabiloitua kerrosta voidaan kastella kevyesti muotoilun helpottamiseksi ja lajittumien vähentämiseksi.

Vaatimus
Stabiloitu kerros esitiivistetään (1...2 ylityskertaa) heti stabilointijyrsinnän jälkeen.
Tasaus tehdään huolellisesti välttäen materiaalin lajittumista ja kerrospaksuusvaihteluita. Tasattu kaista tiivistetään
tehokkaasti loppumuotoilun jälkeen tarkoitukseen sopivalla täryjyrällä vaadittuun tiiviyteen. Stabiloidun kerroksen
tiivistäminen lopetetaan, kun kerros ei tiiviyden seurannan mukaan enää tiivisty tai tavoitetiiviys on saavutettu.

Ohje
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Tiiviyden kehittymistä seurataan jyrään kytketyllä luotettavasti kalibroidulla tallentavalla tiiviysmittarilla tai erillisellä
ainetta rikkomattomalla mittausmenetelmällä.

Vaatimus
Stabiloidun kerroksen pinta pidetään kosteana julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaan.

Ohje
Pinnan purkautumisen estämiseksi ei nopeus saa olla stabiloidulla pinnalla yli 50 km/h. Päällystäminen tehdään
mahdollisimman pian stabilointityön päätyttyä.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213213.4 Valmis komposiittistabiloitu kantava kerros
Vaatimus
Sideainepitoisuus ja rakeisuus täyttävät materiaalivaatimukset. Kerros on tasalaatuinen.
Valmiin kantavan kerroksen pinnan suurin sallittu korkeuspoikkeama suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta
korkeudesta on 20 mm. Valmiin kerroksen paksuus yksittäisessä mittauspisteessä poikkeaa ohjearvosta enintään 20
mm ja keskiarvo on ± 5 mm vaaditusta paksuudesta.
Suurin sallittu epätasaisuus 3 m:n oikolaudalla mitattuna on 12 mm.

Ohje
Sallittua suuremmat epätasaisuudet on korjattava tasauksella.

Vaatimus
Sivukaltevuusvaatimukset ovat samat kuin stabiloinnin päälle tehtävän päällysteen vähimmäisarvot.
Suurin sallittu sivukaltevuuden poikkeama vaaditusta ohjearvosta on
•
moottori- ja moottoriliikenneteillä ± 0,3 %-yksikköä • muilla valta- ja kantateillä sekä kaduilla ± 0,5 %yksikköä
•
seutu- ja yhdysteillä ± 0,7 %-yksikköä.

Ohje
Sivukaltevuudeltaan virheelliset kohdat on korjattava tasauksella.

Vaatimus
Stabilointikerroksen tiiviyden tulee olla julkaisun Päällysrakenteen stabilointi kohdan 10.2.5 mukainen.

Viitteet

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213213.5 Komposiittistabiloinnin kelpoisuuden osoittaminen
213213.5.1 Sideainepitoisuus ja rakeisuus
Vaatimus
Komposiittistabiloinnissa tarkistetaan hydraulisen sideaineen määrä. Levitysmäärä tarkistetaan työn alussa
50 m:n välein. Kun levitysmäärä on kolmessa peräkkäisessä mittauksessa ohjearvon mukainen, tarkistus
2 tehdään kerran alkavaa 3000 m :n työmäärää kohti.

Ohje
Hydraulisen sideaineen levitysmäärä yksittäisessä pisteessä tarkistetaan tielle asetetun levyn avulla.

Vaatimus
2

Sideaineena käytettävän bitumin menekkiä seurataan jatkuvasti. Sideainesyöttö kg/m on ohjearvon mukainen.
Bitumin kokonaismenekki työkohteessa on vähintään ohjearvon suuruinen.

Ohje
Jos sideainepitoisuuden ohjearvoa ei saavuteta, tarkistetaan suhteitus ja tehdään työssä tarvittavat korjaukset.

Vaatimus
Komposiittistabiloinnissa tarkistetaan bitumin määrän lisäksi hydraulisen sideaineen määrä. Sideaineena käytettävän
bitumin kokonaismenekki työkohteessa on vähintään ohjearvon suuruinen.
Kiviaineksen ja bitumin sekoittuminen ja tasainen jakaantuminen tarkastetaan työtä aloitettaessa koesekoituksella.
Sekoituksen tasalaatuisuutta valvotaan jatkuvasti työn aikana (sideaineen pisaroituminen käsitestissä).

213213.5.2 Komposiittistabilointimassa
Vaatimus
Stabiloidusta tiivistetystä kerroksesta otetaan poranäytteet kaistan poikkisuunnan neljännespisteistä
2 vuorotellen reunasta ja keskeltä 1 näyte/poikkileikkaus alkavaa 3000 m :n työmäärää kohti. Näytteistä tutkitaan
stabiloidun kerroksen paksuus, halkaisuvetolujuus, jäykkyysmoduli ja tyhjätila.
Komposiittistabiloinnissa bitumipitoisuuden suurin sallittu poikkeama on taulukon 213213:T1 mukainen.
Komposiittistabiloinnissa rakeisuuden suurin sallittu poikkeama asemasekoituksessa on yksittäisessä näytteessä
Asfalttinormien 2011 taulukon 42 laatuvaatimusluokan D mukainen.
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Käytettävän hydraulisen sideaineen määrä saa poiketa työvuoroittain ohjearvoa vastaavasta laskennallisesta
kulutuksesta enintään ± 2 %. Yksittäisessä levitysmäärän tarkastuksessa suurin sallittu
2 poikkeama ohjearvosta on enintään ± 0,5 kg/m .
Taulukko 213213:T1. Bitumipitoisuuden suurin sallittu poikkeama ohjearvosta yksittäisessä näytteessä.
Työmenetelmä

Bitumipitoisuus, poikkeama, paino-%-yksikköä

Asemasekotteinen KOST

± 0,5

1)

Paikallasekotteinen

KOST

2) ± 0,7

1)

Jos stabilointi tehdään paikallasekoituksena homogeenisena osuutena uusista materiaaleista, käytetään
asemasekoituksen raja-arvoja.
2)

Jos rakenteenparantamiskohteen vanhan päällysteen paksuus vaihtelee eikä sitä ole ennakkotutkimuksilla
selvitetty, ei ylitysrajaa + 0,7 % sovelleta.

213213.5.3 Kerrospaksuus
Vaatimus
Stabiloidun kerroksen paksuus mitataan koekuopista työn alussa 50 m:n välein. Kun paksuus on ollut kolmessa
peräkkäisessä mittauksessa ohjearvon mukainen, tehdään vähintään 1 mittaus alkavaa 1000
2

m :n työmäärää kohti.

Ohje
Kerrospaksuus mitataan kaistan poikkisuunnan neljännespisteistä vuorotellen reunasta ja keskeltä 1 mittaus
poikkileikkausta kohti.

213213.5.4 Tiiviys
213213.5.4.1 Tiiviys tierakenteissa
Vaatimus
Tierakenteissa tiiviys mitataan julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaan. Tiivistymistä tarkkaillaan työn alussa 50
m:n välein molemmilta ajokaistoilta kunnes tiiviysaste on vaatimusten mukainen kolmessa
2 peräkkäisessä mittauksessa. Sen jälkeen tiiviystarkkailu tehdään kerran 1000 m työmäärää kohden.

Ohje
Rakenteen tai suhteituksen vaihtuessa tiiviystarkkailu alkaa alusta. Tulokset kirjataan mittauspisteittäin.
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Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213213.5.4.2 Tiiviys katurakenteissa
Vaatimus
Katurakenteissa kantavan kerroksen tiiviysaste ja kantavuus todetaan poikkileikkauksittain 40 m:n välein siten, että
poikkileikkauksesta tehdään 2 mittausta.

Ohje
Jos mittavälillä on johtokaivantoja, joka toinen mittaus tehdään johtokaivannon päältä.

213213.5.5 Kantavuus
Vaatimus
Kantavuus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.

Ohje
Jos stabiloinnin päältä mitattavalle kantavuudelle asetetaan urakkakohtaisia vaatimuksia, kantavuus mitataan
pudotuspainolaitteella niistä pisteistä, joista alustan kantavuus on mitattu. Vaatimuksissa on määritettävä myös
mittausten ajankohta.

213213.5.6 Taso, tasaisuus ja sivukaltevuus
213213.5.6.1 Taso, tasaisuus ja sivukaltevuus tierakenteissa
Vaatimus
Tierakenteissa pinnan muotoa ja tasaisuutta tarkkaillaan jatkuvasti työn aikana. Valmiin pinnan epätasaisuus pituusja poikkisuunnassa sekä sivukaltevuus mitataan 3 m:n oikolaudalla. Valmiin pinnan epätasaisuuden ja
sivukaltevuuden mittaustulokset dokumentoidaan 100 m:n välein ja moottoriteillä 20 m:n välein.

Ohje
Sallittua suuremmat epätasaisuudet ja sivukaltevuudeltaan virheelliset kohdat on korjattava tasauksella.

213213.5.6.2 Taso, tasaisuus ja sivukaltevuus katurakenteissa
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Vaatimus
Tarkemittauksista, joita tehdään katurakenteissa työn aikana kantavan kerroksen poikkileikkauksen toteamiseksi,
todetaan kerroksen muoto ja asema vähintään 20 m:n välein.

213213.6 Komposiittistabiloinnin tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

Masuunihiekkastabilointi (MHST)
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2132.

Masuunihiekkastabiloinnin materiaalit
Masuunihiekkastabiloinnin materiaalit, yleistä
Vaatimus
Masuunihiekkastabiloinnissa käytetään julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaisia materiaaleja, ohjepitoisuuksia
ja esikoemenettelyjä. Noudatettavat ohjearvot määritetään aina ennakkokokein, ja ne esitetään suunnitelmaasiakirjoissa. Suunnittelulujuus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.

Ohje
Jos stabiloinnissa käytettävät materiaalit tai niiden ohjearvot poikkeavat julkaisusta Päällysrakenteen stabilointi,
tulee stabiloinnin toimivuus (kuormituksen- ja säänkestävyys) osoittaa esikokein julkaisun Päällysrakenteen
stabilointi mukaisesti.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

Sideaine ja lisäaineet
Vaatimus
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Masuunihiekkastabiloinnin (MHST) sideaineena käytetään julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaista
masuunihiekkaa.

Ohje
Jos käytetään lujittumisen aktivoimiseksi lisäsideaineena sementtiä, käytetään lyhennettä MHST-A.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

Vaatimus
Hydraulisten sideaineiden määrä saa poiketa työvuoroittain ohjearvoa vastaavasta laskennallisesta kulutuksesta
enintään ± 2 %. Yksittäisessä levitysmäärän tarkastuksessa suurin sallittu poikkeama
2 ohjearvosta on ± 0,5 kg/m .

Kiviainekset
Vaatimus
Kiviaines täyttää julkaisun Päällysrakenteen stabilointi vaatimukset rakeisuuden, lujuuden, humuspitoisuuden ja
raemuodon osalta tai on suunnitelma-asiakirjojen mukaista.

Ohje
Stabiloitavan materiaalin rakeisuuden ja sideaineiden ohjearvot on esitettävä suunnitelma-asiakirjoissa.
Uusiomateriaalien käyttö edellyttää yleensä materiaalikohtaisia ennakkokokeita. Uusiomateriaalien
laatuvaatimuksina käytetään soveltuvin osin vastaavia luonnonkiviaineksille annettuja laatuvaatimuksia ja
ympäristölupien ehtoja.

Vaatimus
Esikokeilla määritetään aina stabiloitavan materiaalin tavoitekosteus ja tavoitetiiviys parannetun Proctorkokeen, SFSEN 13286-1:en ja SFS-EN 13286-2:en, tai kiertotiivistimen avulla julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaisesti.

Viitteet
SFS-EN 13286-1:en Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 1: Test methods for laboratory reference density
and water content. Introduction, general requirements and sampling
SFS-EN 13286-2:en Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 2: Test methods for laboratory reference density
and water content. Proctor compaction
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213214.2 Masuunihiekkastabiloinnin alusta

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

Vaatimus
Alustan kantavuus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.
Uudisrakennuskohteissa alusta muotoillaan oikeaan muotoon, korkeusasemaan ja tasaisuuteen. Alusta on
tasalaatuinen ja riittävän kantava.

Ohje
Heikosti kantavat kohdat korjataan.

Vaatimus
Sitomattoman alustan tiiviys tai tiiviyssuhde on kohdan 21310.4 mukainen. Uudisrakennuskohteissa alusta tehdään
sitomattoman kantavan kerroksen laatuvaatimusten mukaiseksi. Alusta tiivistetään vähintään 92 % tavoitetiiviydestä.

Ohje
Alustan tavoitetiiviys määritetään parannetulla Proctor-kokeella.
Katso soveltuvilta osin kohta 21310.4.

Viitteet
21310.4 Valmis sitomaton kantava kerros, InfraRYL.

213214.3 Masuunihiekkastabiloinnin tekeminen
Vaatimus
Stabilointi tehdään elokuun loppuun mennessä, jotta masuunihiekkastabilointi ehtii lujittua pakkasenkestäväksi.
Esijyrsintä tehdään tarkoitukseen soveltuvalla jyrsimellä 20 mm stabilointijyrsintää syvemmälle. Esijyrsitty kerros
tasataan ja muotoillaan, painumat oiotaan ja kerros tiivistetään julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaan.

Ohje
Stabiloitavan kerroksen rakeisuuden tai kantavuuden parantamiseksi lisätään tarvittaessa kiviainesta ennen
esijyrsintää tai esijyrsinnän jälkeen.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

Vaatimus
Rakenteen vesipitoisuutta tutkitaan säteilymittauslaitteella ennen stabilointijyrsintää lisäveden tarpeen
määrittämiseksi.
Stabiloitava kerros kastellaan tasaisesti optimivesipitoisuuteen ennen hydraulisen sideaineen levitystä tai
sekoittimen rummulle suuttimen kautta. Stabiloitavaan pintaan ei saa jäädä kuivia kohtia eikä lammikoita.
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Ohje
Vesipitoisuus tarkistetaan näytteestä uunissa kuivattamalla tai säteilymittauslaitteella.

Vaatimus
Stabilointityötä ei saa tehdä, jos stabiloitavan kiviaineksen lämpötila on alle + 5 °C.
Stabilointityö keskeytetään sateella, jos stabiloitavan kerroksen kosteus ylittää tavoitekosteuden.
2

Suhteituksessa määritetty määrä (kg/m ) masuunihiekkaa ja mahdollista lujittumisen aktivoimiseksi lisättävää
sementtiä levitetään käsiteltävälle alueelle tasaiseksi kerrokseksi työhön kehitetyllä levittimellä.
Stabilointijyrsintä tehdään suunnitelma-asiakirjoissa ilmoitettuun syvyyteen ja tarkoitukseen soveltuvalla jyrsimellä
tien ajokaista kerrallaan siten, että ajoradan joka kohtaan tulee tasavahva stabiloitu kerros. Stabilointijyrsintä ja
sekoitusnopeus ovat sellaisia, että sideaine jakautuu tasaisesti koko stabiloitavaan kerrokseen.
Pitkittäissaumoissa seuraava sekoituskerta limitetään 100...150 mm aikaisemmin stabiloidun kerroksen kanssa.
Tiellä, jossa on kaksipuolinen kallistus, saa keskikaistan ylitys olla enintään 500 mm. Poikittaissaumojen limitys on
vähintään 1 m.

Ohje
Eri kaistojen työsaumat pyritään saamaan samalle tasalle työvuoron päättyessä. Työsaumojen kohdilla stabiloidun
kerroksen tulee vastata muuta rakennetta.

Vaatimus
Stabiloitu kerros esitiivistetään (1...2 ylityskertaa) välittömästi stabilointijyrsinnän jälkeen.
Pinta muotoillaan ja tasataan vaatimusten mukaiseksi. Tasattu kaista tiivistetään tehokkaasti loppumuotoilun jälkeen
tarkoitukseen sopivalla täryjyrällä vaadittuun tiiviyteen. Stabiloidun kerroksen tiivistäminen lopetetaan, kun kerros ei
tiiviyden seurannan mukaan enää tiivisty tai tavoitetiiviys on saavutettu.

Ohje
Jos sideaineena käytetään vain masuunihiekkaa, työstöaika on 5 tuntia. Jos lujittumisen aktivoimiseksi on käytetty
lisäsideaineena sementtiä, työstöaika on 2 tuntia. Työstöaikana on suoritettava myös rakenteen oikaisu, muotoilu ja
tiivistys, jottei sitoutuminen ehdi alkaa ja tiivistyminen pysähtyä.
Tiiviyden kehittymistä seurataan jyrään kytketyllä luotettavasti kalibroidulla tallentavalla tai erillisellä ainetta
rikkomattomalla tiiviyden mittausmenetelmällä.

Vaatimus
Työnaikaista vesipitoisuutta mitataan riittävän usein, jotta kastelusta ja sääolosuhteista johtuen lopullinen
vesipitoisuus on lähellä optimivesipitoisuutta. Noin 1 %:n kosteuden ylitys sallitaan, jos työnaikainen ilma on kuiva.
Runsaiden sateiden sattuessa muotoilu ja tiivistys lopetetaan, kunnes kerros on kuivunut lähelle
optimivesipitoisuutta. Näin estetään hienoaineksen nousu pintaan.

Ohje
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Jos sade jatkuu pitempään ja kerros pääsee kyllästymään, joudutaan MHST-A-stabilointi suorittamaan uudelleen
kyseiselle kohdalle käyttäen noin puolta suunnitellusta aktivaattorin määrästä. Vastaavassa tilanteessa
masuunihiekkastabilointi MHST sekoitetaan uudelleen.

Vaatimus
Tasaisuutta voidaan tarvittaessa parantaa päällysterouhetta tai tasausmassaa käyttämällä.

Ohje
Sitomattomia materiaaleja ei saa tasaisuuden parantamiseen missään tapauksessa käyttää.

Vaatimus
2 Stabiloidun kerroksen jälkihoitoon voidaan käyttää tasauskerrosta AB 8...12 (40...60 kg/m ) tai bitumiemulsiota.

Ohje
Jos toimenpiteitä ei voida suorittaa välittömästi, pidetään kerroksen pinta kosteana julkaisun Päällysrakenteen
stabilointi mukaan.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213214.4 Valmis masuunihiekkastabiloitu kantava kerros
Vaatimus
Valmiin kantavan kerroksen pinnan suurin sallittu korkeuspoikkeama suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta
korkeudesta on 20 mm. Valmiin kerroksen paksuus yksittäisessä mittauspisteessä saa poiketa ohjearvosta enintään
20 mm ja keskiarvo on ± 5 mm vaaditusta paksuudesta.

Vaatimus
Suurin sallittu epätasaisuus 3 m:n matkalla on 12 mm.

Ohje
Sallittua suuremmat epätasaisuudet on korjattava tasauksella.

Vaatimus
Sivukaltevuusvaatimukset ovat samat kuin stabiloinnin päälle tehtävän päällysteen vähimmäisarvot.

Vaatimus
Suurin sallittu sivukaltevuuden poikkeama vaaditusta ohjearvosta on
•
•

moottori- ja moottoriliikenneteillä ± 0,3 %-yksikköä • muilla valta- ja kantateillä ja kaduilla ± 0,5 %-yksikköä
seutu- ja yhdysteillä ± 0,7 %-yksikköä.
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Ohje
Sivukaltevuudeltaan virheelliset kohdat on korjattava tasauksella.

Vaatimus
Stabilointikerroksen tiiviyden tulee olla julkaisun Päällysrakenteen stabilointi kohdan 10.2.5 mukainen.

Viitteet
Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213214.5 Masuunihiekkastabiloinnin kelpoisuuden osoittaminen
213214.5.1 Sideainepitoisuus ja rakeisuus
Vaatimus
Valmiista sidotusta kerroksesta otetaan rakeisuuden määritystä varten näytteitä kaistan poikkisuunnan
2 neljännespisteistä vuorotellen reunasta ja keskeltä vähintään 1 näyte/poikkileikkaus alkavaa 3000 m :n työmäärää
kohti.
Masuunihiekan menekkiä mitataan kuormittain: auton kuormavaa'an mukaan punnittu massamäärä levitettynä
tietylle neliömetrimäärälle. Aktivaattorin määrää seurataan levittimen kuormavaa'alla, josta nähdään aktivaattorin
menekki tietylle neliömetrimäärälle.
Masuunihiekan levitysmäärä yksittäisessä pisteessä tarkistetaan tielle asetetun levyn avulla. Levitysmäärä
tarkistetaan työn alussa 50 m:n välein. Kun levitysmäärät ovat kolmessa peräkkäisessä mittauksessa
2 ohjearvon mukaiset, tarkistus tehdään kerran alkavaa 3000 m :n työmäärää kohti. Aktivaattorin levitysmäärä
mitataan samoin.
Jos masuunihiekkastabilointi tehdään asemasekoituksena, masuunihiekan ja aktivaattorin määrät mitataan
punnitsemalla tai yhtä tarkoilla tilavuusmittauslaitteilla. Valmis massa punnitaan vaakalaitteella, jonka sallittu
poikkeama on ± 2,0 %. Ellei sekoittimessa ole riittävän tarkkaa massavaakaa, massan paino määrätään sen raakaaineiden punnitustulosten perusteella. Näidenkin vaakojen sallittu poikkeama on ± 2,0 %.

213214.5.2 Puristuslujuus
Vaatimus
Puristuslujuuden seurantaa varten tehdään koelieriöitä Proctor-sullonnalla tai kiertotiivistimellä. Näytemassa
koelieriötä varten otetaan sekoitetusta rakenteesta jyrsimen keskiosalta mieluiten kahdesta näytereiästä. Samasta
näytemassasta valmistetaan vähintään yksi koelieriösarja laboratoriosäilytystä ja tarvittaessa
2 toinen sarja kenttäolosuhteita varten. Koelieriösarjoja otetaan vähintään yksi koesarja alkavaa n. 5000 m :n
työmäärää kohden.
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Ohje
Masuunihiekkastabiloinnista (MHST) koelieriöitä tehdään 28, 91, 365 ja mahdolliset 730 vrk:n kappaleet. MHST:n
koelieriöitten sullonta on saatettava loppuun 5 tunnin kuluessa siitä, kun masuunihiekka on sekoitettu kerrokseen, ja
on huolehdittava, ettei vesipitoisuus ehdi haihtua koemassasta.
Aktivoidussa masuunihiekkastabiloinnista (MHST-A) koelieriötä tehdään 1, 7, 28, 91 ja 365 vrk:n kappaleet. MHSTA:n lieriöt on sullottava valmiiksi 2 tunnin kuluessa sideaineen sekoituksesta, ettei veden haihtuminen ja
sitoutuminen ehdi alkaa.

Vaatimus
Aktivoidussa masuunihiekkastabiloinnissa tarkkaillaan työn aikana päivittäin yhden vuorokauden
puristuslujuuskokeiden kehitystä ja tarvittaessa korjataan suhteitusta muuttamalla aktivaattorin määrää, jotta
saavutetaan suunnitelma-asiakirjojen mukainen lujuus.

213214.5.3 Kerrospaksuus
Vaatimus
Sekoitettua kerrospaksuutta seurataan jyrsimen sekoitussyvyysmittarista ja mittaamalla sekoitusjyrsinnän paksuutta
jyrsinnän reunasta.
Stabiloidun kerroksen paksuus mitataan koekuopista työn alussa 50 m:n välein. Kun paksuus on ollut kolmessa
peräkkäisessä mittauksessa ohjearvon mukainen, tehdään vähintään 1 mittaus alkavaa 1000
2

m :n työmäärää kohti.

Ohje
Kerrospaksuus mitataan kaistan poikkisuunnan neljännespisteistä vuorotellen reunasta ja keskeltä 1 mittaus
poikkileikkausta kohti.

213214.5.4 Tiiviys
Vaatimus
Tierakentamisessa tiiviys mitataan julkaisun Päällysrakenteen stabilointi mukaan. Tiivistymistä tarkkaillaan työn
alussa 50 m:n välein molemmilta ajokaistoilta kunnes tiiviysaste on vaatimusten mukainen kolmessa
2 peräkkäisessä mittauksessa. Sen jälkeen tiiviystarkkailu tehdään kerran 1000 m :n työmäärää kohden.

Ohje
Rakenteen tai suhteituksen vaihtuessa tiiviystarkkailu alkaa alusta. Tulokset kirjataan mittauspisteittäin.
Jos katurakenteissa mittavälillä on johtokaivantoja, joka toinen mittaus tehdään johtokaivannon päältä.

Viitteet
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Päällysrakenteen stabilointi. TIEH 2100055-07. Liikennevirasto.

213214.5.5 Kantavuus
213214.5.5.1 Kantavuus tierakenteissa
Ohje
Jos stabiloinnin päältä mitattavalle kantavuudelle asetetaan urakkakohtaisia vaatimuksia, kantavuus mitataan
pudotuspainolaitteella niistä pisteistä, joista alustan kantavuus on mitattu. Vaatimuksissa on määritettävä myös
mittausten ajankohta.

213214.5.5.2 Kantavuus katurakenteissa
Vaatimus
Katurakentamisessa kantavan kerroksen kantavuus todetaan poikkileikkauksittain 40 m:n välein siten, että
poikkileikkauksesta tehdään 2 mittausta.

Ohje
Jos mittavälillä on johtokaivantoja, joka toinen mittaus tehdään johtokaivannon päältä.

213214.5.6 Taso, tasaisuus ja sivukaltevuus
213214.5.6.1 Taso, tasaisuus ja sivukaltevuus tierakenteissa
Vaatimus
Tierakenteissa pinnan muotoa ja tasaisuutta tarkkaillaan jatkuvasti työn aikana. Valmiin pinnan epätasaisuus pituusja poikkisuunnassa sekä sivukaltevuus mitataan 3 m:n oikolaudalla. Valmiin pinnan epätasaisuuden ja
sivukaltevuuden mittaustulokset dokumentoidaan 100 m:n välein ja moottoriteillä 20 m:n välein.

Ohje
Sallittua suuremmat epätasaisuudet ja sivukaltevuudeltaan virheelliset kohdat on korjattava tasauksella.

213214.5.6.2 Taso, tasaisuus ja sivukaltevuus katurakenteissa
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Vaatimus
Tarkemittauksista, joita tehdään työn aikana katurakenteissa kantavan kerroksen poikkileikkauksen toteamiseksi,
todetaan kerroksen muoto ja asema vähintään 20 m:n välein.

213214.6 Masuunihiekkastabiloinnin tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Sideaineen haitallinen leviäminen ympäristöön estetään.

21400 Päällysteet ja pintarakenteet
21410 Sidotut päällysrakenteet
21411 Asfalttipäällysteet
Vaatimus
Asfalttipäällysteiden vaatimukset asetetaan hankekohtaisesti ominaisuuksittain joko materiaaleille, massalle tai
päällysteelle julkaisun Asfalttinormit 2011 periaatteen mukaisesti.
Raaka-aineiden, asfalttimassojen ja päällysteiden testaukseen tulee käyttää julkaisun Asfalttinormit 2011 mukaan
hyväksyttyä testausorganisaatiota.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
Infra 2015 Määrämittausohje 2141.

Ohje
Jalkakäytävillä, kevyen liikenteen väylillä sekä kevyesti kuormitetuilla pihoilla sopivin päällyste on AB 6-11. Sopiva
massamäärä on 100 kg/m2 (vastaa kerrospaksuutta 40 mm).
Pysäköintialueilla sekä raskaasti kuormitetuilla pihoilla sopivin päällyste on AB 16-22. Sopiva massamäärä on 125
kg/m2 (vastaa kerrospaksuutta 50 mm).

Ohje
Asfalttinormien päivitykset löytyvät osoitteesta www.pank.fi.
Julkaisun Asfalttinormit 2011 mukaan hyväksytty testausorganisaatio on Inspecta Sertifiointi Oy:n
hyväksymismenettelyn mukaan PANK-hyväksytty, Mittatekniikan keskuksen akkreditoima tai IQNetorganisaatioon
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kuuluvan sertifiointijärjestön hyväksymä asfaltti-, bitumi- tai kiviaineslaboratorio tai mittausorganisaatio tai
ilmoitetun laitoksen CE-merkintätarkastuksessa auditoitu yrityksen sisäistä testausta tekevä laboratorio.

Vaatimus
Taulukko 21411:T1. Asfalttimassojen ja päällysteiden vaatimusten asettaminen. Vaatimukset asetetaan
ominaisuuksittain joko materiaaleille tai massalle tai päällysteelle.
Materiaaleille asetettavat vaatimukset

Kiviaines

Ominaisuus

Vaatimus

Kuulamylly

AN X

X valitaan luokka kohteen
mukaan, KVL

Litteysluku

FIX

X valitaan luokka kohteen
mukaan, KVL

Muut ominaisuudet

Asfalttinormit

Asfalttirouhe
Sideaine

Asfalttinormit
Bitumityyppi

Luokka

Valitaan luokka kohteen
kuormituksen mukaan

Materiaaleille asetettavat vaatimukset
Ominaisuus
Lisäaineet

Vaatimus
Asfalttinormit

Massoille asetettavat vaatimukset

Kokemukseen perustuva
suunnittelu
Toiminnallisiin
ominaisuuksiin perustuva
suunnittelu

Ominaisuus

Vaatimus

Sideainepitoisuus ja
rakeisuus

Asfalttinormit

Sideainepitoisuus ja
rakeisuus

Tilaaja määrittelee
tutkittavat ominaisuudet
ja vaatimusluokat

Tilavuussuhteet

Ilmoitettava

Vedenkestävyys

Asfalttinormit

Kulumiskestävyys

AbrAxx

xx valitaan luokka kohteen
mukaan, KVL
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Deformaatiokestävyys

Ɛnx,x

xx valitaan luokka kohteen
mukaan, KVL

Päällysteelle asetettavat vaatimukset
Ominaisuus

Vaatimus

Massamäärä

Asfalttinormit

Tasalaatuisuus

Asfalttinormit

Päällysteen koostumus

Asfalttinormit

Tyhjätila

Asfalttinormit

Kitka

Asfalttinormit

Tasaisuus

Asfalttinormit

Kaltevuudet ja
korkeusasema

Asfalttinormit

Kulumiskestävyys

I-IV

Deformaatiokestävyys

I-III

Vedenkestävyys

Asfalttinormit

Ilmoitetaan
vaatimusluokka, jos
vaaditaan
Ilmoitetaan
vaatimusluokka, jos
vaaditaan

Materiaaleille asetettavat vaatimukset
Ominaisuus

Vaatimus

Meluisuus

Asfalttinormit

21411.1 Asfalttipäällysteiden materiaalit
21411.1.1 Asfalttipäällysteiden materiaalit, yleistä
Vaatimus
Kulutuskerroksen, sidekerroksen (ABS) ja kantavan kerroksen (ABK) asfalttibetonin (AB), kivimastiksiasfaltin (SMA),
avoimen asfaltin (AA), pehmeän asfalttibetonin (PAB) ja valuasfaltin (VA) raakaaineiden ja massojen vaatimukset
ovat julkaisun Asfalttinormit 2011 mukaiset. Työssä käytetään julkaisun Asfalttinormit 2011 vaatimusten mukaisia
CE-merkittyjä raaka-aineita, joiden vaatimusluokat on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. Niistä raaka-aineista, joita ei
voida CE-merkitä, toimitetaan laatutodistus, jossa esitetään asfalttinormeissa vaaditut ominaisuudet.
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Ohje
Uusiomateriaalien käytössä on erityisesti otettava huomioon asfalttimassan korkeasta lämpötilasta johtuvat
työturvallisuuteen vaikuttavat seikat sekä asfalttipäällysteen tuleva uudelleenkäyttö. Uusiomateriaalien tulee täyttää
lisäksi lainsäädännössä tai ympäristöluvassa asetetut ympäristökelpoisuusehdot sekä käyttökohteen vaatimat
tekniset kelpoisuusehdot.
Valtioneuvoston asetuksilla (esimerkiksi VNa 591/2006 843/2017 ja sen päivitykset) voidaan tietyt materiaalit
vapauttaa ympäristölupavelvollisuudesta ja antaa määräyksiä mm. ilmoitusvelvollisuudesta.
Käytettävien uusiomateriaalien on teknisiltä ominaisuuksiltaan ja kelpoisuudeltaan sovelluttava käyttökohteeseen ja
oltava riittävän tasalaatuisia. Uusiomateriaalien pitkäaikaiskestävyys ja tekninen kelpoisuus osoitetaan
käyttöhistorialla (esim. toteutetut kohteet) tai pitkäaikaiskestävyyteen liittyviä riskejä pienennetään ennakolta
tehtävillä laboratorio- ja kenttäkokeilla sekä hankkimalla kokemusta käytöstä aluksi pienemmillä kokeilukohteilla.
Uusiomateriaalien, joiden käyttöhistorialla ei ole osoitettu riittävää teknistä kelpoisuutta, käyttö edellyttää aina
materiaali- tai rakennekohtaisia ennakkokokeita.
Uusiomateriaalit eivät saa aiheuttaa kanssaan kosketuksiin tuleville rakenteille korroosiota tai muita vaurioita.
Mahdolliset materiaalien erityisominaisuudet tai -vaatimukset otetaan huomioon tarvittaessa koko rakenteen
suunnittelussa.
Väyläviraston ohjeessa Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa on esitetty eri uusiomateriaalien
käytössä huomioon otettavia tekijöitä.
Uusiomaarakentamisen yleistasoinen ohjeistus ja perustietoja uusiomaarakentamisesta on saatavilla
UUMA-käsikirjastosta (mm. Uusiorakentaminen kaupunkien infrarakentamisessa – käsikirja 2020).

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa, TIEH 2100041–07, Liikennevirasto.
Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa, Väyläviraston ohjeita 6/2020
UUMA-käsikirjasto (http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uuma-käsikirjasto)
Uusiorakentaminen kaupunkien infrarakentamisessa – käsikirja, UUMA3-hanke, 2020
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Suomen säädöskokoelma 591/2006
843/2017 päivityksineen ja 843/2017:n soveltamisohje 2019

21411.1.2 Sideaineet
Vaatimus
Sideaineina käytettävät tiebitumit, pehmeät tiebitumit, viskositeettiluokitellut tiebitumit, polymeerimodifioidut
bitumit, bitumiliuokset ja bitumiemulsiot ovat julkaisun Asfalttinormit 2011 mukaisia.
Liimana käytettävät bitumiemulsiot ja -liuokset sekä polymeerimodifioidut bitumit ovat suunnitelma-asiakirjojen ja
julkaisun Asfalttinormit2011 mukaisia.

Ohje
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Työssä käytettävät sideainelajit ilmoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa, mikäli massalle ei ole asetettu vastaavia
toiminnallisia vaatimuksia.
Asfalttinormit perustuvat standardeihin SFS-EN 14023;en SFS-EN 13808:en SFS-EN 15322 ja SFS-EN 13924.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
SFS-EN 13808:en Bitumen and bituminous binders. Framework for specifying cationic bituminous emulsions
SFS-EN 13924:en Bitumen and bituminous binders. Specification framework for special paving grade bitumen. Part 1:
Hard paving grade bitume
SFS-EN 14023:en Bitumen and bituminous binders. Specification framework for polymer modified bitumens
SFS-EN 15322:en Bitumen and bituminous binders. Framework for specifying cut-back and fluxed bituminous binders.

21411.1.3 Kiviainekset
Vaatimus
Kiviaines on julkaisun Asfalttinormit 2011 mukaista. Hankekohtaiset vaatimukset tarkennetaan suunnitelmaasiakirjoissa.

Ohje
Kiviaineksen lujuusluokka-, muotoluokka- ja murtopintaisuusvaatimukset (soramurske) on aina esitettävä
suunnitelma-asiakirjoissa, mikäli massalle ei ole asetettu vastaavia toiminnallisia vaatimuksia.
Asfalttinormit 2011 perustuvat standardiin SFS-EN 13043.
Standardin SFS-EN 13043 soveltamisalaan kuuluvat uusiomateriaalit voidaan CE–merkitä ja niitä voidaan käyttää
asfalttimassan raaka-aineina luonnon kiviainesten tavoin, mikäli ne täyttävät työturvallisuusvaatimukset sekä
päällysteen uudelleen käyttöön liittyvät tekniset– ja ympäristökelpoisuusvaatimukset kohteessa. Uusiomateriaalien,
joiden käyttöhistorialla ei ole osoitettu riittävää teknistä kelpoisuutta, käyttö edellyttää yleensä materiaali- tai
rakennekohtaisia ennakkokokeita.
Uusiomateriaalien laatuvaatimuksina käytetään soveltuvin osin luonnon kiviaineksille asetettuja laatuvaatimuksia.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
SFS-EN 13043 + AC Kiviainekset teiden, lentokenttien ja muiden liikennöityjen alueiden asfalttimassoihin ja
pintauksiin.

21411.1.4 Lisäaineet
Vaatimus
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Lisäaineet ovat julkaisun Asfalttinormit 2011 mukaisia.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

21411.1.5 Asfalttirouhe
Vaatimus
Päällysteeseen käytettävä asfalttirouhe on julkaisun Asfalttinormit 2011 mukaista.

Ohje
Asfalttinormit perustuvat standardiin SFS-EN 13108-8.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
SFS-EN 13108-8 Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 8: Uusioasfaltti.

21411.1.6 Asfalttimassa
Vaatimus
Asfalttimassan koostumus suunnitellaan ja vaatimukset asetetaan julkaisun Asfalttinormit mukaan.
Asfalttimassa on CE-merkittävä standardin SFS-EN 13108 mukaan.

Ohje
Kun vaaditaan toiminnallista suunnittelua, ilmoitetaan, mitä toiminnallisia ominaisuuksia vaaditaan ja mitkä ovat
niiden vaatimusarvot.
Asfalttinormit perustuvat standardeihin SFS-EN 13108-1...9 ja 20...21.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
SFS-EN 13108 Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osat 1...9 ja 20...21/AC.

Vaatimus
Massa tehdään koostumukseltaan suunnittelun ohjearvojen mukaiseksi. Ellei toiminnallisella suunnittelulla ole
osoitettu asfalttimassan toimivuutta, rakeisuus ja sideainepitoisuus on oltava julkaisun Asfalttinormit ohjealueella.

21411.2 Asfalttipäällysteen alusta
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Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset , InfraRYL
21320 Sidotut kantavat kerrokset, InfraRYL
Bitumistabilointi (BST), InfraRYL
Sementtistabilointi (SST), InfraRYL
Komposiittistabilointi (KOST), InfraRYL
Masuunihiekkastabilointi (MHST), InfraRYL
21411.2.2 Sitomaton alusta (kantavan kerroksen yläosa), InfraRYL
21411.2.3 Vanha päällyste sidottuna alustana, InfraRYL
21411.2.4.1 Massatasaukset (TAS), InfraRYL
21411.2.4.2 Jyrsintä, InfraRYL
21411.2.4.4 Sekoitusjyrsintä (SJYR),InfraRYL.

21411.2.1 Asfalttipäällysteen alusta, yleistä
Vaatimus
Alustan korkeusasema ja muoto sekä pituus- että poikkisuunnassa ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset, ja alusta
täyttää kantavan kerroksen kantavuusvaatimukset, luvut 21310 ja 21320.

Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL
21320 Sidotut kantavat kerrokset, InfraRYL.

Vaatimus
Ennen päällystystöiden aloittamista alusta on tarkastettu ja hyväksytty kohdekatselmuksessa.

21411.2.2 Sitomaton alusta (kantavan kerroksen yläosa)
Vaatimus
Sitomaton alusta tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti murskeesta levittämällä ja tiivistämällä tasalaatuiseksi
ja tasaiseksi kerrokseksi. Tasausmurskeena käytetään kantavan kerroksen laatuvaatimukset täyttävää mursketta
0/16…31 mm, jonka hienoainespitoisuus on ≤ 7 % ja jonka Los Angeles-luku on vähintään sama kuin kohteen
kantavan kerroksen murskeessa. Pinnalle ei saa jäädä irrallisia kivirakeita tai epäpuhtauksia.
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Alusta tiivistetään kasteltuna sopivalla tiivistyskalustolla. Alusta täyttää suunnitelma-asiakirjojen
kantavuusvaatimukset.
Sallitut poikkeamat alustasta ovat taulukon 21310:T3 Kantavan kerroksen sallitut poikkeamat mukaiset.

Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset , InfraRYL.

21411.2.3 Vanha päällyste sidottuna alustana
Vaatimus
Vanha päällyste soveltuu sellaisenaan uuden päällysteen alustaksi, ellei sitä epätasaisuuden takia tarvitse tasata.
Alusta puhdistetaan pölystä, liasta ja irtoaineksista, paikataan ja liimataan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.
Alustassa olevat reiät täytetään ennen massan levitystä. Jos alusta poikkeaa annetuista korkeus-, muoto- tai
tasaisuusvaatimuksista, alusta tasataan ennen kulutuskerroksen tekoa jyrsimällä tai tasausmassalla. Kaivon kansien
ympärystä työstetään huolellisesti. Kaivolle ja kansistolle jätetään kartioon nähden riittävä painumisvara.

Vaatimus
Kuumapäällysteiden alustaksi jäävältä pinnalta poistetaan PAB-, bitumiemulsio- tai bitumiliuosmassalla tehdyt
paikat. Purkautuneet kohdat poistetaan. Nämä kohdat sekä alustassa ennestään olevat reiät avataan reunoiltaan
suoraviivaisesti, täytetään tasausmassalla ja tiivistetään huolellisesti. Tasausmassa on suunnitelma-asiakirjojen
mukaista.

Ohje
Ennen päällystystöitä tarkastetaan sidotun alustan kunto ja sen perusteella suunnitellaan vaadittavat toimenpiteet
osana asfalttiurakan valmistelua.

21411.2.4 Alustan käsittelyt
21411.2.4.1 Massatasaukset (TAS)
Vaatimus
Tasaus suunnitellaan ennen työhön ryhtymistä.
Alusta puhdistetaan, paikataan ja liimataan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Alustassa olevat reiät täytetään
käsityönä ennen massan levitystä.
Tasausmassana käytetään suunnitelma-asiakirjojen ja Asfalttinormien mukaista AB massaa. Suurempien painumien
korjauksessa voidaan käyttää ABK-massaa. Tasausmassan massatyyppi ilmoitetaan urakka-asiakirjoissa.
Tasausmassan suurin sallittu asfalttirouheen määrä on 70 %. Kiviaineksen nastarengaskulutuskestävyyden on
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minimissään täytettävä luokan AN19 vaatimus. Tasausmassan sideaineen on täytettävä kohteen sideaineelle
asetetut vaatimukset. Suunnittelutapana käytetään kokemusperäistä suunnittelua.

Ohje
Päällysteen urat ja epätasaisuudet tasataan samalla päällystemassalla, jolla varsinainen päällyste tehdään, tai
suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Pelkät urat tasataan.

21411.2.4.2 Jyrsintä
Ohje
Jos tien päällysrakenteen kantavuus ja päällystepaksuus ovat riittävät, urautunut päällyste voidaan tasata
kylmäjyrsinnällä. Jyrsintämenetelmä, jyrsintäsyvyys ja -leveys sekä rouheen varastointipaikka ilmoitetaan
suunnitelmaasiakirjoissa.

Vaatimus
Irrallista asfalttirouhetta ei saa jäädä jyrsitylle alustalle.

21411.2.4.2.1 Tasausjyrsintä (TJYR)
Ohje
Vanhan päällysteen epätasaisuus poistetaan jyrsimällä.

Vaatimus
Tasausjyrsinnän tasaisuus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.

21411.2.4.2.2 Laatikkojyrsintä (LJYR)
Vaatimus
Laatikkojyrsinnän syvyys määräytyy uuden päällystemassan enimmäisraekoon tai urien pohjan tason perusteella.
Laatikkojyrsintä tehdään niin leveäksi, että saumakohdat eivät jää liikenteen kulutukselle alttiiksi.

Ohje
Päällysteen alusta tasataan jyrsimällä ajokaistalle yhtenäinen laatikko. Laatikkoon levitetään suunnitelmaasiakirjojen
mukainen uusi päällyste. Uusi päällyste on levitettävä saumojen kohdilla siten, että se tiivistettynä jää samaan tasoon
vanhan päällysteen kanssa.

21411.2.4.2.3 Reunajyrsintä (RJYR)
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Ohje
Menetelmässä päällysteen alusta jyrsitään siten, että halutulle etäisyydelle kaistan reunasta, yleensä reunatai
keskiviivan kohdalle, voidaan tehdä puskusauma. Kaarreosuuksien jyrsintätapa sovitaan kohteittain. Näin käsitelty
alusta päällystetään massapintauksen tapaan.

21411.2.4.3 Karhinta (KAR)
Vaatimus
Karhinta tehdään niin, että karhittuun pintaan ei jää paakkuja.

21411.2.4.4 Sekoitusjyrsintä (SJYR)
Vaatimus
Sekoitusjyrsintään kuuluu vanhan päällysteen, mahdollisen lisättävän kiviaineksen ja kantavan kerroksen jyrsiminen
suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen syvyyteen ja materiaalien sekoittaminen keskenään yhdessä työvaiheessa ja sen
jälkeen sekoitetun materiaalin muotoilu ja tiivistäminen. Lisämurske on suunnitelma-asiakirjojen mukaista.
Sekoitusjyrsintä ei ole stabilointia, koska massaan ei lisätä uutta sideainetta.
Sekoitusjyrsintä tehdään paikallasekoitusmenetelmällä.
Sekoitusjyrsintä tehdään jyrsinkoneella, joka homogenisoi sitomattoman tai sidotun ja sitomattoman kerroksen
halutulta syvyydeltä. Jyrsintäsyvyys määritetään kalibroidulla jyrsintäsyvyysmittarilla ja merkitään työmaan
laaturaporttiin. Sekoitetusta massasta otetuista näytteistä tutkitaan rakeisuus.
Jyrsityn kerroksen yksittäinen suurin rouherae ei saa olla yli 50 mm. Kiviaines kastellaan optimikosteuteen ennen
muotoilua. Pinta muotoillaan tieluokan vaatimusten mukaiseen tasaisuuteen, muotoon ja tasoon. Sekoitusjyrsitty
kerros tiivistetään jyräämällä. Tiiviysvaatimus on 95 % koejyräyksen perusteella työmaalla määritetystä
enimmäistiiviydestä.
Tiivistystarkkailu ja kelpoisuuden osoittaminen tehdään kohdan 21310 mukaan.
Sekoitusjyrsitty kerros päällystetään mahdollisimman nopeasti.

Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL.

21411.3 Asfalttipäällysteiden tekeminen
21411.3.1 Asfalttipäällysteiden tekeminen, yleistä
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Vaatimus
Massa levitetään ja tiivistetään kaikissa työtavoissa normaaliin tapaan, ks. kohta 21411.3.3 soveltuvin osin.
Asfalttimassa on aina peitettävä kuljetuksen ajaksi.

21411.3.2 Päällysteen liimaaminen alustaan
Vaatimus
Kun alusta on sidottu, päällyste liimataan aina alustaan.
Uuden massan tartunta alustaan ja saumakohtiin varmistetaan käsittelemällä sauma bitumiliuoksella tai emulsiolla
ennen uuden massan lisäystä.

Ohje
Liimaukseen käytettävää bitumiemulsiota levitetään 240 g/m2, jolloin jäävän bitumin määrä on noin 150 g/
m2, ellei suunnitelma-asiakirjoissa muuta esitetä.

21411.3.3 Vakiopaksuisen asfalttipäällysteen (laatta) tekeminen
Vaatimus
Ennen päällystämistä tarkistetaan, että reunatukien sijainti ja korkeusasema ovat oikeat päällysteen lopulliseen
korkeusasemaan nähden, luku 22110 taulukko 22110:T1.
Kaivojen, palopostien, venttiilien ym. kannet asennetaan oikeaan korkeuteen ja päällysteen pinnan kaltevuuteen
ennen päällystämistä. Kansien korkeusasema valmiiseen pintaan nähden esitetään taulukossa 21411:T1.

Viitteet
22110 Reunatuet, InfraRYL osa 1.

Vaatimus
Massa levitetään paksuudeltaan mahdollisimman tasaisena päällystettävälle pinnalle. Pituussuuntaiset saumat
pyritään tekemään ajokaistojen väylän tai alueen reunojen kohdille ts. tulevien tiemerkintöjen lähelle, ei kuitenkaan
täristävien kohdalle.
Massaa ei levitetä sateen aikana eikä alustalle, joka on jäinen tai niin märkä, että sen voidaan katsoa vaikuttavan
haitallisesti päällysteen laatuun. Poikkeavissa olosuhteissa tehtävän työn ja päällysteen vaatimuksista on sovittava
tapauskohtaisesti. Sauman kohdalle ei saa muodostua kourua eikä muuta epätasaisuutta. Sauman kohta
puhdistetaan ennen massan levitystä huolellisesti ja asfalttipäällysteen jäähtynyt sauma kuumennetaan tai liimataan.

Ohje
Pehmeiden asfalttien saumaa ei kuumenneta eikä liimata.
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Vaatimus
Jos levitys keskeytyy niin pitkäksi ajaksi, että massa voi jäähtyä alle sallitun levityslämpötilan tai muuten pitkäksi
ajaksi, levitin käytetään tyhjäksi ja tehdään poikkisauma. Poikkisauma tehdään suoraksi ja suunnaltaan kohtisuoraksi
levityskaistaa vasten. Levitystä jatkettaessa päällystettä poistetaan niin paljon, että päällyste saadaan poikkisauman
kohdalta tasaiseksi ja rakenteeltaan tasalaatuiseksi.
Asfalttimassa tiivistetään vaatimusten mukaiseen tiiviyteen ja tasaisuuteen.

Ohje
Jyräyskaluston on oltava riittävä massan valmistustehoon verrattuna. Valmiiseen päällysteeseen ei saa jäädä
haitallisia jyräysjälkiä tai halkeamia tai liukkaita kohtia.
On varmistettava että tiivistysmenetelmät ovat työsuunnitelman mukaiset ja niillä saavutetaan tiiviysvaatimukset.
Urien muodostumisen estämiseksi saa liikenteen laskea uudelle päällysteelle vasta, kun päällysteen lämpötila on
laskenut riittävästi. Tarvittaessa päällystettä voidaan jäähdyttää vesikastelulla.

21411.3.4 Massapintauksen (MP) tekeminen
Vaatimus
Massapintaus tehdään kohdan 21411.3.3 mukaisesti, paitsi että sen paksuus vaihtelee alustan tasaisuuden mukaan.
Massapintauksen alusta liimataan.

Ohje
Massapintauksena voidaan tehdä myös ohutpäällysteitä, joissa massamäärät ovat julkaisussa Asfalttinormit
esitettyjä vähimmäismassamääriä pienemmät. Tällaisista menetelmistä esitetään suunnitelma-asiakirjoissa
työmenetelmän periaate, massatyyppi ja -määrä sekä laatuvaatimukset.
Lisättävä massa ja sen menekki ilmoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa.
Liittyminen vanhaan päällysteeseen tehdään puskusaumana jyrsimällä vanha päällyste riittävän pitkältä matkalta.
Liittymäkohtaan ei saa muodostua epätasaisuutta.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

21411.3.5 Massapintauksen tekeminen kuumalle, tasatulle alustalle
(MPKJ ja REM+)
21411.3.5.1 Massapintaus MPKJ-menetelmällä
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Vaatimus
Urautunut päällyste tulee kuumajyrsiä MPKJ-menetelmässä urien pohjan tasoon niin että urien pohjakin tulee
käsiteltyä ja alusta tasataan jyrsityllä massalla. Yksittäiset isot epätasaisuudet on tasattava etukäteen massalla.
Tasatulle kuumalle alustalle levitetään välittömästi suunnitelma-asiakirjojen mukainen uusi päällyste. Alustan
lämpötilan 10 mm:n syvyydellä on oltava vähintään 70 °C välittömästi ennen uuden päällystemassan levitystä.
Alustan kuumennus on tehtävä vähintään 100 mm ulommaksi kuin massan levitys.

Ohje
Menetelmässä leikataan pituussauman tekoa varten alustan reunaosa suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen
syvyyteen. Samalla korjataan alustan muoto mahdollisuuksien mukaan. Sivukaltevuuden tulee olla riittävä.
Kuumennettu vanha päällystepinta ja uusi päällyste toimivat yhdessä uutena tiivistettävänä kerroksena.
Jos päällyste palaa tai muulla tavalla turmeltuu, poistetaan pilaantunut osa ja korvataan uudella massalla.
Yksiajorataisilla kaksikaistaisilla teillä on kaltevuuksien järjestelyn vuoksi usein edullista yhdistää levityskaistat
keskisaumalla.

21411.3.5.2 Massapintaus REM+-menetelmällä
Vaatimus
REM+-menetelmässä vanha päällyste tulee kuumentaa ja irrottaa jyrsimällä, jonka jälkeen se sekoitetaan ja
levitetään takaisin tielle. Jyrsintä tulee ulottaa urien pohjan tasoon niin että urien pohjakin tulee käsiteltyä ja alusta
tasataan jyrsityllä massalla.

Ohje
Kuumennettu vanha päällystepinta ja uusi päällyste toimivat yhdessä uutena tiivistettävänä kerroksena.

Vaatimus
Menetelmässä käytetään kaksoisperällä varustettua kalustoa, jolla päällyste levitetään kahtena kerroksena. Vanha
massa levitetään ensin ja uusi lisättävä massa heti sen päälle pintakerrokseksi.

21411.3.6 Uusiopintauksen (REM, REMO) tekeminen
21411.3.6.1 Uusiopintauksen tekeminen, yleistä
Vaatimus
Lisättävä massa tai kiviaines on laadultaan sellaista, että lopputuote vastaa suunnitelma-asiakirjoja. Uutta massaa tai
kiviainesta lisätään vähintään päällysteen kulunutta osaa vastaava määrä.
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21411.3.6.2 Uusiopintaus REM-menetelmällä
Ohje
REM-menetelmässä vanha kuumasekoitteinen asfalttipäällyste kuumennetaan tiellä kulkevilla kuumentimilla,
jyrsitään irti, sekoitetaan uuden massan kanssa ja levitetään takaisin tielle.
Jyrsittyyn massaan lisätään tarvittaessa elvytintä.

Vaatimus
Alusta kuumennetaan tasaisesti siten, että sen pintalämpötila on kuumentimien jälkeen ≤ 250 °C.
Massaseos levitetään ja tiivistetään normaalisti. AB-päällysteen pintalämpötila levittimen jälkeen on ≥ 110 °C ja SMApäällysteen ≥ 130 °C.

21411.3.6.3 Uusiopintaus REMO-menetelmällä
Ohje
REMO-menetelmässä vanha PAB-päällyste lämmitetään, jyrsitään, sekoitetaan uuden massan kanssa ja levitetään
takaisin tielle.
Alusta lämmitetään ja jyrsitään irti. Jyrsinnässä on varottava, ettei sitomatonta kerrosta nouse haitallisessa määrin
massan sekaan. Jyrsittyyn massaan lisätään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti sideainetta (yleensä pehmeää
bitumia 0,4...1,0 kg/m²). Jyrsitty massa siirretään sekoittimeen, jossa se sekoitetaan uuden massan kanssa.

Vaatimus
Jyrsittyyn massaan lisätään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti sideainetta. Massaseos levitetään ja tiivistetään
normaalisti. Massan lämpötila levittimen jälkeen on ≥ 30 °C.

21411.3.7 Hienojyrsinnän (HJYR) tekeminen
Ohje
Hienojyrsintä on työmenetelmä, jolla urautuneen päällysteen epätasaisuus poistetaan jyrsimällä päällyste urien
pohjan tasoon. Menetelmässä käytetään jyrsintä, jossa on tiheäteräinen rumpu. Ajokaistan reunalla jyrsintä
nollataan vanhaan päällysteeseen tai myös piennarpäällyste jyrsitään.

Vaatimus
Jyrsintäjälki on ehjä, suora (liikenteen suuntainen) ja niin tasainen, että jyrsitty päällyste on liikennekelpoinen ilman
uuden massan lisäystä. Jyrsitylle pinnalle ei saa muodostua vesilammikoita. Jyrsintäjäljen urien väli saa olla enintään
7,5 mm.
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21411.4 Valmis asfalttipäällyste
21411.4.1 Valmis asfalttipäällyste, yleistä
Vaatimus
Laadun arvostelussa sovelletaan julkaisun Asfalttinormit 2011 laatuvaatimuksia.

Ohje
Suunnitelma-asiakirjoissa esitetään, jos poiketaan julkaisun Asfalttinormit 2011 laatuvaatimuksista.
Hyväksytyt testausmenetelmät esitetään julkaisussa Asfalttinormit 2011.

Vaatimus
Emulsiopäällyste täyttää vastaavan päällystetyypin laatuvaatimukset.
Pohjavedensuojausalueella tehtävän tiiviin päällysteen vaatimukset esitetään julkaisussa Pohjaveden suojaus tien
kohdalla. Sementti- ja masuunikuonastabiloinnin päällä käytettävän päällysteen vaatimukset esitetään julkaisussa
Tierakenteen suunnittelu.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
Pohjaveden suojaus tien kohdalla, TIEH 2100028-04, Liikennevirasto Tierakenteen suunnittelu, TIEH 2100029–04,
Liikennevirasto.

21411.4.2 Massamäärä
Vaatimus
Päällysteen massamäärä on vähintään suunnitelma-asiakirjojen mukainen.

21411.4.3 Tasalaatuisuus
Vaatimus
Päällyste on tasalaatuista. Siinä ei ole rakeisuuslajittumia, sideaineen pintaan nousua tai halkeamia. Valmiin
päällysteen poikkeamista laaditaan yksityiskohtainen luettelo, josta ilmenee poikkeamien yhteismäärä
virhetyypeittäin ja luokittain.

21411.4.4 Tyhjätila
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Vaatimus
Päällysteen tyhjätilavaatimukset ovat julkaisun Asfalttinormit 2011 mukaiset. Erityisliikennealueiden päällysteen
tyhjätilavaatimus on julkaisun Asfalttinormit 2011 mukainen.

Ohje
Erityisliikennealueita ovat esimerkiksi satamat, huoltoasemat, torit, pysäköintialueet ja kevyen liikenteen väylät.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

21411.4.5 Kitka
Vaatimus
Tien ja kadun Uuden päällysteen sulan kelin kitka täyttää julkaisun Asfalttinormit 2011 vaatimukset. Päällyste ei saa
olla liukas.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

21411.4.6 Tasaisuus
Vaatimus
Tien ja kadun tasaisuus on julkaisun Asfalttinormit 2011 mukainen. Kaivonkansien kohdalla pyritään yhtä hyvään
tasaisuuteen kuin päällysteen muillakin osuuksilla. Kansistojen korkeussijainti valmiin päällysteen päältä mitattuna
on taulukon 3311:T1 mukainen. Kannet ovat samassa kaltevuudessa päällysteen kanssa.

Vaatimus
Taulukon 3311:T1 sallima korkeusero tasoitetaan 1…2 m pitkällä päällysteviisteellä.
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Ohje
Hienojyrsinnän tasaisuus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Ennen mittausta päällyste on puhdistettava
tarvittaessa harjaamalla. Mittausta ei saa tehdä märällä päällysteellä. Kelpoisuuden osoittaminen, ks. kohta
21411.5.7.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

21411.4.6.1 Tien tasaisuus
Vaatimus
Tien tasaisuus on julkaisun Asfalttinormit 2011 mukainen.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

21411.4.6.2 Kadun tasaisuus
Vaatimus
Kadun ja erityisliikennealueiden tasaisuus on julkaisun Asfalttinormit mukainen. Valmiin kadun kulutuskerroksessa ei
ole silmämääräisessä tarkastuksessa havaittavia poikkeamia suunnitelma-asiakirjoihin verrattuna.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

21411.4.7 Kaltevuudet ja korkeusasema
Vaatimus
Päällysteen sivukaltevuus ja korkeusasema ovat julkaisun Asfalttinormit 2011 ja suunnitelma-asiakirjojen mukaiset.

Ohje
Suunnitelma-asiakirjoissa ilmoitetaan sivukaltevuuden mittaustapa. Yleensä sivukaltevuusvaatimuksia asetetaan
vain, jos urakoitsijalle kuuluu päällysteen alustan tekeminen tai sivukaltevuutta edellytetään korjattavan.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

21411.4.8 Kulumiskestävyys
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Vaatimus
Kulumiskestävyys on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.

Ohje
Kulumiskestävyyden vaatimusluokat ja toteamismenetelmät on esitetty julkaisussa Asfalttinormit 2011. Vaatimukset
ja vaatimustenmukaisuuden osoittamistapa (mm. näytemäärä) esitetään suunnitelmaasiakirjoissa.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
Tierakenteen suunnittelu, TIEH 2100029–04, Liikennevirasto.

21411.4.9 Deformaatiokestävyys
Vaatimus
Deformaatiokestävyys on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.

Ohje
Deformaatiokestävyyden vaatimusluokat ja toteamismenetelmät on esitetty julkaisussa Asfalttinormit 2011.
Vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden osoittamistapa (mm. näytemäärä) esitetään suunnitelmaasiakirjoissa.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.
Tierakenteen suunnittelu, TIEH 2100029–04, Liikennevirasto.

21411.4.10 Vedenkestävyys
Vaatimus
Vedenkestävyys on julkaisun Asfalttinormit mukainen.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

21411.4.11 Muut päällysteen ominaisuudet
Ohje
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Tarvittaessa päällysteen meluisuudelle ja pakkasenkestävyydelle asetetut erityisvaatimukset esitetään suunnitelmaasiakirjoissa. Ominaisuuksien toteamismenetelmät esitetään julkaisussa Asfalttinormit 2011.
Ympäristön suojausrakenteissa käytettävien asfalttipäällysteiden tiiveysvaatimukset esitetään julkaisussa Asfalttiset
ympäristön suojausrakenteet.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
Asfalttiset ympäristönsuojausrakenteet. Ympäristöopas. Suomen ympäristökeskus.

21411.5 Asfalttipäällysteiden kelpoisuuden osoittaminen
21411.5.1 Asfalttipäällysteiden kelpoisuuden osoittaminen, yleistä
Vaatimus
Asfalttipäällysteen laatu todetaan ja ominaisuudet tutkitaan julkaisun Asfalttinormit mukaan.
Asfalttipäällysteen ominaisuudet tutkitaan eri valmistusvaiheissa otettujen massanäytteiden, valmiista päällysteestä
otettujen näytteiden tai ainetta rikkomattomien menetelmien avulla.
Päällysteiden, päällystenäytteiden ja -materiaalien testaukseen tai mittaukseen tulee käyttää julkaisun Asfalttinormit
mukaan hyväksyttyä organisaatiota.

Ohje
Hyväksytyt testausmenetelmät esitetään julkaisussa Asfalttinormit.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

21411.5.2 Sideainepitoisuus ja rakeisuus
Vaatimus
Sideainepitoisuus ja rakeisuus määritetään suunnitelma-asiakirjojen niin vaatiessa julkaisun Asfalttinormit 2011
mukaan.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

21411.5.2.1 Keskimääräisnäytteet massa-asemalla

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

Vaatimus
Keskimääräisnäytteet otetaan massa-asemalla standardin SFS-EN 12697-27, ja näytteenottotiheys määräytyy
julkaisun Asfalttinormit 2011 mukaisesti. Näytteestä tutkitaan sideainepitoisuus standardin SFSEN 12697-1 ja
rakeisuus standardin SFS-EN 12697-2:en mukaisesti. Sideainepitoisuus voidaan tutkia myös standardin SFS-EN 1269739 mukaan.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
SFS-EN 12697-1 Asfalttimassat. Testausmenetelmät. Osa 1: Liukoinen sideainepitoisuus
SFS-EN 12697-2:en Bituminous mixtures. Test methods. Part 2: Determination of particle size distribution
SFS-EN 12697-27 Asfalttimassat. Testausmenetelmät. Osa 27: Näytteenotto
SFS-EN 12697-39 Asfalttimassat. Testausmenetelmät. Osa 39: Sideainepitoisuus polttomenetelmällä.

21411.5.2.2 Näytteet ajoradalle levitetystä päällystemassasta
Vaatimus
Tiivistämättömät massanäytteet otetaan ohjeen PANK 4007 mukaan. Kaikki näytteet otetaan alustauran kohdalta.
Kuormanvaihtokohdan näytteet (nro 1, 4, 7 ja 10) otetaan uran kohdalta oletetusta kuormanvaihtokohdasta ± 3 m:n
väliseltä alueelta lajittuneimmasta kohdasta. Levityskaistan pituussuunnassa kuorman neljännespisteistä näytteet
otetaan satunnaisesti valikoimatta ottokohtaa. Sallitut poikkeamat ovat julkaisun Asfalttinormit mukaiset.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
PANK 4007 Näytteen otto levitetystä tiivistämättömästä kulutuskerroksesta.

21411.5.3 Massamäärä
Vaatimus
Asfalttipäällysteen massamäärä osoitetaan julkaisun Asfalttinormit mukaisesti.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

21411.5.4 Tasalaatuisuus
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Vaatimus
Tasalaatuisuus arvioidaan silmämääräisesti ja virheistä laaditaan luettelo.
Taulukko 21411:T2. Virheiden luokittelu.
1-luokan virheet aina korjattavat
virheet

2-luokan virheet
arvonmuutoksin
vastaanotettavissa olevat virheet

Lajittumat
Liikenneturvallisuutta vaarantava
sideaineen pintaan nousu
(kitkavaatimuksen alittava)
Selvästi havaittava purkautumisaltis
rakeisuuslajittuma
Halkeamat

Selvästi havaittava halkeama

Vähäinen, satunnainen
rakeisuuslajittuma tai sideaineen
pintaan nousu tai levityksessä
syntynyt pituussuunnassa
yhtenäinen merkitykseltään
vähäinen lajittuma

Yksittäinen pieni halkeama, joka ei
ulotu päällystekerroksen läpi

Verkkohalkeamat
Saumavirheet

Saumakohta on kouruuntunut tai
Saumakohta on selvästi porrastunut, porrastunut, kourun syvyys tai
portaan korkeus on 4...8 mm
kouruuntunut (kourun syvyys tai
portaan korkeus on 8 mm tai yli)
Sauma on avoin
Kaikki jalankulkua ja pyöräilyä
haittaavat saumavirheet

Muut ulkonäkövirheet, kuten reunan mutkittelu raportoidaan osana virheluetteloa

21411.5.5 Tyhjä tila
Vaatimus
Tyhjätila mitataan julkaisun Asfalttinormit 2011 mukaan.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

21411.5.6 Kitka
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Vaatimus
Kitkamittaus tehdään tarvittaessa menetelmäkuvauksen PANK 5201 mukaisesti. Kitka mitataan, jos päällysteen
pinnassa todetaan merkittävää bitumin pintaan nousua, jos pinta näyttää poikkeuksellisen sileältä tai ulkonäön tai
muiden havaintojen perusteella pinta tuntuu liukkaalta. Jos kitka-arvoja ei saavuteta, alue korjataan.

Viitteet
PANK 5201 Päällysteet, autolla tehtävät mittaukset. Päällysteen sulan kelin kitka, sivukitkamenetelmä.

21411.5.7 Tasaisuus
21411.5.7.1 Tien tasaisuus
Vaatimus
IRI/IRI4-tasaisuusmittaus tehdään kahden kuukauden kuluessa päällysteen valmistumisesta menetelmän PANK 5207
mukaan. IRI/IRI4-tasaisuus arvostellaan 100 m:n jaksoissa.

Viitteet
PANK 5207 Päällysteet, autolla tehtävät mittaukset. Pituussuuntainen tasaisuus, IRI ja IRI4, PTMauto.

Vaatimus
Ennen mittausta päällyste puhdistetaan tarvittaessa harjaamalla. Mittausta ei saa tehdä märällä päällysteellä.
Sallittua suuremmat yksittäisepätasaisuudet korjataan, ellei toisin sovita.

Ohje
Korjaus voidaan tehdä esimerkiksi jyrsimällä tai päällystämällä epätasaisuuskohta uudelleen.

Vaatimus
Uuden päällysteen alku-urat suhteitusluokissa A ja B mitataan 3...6 viikon kuluessa päällysteen valmistumisesta PTMautolla PANK 5208 -menetelmän mukaan.

Viitteet
PANK 5208 Päällysteet, autolla tehtävät mittaukset. Poikkisuuntainen tasaisuus, lankaura, PTM-auto.

21411.5.7.2 Kadun tasaisuus
Vaatimus
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Kadun Tasaisuus mitataan pituus- ja poikkisuunnassa 3 m:n oikolaudalla. Mittaustiheys määritetään suunnitelmaasiakirjoissa. Erilaisten kansistojen korkeussijainti mitataan suurimman poikkeaman antavasta kohdasta 3 m:n
oikolaudalla.

21411.5.8 Kaltevuudet ja korkeusasema
Vaatimus
Tarkemittauksista, joita tehdään työn aikana kulutuskerroksen poikkileikkauksen toteamiseksi, todetaan kerroksen
muoto ja asema vähintään 2010 m:n välein sisältäen kaikki leikkauksen taitepisteet.
Erilaisten kansistojen korkeussijainti mitataan suurimman poikkeaman antavasta kohdasta 3 m:n oikolaudalla.

Ohje
Mittaukset tehdään kiinteän kansiston keskeltä ja kelluvan kansiston kehyksen ulkoreunasta. Oikolauta asetetaan
liikennevirran suuntaisesti.

Viitteet
Tierakenteen suunnittelu, TIEH 2100029–04, Liikennevirasto.

21411.5.9 Kulumiskestävyys
Vaatimus
Kulumiskestävyys määritetään julkaisun Asfalttinormit 2011 mukaan. Jos toiminnallisia vaatimuksia ei ole esitetty,
kulumiskestävyys osoitetaan kiviaineksen nastarengaskulutuskestävyysmenetelmällä standardin SFS-EN 1097-9
mukaisesti.
Toiminnallinen vaatimus esitetään päällysteen kulumiskestävyydellä standardin SFS-EN 12697-16:en mukaisesti.
Vaatimuksenmukaisuuden osoittamistapa ja näytteiden määrä esitetään suunnitelma-asiakirjoissa.

Ohje
Kulumiskestävyys tutkitaan
•

suhteituksen yhteydessä tai

•

tieltä otetusta näytteestä, jos päällyste on riittävän paksu tai

•

tuotantomassasta laboratoriossa valmistetusta koekappaleesta.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
SFS-EN 1097-9 Kiviainesten mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien testaus. Osa 9:
Nastarengaskulutuskestävyyden määrittämismenetelmä: Pohjoismainen testi (kuulamyllymenetelmä)
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SFS-EN 12697-33:en Bituminous mixtures. Test methods for hot mix asphalt. Part 33: Specimen prepared by roller
compactor

21411.5.10 Deformaatiokestävyys
Vaatimus
Deformaatiokestävyys määritetään julkaisun Asfalttinormit mukaan.
Toiminnallinen vaatimus esitetään päällysteen deformaatiokestävyydellä standardin SFS-EN 12697-25 mukaisesti.
Vaatimuksenmukaisuuden osoittamistapa ja näytteiden määrä esitetään suunnitelma-asiakirjoissa.

Ohje
Deformaatiokestävyys tutkitaan
•

suhteituksen yhteydessä tai

•

tieltä otetusta näytteestä, jos päällyste on riittävän paksu tai

•
tuotantomassasta laboratoriossa valmistetusta koekappaleesta. Koekappaleet porataan laboratoriossa
standardin SFS-EN 12697-33:en mukaan tiivistetystä laatasta.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
SFS-EN 12697-25 Asfalttimassat. Testausmenetelmät. Osa 25: Jaksollinen virumiskoe
SFS-EN 12697-33:en Bituminous mixtures. Test methods for hot mix asphalt. Part 33: Specimen prepared by roller
compactor
Tierakenteen suunnittelu. TIEH 2100029–04, Liikennevirasto.

21411.5.11 Vedenkestävyys
Vaatimus
Vedenkestävyys osoitetaan julkaisun Asfalttinormit 2011 mukaan.
PAB-V-massan vedenkestävyys tutkitaan aina tartukkeen lisäyksen jälkeen sekä noin 500 tonnin massaerän välein
sankokokeella. Jos vedenkestävyys on huono, tehdään MYR-koe standardin SFS-EN 12697-12 -menetelmällä C.
Emulsiolla valmistetun PAB-V-massan vedenkestävyys tutkitaan standardin
SFS-EN 12697-12 -menetelmällä C aina suunnitellun uuden massan valmistuksen alkaessa. Kylmänä tai lämpimänä
sekoitetusta PAB-V-massasta ja emulsiolla valmistetusta massasta MYR-koe tehdään noin 5000 massatonnin välein.
Jokaiselta koneasemapaikalta tehdään vähintään yksi MYR-koe.

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
SFS-EN 12697-12 Asfalttimassat. Testausmenetelmät. Osa 12: Asfalttinäytteen vedenkestävyyden määrittäminen.

21411.5.12 Muut päällysteen ominaisuudet
Vaatimus
Meluisuuden ja pakkasenkestävyyden toteamismenetelmät ovat julkaisun Asfalttinormit mukaiset.
Vedenläpäisevyyden toteamismenetelmät ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

21411.5.13 Pintausten kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
REM-, REMO- ja REM+-työmenetelmillä levitettyjen päällysteiden lisämassojen sideainepitoisuus ja rakeisuus
arvostellaan massa-asemalla otettujen keskimääräisnäytteiden perusteella.

Ohje
REM-, REMO- ja REM+-työmenetelmillä levitettyjen päällysteiden sideainepitoisuutta ja rakeisuutta ei arvostella
tieltä otetuista massanäytteistä.
Katso soveltuvin osin kohta 21411.5.1.

Viitteet
21411.5 Asfalttipäällysteiden kelpoisuuden osoittaminen, yleistä, InfraRYL.

21411.5.14 Kelpoisuusasiakirja Tarkastusasiakirja
Vaatimus
Suunnitelma-asiakirjoissa vaadittujen päällysteen ominaisuuksien, materiaalien ja massojen testaustulokset,
mittaustulokset ym. liitetään työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

21411.6 Asfalttipäällysteiden tekemisen ympäristövaikutukset
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21411.6.1 Päästöt ympäristöön
21411.6.1.1 Pöly
Vaatimus
Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voidaan vähentää mm.
työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian poistamisella, käytettävien kiviainesten
kastelulla ja/tai yksittäisten varastokasojen peittämisellä.

21411.6.1.2 Melu
Vaatimus
Työstä ympäristölle aiheutuva melu otetaan huomioon, ja päätoteuttaja huolehtii ympäristönsuojelulain 527/2014
mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta, joka koskee erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja.

Viitteet
Ympäristönsuojelulaki 527/2014 muutoksineen.

Pintaukset
Sirotepintaus (SIP)
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2142.

21421.1 Sirotepintauksen materiaalit
Vaatimus
Laatuvaatimuksina esitetyistä materiaaliominaisuuksista toimitetaantilaajalle käytetyistä materiaaleista
CEmerkinnät.
Sideaineena käytetään julkaisun Asfalttinormit 2011 mukaista bitumista sideainetta, bitumiemulsiota, bitumiliuosta
tai tiebitumia.Bitumiliuoksessa ja bitumeissa käytetään diamiinityyppistä tartuketta.
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Ohje
Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta.

Vaatimus
Käytettävä kiviaines on suunnitelma-asiakirjojen mukaista.Kiviainekset ovat julkaisun Asfalttinormit 2011 mukaisia.
Julkaisussa Asfalttinormit2011 on esitetty ohjeelliset sideaine- ja kiviainesmenekit, joiden perusteellakohteelle
sopivat sideaine- ja kiviainesmäärät määritetään työn alussa.

Ohje
Kiviaineksen rakeisuus, lujuus- ja muotoluokkavaatimuksetilmoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa.
Käytettävä sideainetyyppi ilmoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa.
Sideainetarve riippuu kiviaineksen raekoosta sekä kohteenalustasta, liikennekuormituksesta yms.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
SFS-EN 12271 Sirotepintaus. Tuotevaatimukset.

21421.2 Sirotepintauksen alusta
Vaatimus
Ennen sirotepintauksen sideaineen levittämistä alusta puhdistetaan ja paikataan sekä raideurat ja epätasaisuudet
tasataan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Sirotepintausta ei saa tehdä märälle alustalle. Alustan lämpötila on
vähintään + 10 °C.

21421.3 Sirotepintauksen tekeminen
Vaatimus
Sirotepintausta ei saa tehdä sateella. Ilman lämpötila on vähintään + 10 °C.
Sideaine levitetään tasaisesti. Kiviaines levitetään tasaisena kerroksena välittömästi sideaineen levityksen
etenemisen mukaan.

Ohje
Jos levittimen suuttimet eivät toimi kunnolla, on levitys heti keskeytettävä.

Vaatimus

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

Sirotepintaus jyrätään joko kumipyöräjyrällä tai kumivalssijyrällä siten, että sirote tarttuu hyvin alustaansa. Irrallinen
kiviaines poistetaan harjaamalla tieltä viimeistään viikon kuluttua levityksestä. Emulsiota käytettäessä ylimääräinen
kiviaines harjataan pois jo 2...3 vrk:n kuluttua levityksestä.

21421.4 Valmis sirotepintaus
Vaatimus
Valmiin sirotepintauksen ominaisuudet ilmoitetaan standardin SFS-EN 12271 mukaisella suoritustasoilmoituksella,
CE-merkillä tai laadunvalvontajärjestelmän mukaisena laatudokumenttina. Kun sirotepintausta tehdään tilaajan
suunnitelman mukaisesti, ei sitä tarvitse CE-merkitä.

Ohje
Sirotepintauksen tuotestandardi on SFS-EN 12271.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen
SFS-EN 12271 Sirotepintaus. Tuotevaatimukset.

21421.5 Sirotepintauksen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Urakoitsijalla on standardin SFS-EN 12271 mukainen laadunvalvontajärjestelmä.
Levitetty sideaine- ja kiviainesmäärä tutkitaan standardin SFS-EN 12272-1:en mukaan. Sideaine- ja kiviainesmäärän
sallittu poikkeama yksittäisessä kohdassa on ± 10 % ohjearvosta.
2

Pintaustyön alussa otetaan 3 näytettä ensimmäiseltä 10 000 m :n alalta ja sen jälkeen tarvittaessa 1 näyte
2 alkavaa 10 000 m :n pintausalaa kohti.
Suunnitelma-asiakirjoissa vaadittujen materiaalien testaustulokset, mittaustulokset ym. liitetään työmaalla ajan
tasalla pidettävään laatudokumentointiin.

Ohje
Sirotepintausten ominaisuuksia voi määritellä myös käyttäen testimenetelmästandardeja SFS-EN 12272-1:en…3:en.

Viitteet
SFS-EN 12271 Sirotepintaus. Tuotevaatimukset
SFS-EN 12272-1:en Surface dressing. Test methods. Part 1: Rate of spread and accuracy of spread of binder and
chippings
SFS-EN 12272-2:en Surface dressing. Test methods. Part 2: Visual assessment of defects

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

SFS-EN 12272-3:en Surface dressing. Test methods. Part 3: Determination of binder aggregate adhesivity by the Vialit
plate shock test method.

21421.6 Sirotepintauksen tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

Soratien pintaus (SOP)
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2142.

21422.1 Soratien pintauksen materiaalit
Vaatimus
Laatuvaatimuksina esitetyistä materiaaliominaisuuksista toimitetaan tilaajalle käytetyistä materiaaleista
CEmerkinnät.
Sideaineena käytetään julkaisun Asfalttinormit 2011 mukaista bitumista sideainetta, bitumiemulsiota, bitumiliuosta
tai tiebitumia. Bitumiliuoksessa ja bitumeissa käytetään diamiinityyppistä tartuketta.

Ohje
Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta.

Vaatimus
Kiviainekset ovat julkaisun Asfalttinormit 2011 mukaisia.
Julkaisussa Asfalttinormit 2011 on esitetty ohjeelliset sideaine- ja kiviainesmenekit, joiden perusteella kohteelle
sopivat sideaine- ja kiviainesmäärät määritetään työn alussa.

Ohje
Sideainetarve riippuu kiviaineksen raekoosta sekä kohteen alustasta, liikennekuormituksesta yms.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

21422.2 Soratien pintauksen alusta
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Vaatimus
Soratien pintaustyön alusta tehdään tasaiseksi, kiinteäksi ja kantavaksi. Hyvän kuivatuksen saavuttamiseksi alustalla
on riittävä (4 %) sivukaltevuus. Alustan tiivistys tien reunoilla tehdään siten, että sorapalteita ei jää estämään veden
virtausta pois tieltä sivusuunnassa.
Soratien pintausta ei saa tehdä, jos alusta on liian märkä tai siinä esiintyy lammikoita.

21422.3 Soratien pintauksen tekeminen
Vaatimus
Soratien pintausta ei saa tehdä sateella, tai jos ilman lämpötila on alle + 10 °C.
Sideaine levitetään tasaisesti. Kiviaines levitetään tasaisena kerroksena välittömästi sideaineen levityksen
etenemisen mukaan.

Ohje
Jos levittimen suuttimet eivät toimi kunnolla, on levitys heti keskeytettävä.

Vaatimus
Soratien pintaus jyrätään tarkoitukseen sopivalla kumivalssijyrällä tai tavallisella kaksivalssijyrällä. Tehokas
tiivistysvaikutus saavutetaan kumivalssitäryjyräyksellä. Erityisen huolella jyrätään ne alueet, joita liikenne ei
jälkitiivistä. Irrallinen kiviaines poistetaan harjaamalla tieltä viimeistään viikon kuluttua levityksestä. Emulsiota
käytettäessä ylimääräinen kiviaines harjataan pois jo 2...3 vrk:n kuluttua levityksestä.

21422.4 Valmis soratien pintaus
Vaatimus
Valmiin soratien pintauksen ominaisuudet ilmoitetaan laadunvalvontajärjestelmän mukaisena laatudokumenttina.

Ohje
Katso julkaisu Asfalttinormit 2011.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

21422.5 Soratien pintauksen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
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Urakoitsijalla on laadunvalvontajärjestelmä, jonka mukaisesti raportoidaan laatudokumenttina valmiin pintauksen
ominaisuudet, vähintään kohteella toteutunut sideaine- ja kiviainesmäärä.
Levitetty sideaine- ja kiviainesmäärä tutkitaan standardin SFS-EN 12272-1:en mukaan. Sideaine- ja kiviainesmäärän
sallittu poikkeama yksittäisessä kohdassa on ± 10 % ohjearvosta.
2

Pintaustyön alussa otetaan 3 näytettä ensimmäiseltä 10 000 m :n alalta ja sen jälkeen tarvittaessa 1 näyte
2 alkavaa 10 000 m :n pintausalaa kohti.
Suunnitelma-asiakirjoissa vaadittujen materiaalien testaustulokset, mittaustulokset ym. liitetään työmaalla ajan
tasalla pidettävään laatudokumentointiin.

Viitteet
SFS-EN 12272-1:en Surface dressing. Test methods. Part 1: Rate of spread and accuracy of spread of binder and
chippings.

21422.6 Soratien pintauksen tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

21423 Emulsiopintaus (LP)
Vaatimus
Emulsiopintaustyöt tehdään suunnitelma-asiakirjojen ja standardin SFS-EN 12273:en mukaisesti.

Viitteet
SFS-EN 12273:en Slurry surfacing. Requirements.

21430 Ladottavat pintarakenteet
21431 Betoniset pintarakenteet
214311 Betonikivipäällysteet
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2143.
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214311.1 Betonikivipäällysteen materiaalit
214311.1.1 Betonikivet
Ohje
Betonikivien laatuluokat, pintakäsittely, koko ja muut vaatimukset osoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa. Tämä ohje
koskee myös reikäkiviä.

Vaatimus
Betonikivien ominaisuudet ovat standardien SFS-EN 1338 ja SFS 7017 vaatimusten mukaisia.

Ohje
EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) edellyttää, että valmistaja osoittaa myyntiin tarkoitettujen betonikivien
ominaisuudet SFS-EN 1338 mukaisesti suoritustasoilmoituksella (DoP) ja tuotteeseen liitetyllä CE-merkinnällä.

Vaatimus
Sallitut mitta- ja muotopoikkeamat esitetään taulukoissa 214311:T1...214311:T3.
Betonikivien säänkestävyys on taulukon 214311:T4 mukainen ja ominaishalkaisuvetolujuus suurempi kuin 3,6 MPa.
Mikään yksittäinen tulos ei saa olla pienempi kuin 2,9 MPa, eikä yksikään murtokuorma saa olla pienempi kuin 250 N
halkaisupituuden millimetriä kohden.
Betonikivien kulutuskestävyys on taulukon 214311:T5 mukainen.
Jos kivissä on kiven muusta rakenteesta poikkeava pintakerros, sen vähimmäispaksuus on 4 mm. Pintakerrokseen
työntyviä yksittäisiä kiviainespartikkeleita ei tällöin oteta huomioon.

Ohje
Betonikivien toiminnalliset vaatimukset määritellään luokkina, joilla on nimike ja merkintä. Standardissa SFS-EN 1338
on esitetty tuotteille useita vaatimusluokkia, joista kansalliset suositukset on esitetty standardissa SFS 7017. Tässä
luvussa käsitellään vain niitä vaatimusluokkia, joista tämä suositus on olemassa.
Suorakulmaisissa särmissä voi olla viiste tai pyöristys, jonka vaaka- tai pystysuuntainen mitta ei saa olla suurempi
kuin 2 mm. Viisteellisen kiven viiste on yli 2 mm.
Kivissä voi olla toiminnallisia profiileja ja/tai koristeprofiileja. Ne eivät sisälly kivien nimellismittoihin. Kivien pinta voi
olla muotoiltu, jälkikäsitelty tai kemiallisesti käsitelty.

Viitteet
SFS 7017 Betonista tai luonnonkivestä tehdyille ulkotilojen päällystekiville, -laatoille ja reunakiville eri käyttökohteissa
vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet. Vaatimukset ja
testausmenetelmät
EU:n rakennustuoteasetus 305/2011, Infra EU-720198.
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Vaatimus
Jos betonikivissä on nystyrät, on sauman paksuus vähintään 2 mm.
Taulukko 214311:T1. Betonikivien nimellismittojen sallitut poikkeamat standardin SFS-EN 1338 mukaan.
Betonikiven paksuus,
mm

Sallittu poikkeama, mm

Pituus

Leveys

Paksuus

< 100

±2

±2

±3

≥ 100

±3

±3

±4

Yksittäisen kiven paksuuden minkä tahansa mittaustuloksen eron tulee olla ≤ 3 mm.
Muista kuin suorakulmion muotoisista kivistä valmistaja ilmoittaa käyttämänsä mittatarkkuuden.
Taulukko 214311:T2. Suorakulmaisten betonikivien ristimittojen sallitut poikkeamat standardin SFS-EN 1338 mukaan.
Luokka 2 on suomalaisen käyttösuosituksen mukainen.
SFS-EN 1338 -luokka

Merkintä

Ristimitta, mm

2

K

> 300

Kahden ristimitan suurin
sallittu
poikkeama, mm
3

Taulukko 214311:T3. Suorakulmaisten betonikivien, jonka suurin mitta on suurempi kuin 300 mm, tasomaisuuden ja
kaarevuuden sallitut poikkeamat standardin SFS-EN 1338 mukaan.
Mittapisteiden väli, mm

Suurin sallittu poikkeama, mm
Kuperuus

Koveruus

300

1,5

1,0

400

2,0

1,5

Mittapoikkeamat koskevat tasomaiseksi tarkoitettua yläpintaa. Jos yläpintaa ei ole tarkoitettu tasomaiseksi,
valmistaja ilmoittaa sallitut poikkeamat.
Taulukko 214311:T4. Jäänpoistosuolojen avulla määritetty jäädytys-sulatuskestävyys standardin SFS-EN 1338
mukaan. Luokka 3 on suomalaisen käyttösuosituksen mukainen.
SFS-EN 1338 -luokka

Merkintä

Massahävikki jäädytys2 sulatustestin jälkeen, kg/m
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D

Keskiarvo ≤ 1,0
Mikään yksittäinen arvo ei saa
olla > 1,5

Taulukko 214311:T5. Päällystekivien kulutuskestävyysluokat standardin SFS-EN 1338 mukaan. Luokat ovat
suomalaisen käyttösuosituksen mukaisia.
SFS-EN 1338 -luokka

Merkintä

Vaatimus SFS-EN 1338 liitteen
H mukaisesti (Böhme-testi)

1

F

ei mitattu

3

H

4

I

≤ 20 000 mm3 / 5000 mm2
≤ 18 000 mm3 / 5000 mm2

Ohje
Taulukon 214311:T5 luokkien käyttösuositus, jos suunnitelma-asiakirjoissa ei muuta esitetä.
Luokka 3: Suositellaan kohteisiin, joissa voi olla tilapäisesti moottoriajoneuvoliikennettä ja ajonopeus on hidas.
Talvikunnossapito on koneellista. Esimerkiksi torit ja aukiot.
Luokka 4: Suositellaan kohteisiin, joissa on kuormittavaa moottoriajoneuvoliikennettä sekä nastarengasrasitusta.
Esimerkiksi katualueet.
Pintakäsitellyt (kuten esimerkiksi hiekkapuhalletut, pesubetonipintaiset ja ristipäähakatut) betonikivet soveltuvat
kevyesti liikennöidyille alueille eivätkä kestä raskasta talvikunnossapitoa.

Vaatimus
Betonikivillä on tyydyttävä liukastumisvastus/luisumisvastus.

Ohje
Betonikivet luokitellaan palonkestävyydeltään ilman testausta Euroluokkaan A1.

Vaatimus
Päällystekivien yläpinnoissa ei saa näkyä halkeilua, hilseilyä tai muita virheitä. Kaksikerroskivissä ei saa esiintyä
kerrosten irtoamista toisistaan.

Ohje
Suolojen (kalkkihärmeen) kiteytyminen kivien pintaan ei huononna kivien käyttöominaisuuksia, eikä sitä pidetä
merkittävänä.

Vaatimus
Betonikivien kelpoisuus tarkastetaan ennen niiden asentamista.
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Tuote on vaatimustenmukainen, jos sen pintakäsittely tai väri ei poikkea merkittävästi valmistajan toimittamien ja
ostajan hyväksymien näytteiden pintakäsittelystä eikä väristä.

Ohje
Kivien pintakäsittelyn tasaisuuden vaihtelu voi aiheutua raaka-aineiden ominaisuuksien ja kovettumisen vaihtelusta,
jota ei voi välttää, eikä sitä pidetä merkittävänä.
Kivien värin tasaisuuden vaihtelu voi aiheutua värjäyksen, raaka-aineiden ja kovettumisen vaihtelusta, jota ei voi
välttää, eikä sitä pidetä merkittävänä.

Viitteet
SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

214311.1.2 Asennusalustan materiaalit
214311.1.2.1 Asennushiekka
Vaatimus
Betonikivipäällysteiden asennushiekkakerroksen kiviaines on rakeisuudeltaan taulukon 214311:T6 mukaista hiekkaa
tai taulukon 214311:T7 mukaista mursketta (ns. kivituhkaa).

Ohje
Jos kiveykseen on suunnitelma-asiakirjoissa esitetty nurmisaumat, saumauksessa käytetään asennushiekan (raekoko
0/8 mm) ja maatuneen turpeen (maatumisaste H7) tai varsinaisen humuksen
3 seosta. Turvetta tai humusta käytetään seoksessa 10 paino- %. Seokseen lisätään 0,5 kg/m vettä varastoivaa
maanparannusainetta sekä pitkävaikutteista NPK- lannoitetta.
Saumat jätetään 10 mm vajaaksi. Tämä sauman ylin 10 mm täytetään saumausmateriaalilla, johon
2 sekoitetaan nurmikon siemenet. Nurmikon siemeniä käytetään 10 g/m esimerkiksi seuraavalla seossuhteella.
•

50% punanata, käytetään kahta eri lajiketta

•

25% lampaannata

•

25% nurmirölli.

Vaatimus
Asennushiekan kelpoisuus todetaan rakeisuustutkimuksin ottamalla näyte jokaiselta alkavalta 100 m³:n erältä.
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Vaatimus
Kuva 214311:K1a. Kivien ja laattojen asennushiekan rakeisuuden ohjealue. Rakeisuuskäyrän muodon tulee noudattaa
ohjealueen rajakäyrien muotoa.
214311:T6. Kuvan 214311:K1a mukaisen ohjealueen yksittäisten rakeisuustulosten sallittu vaihteluväli, %yksikköä.

0,063

0,125

0,25

0,5

1

2

4

8

11,2

Vähintään...enintään 0...14

3...25

7...37

13...50

22...65

35...82

55...100

85...100

100

Seula,
mm
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Kuva 214311:K1b. Kivien ja laattojen asennukseen käytettävän murskeen 0/5 rakeisuuden ohjealue. Rakeisuuskäyrän
muodon tulee noudattaa ohjealueen rajakäyrien muotoa.
214311:T7. Kivien ja laattojen asennukseen käytettävien murskeiden raekoot ja yksittäisten rakeisuustulosten sallitut
vaihteluvälit.
Ohjeseulat ja niiden sallitut läpäisyprosentit (vähintään...enintään)
Ohjeseula/ 0,063
Raekoko

0,125

0,25

0,5

1

2

4

5,6

8

0/4

0...14

4...25

11...37

20...50

34...65

55...81

85...99

98...100

100

Ohjeseula/ 0,063
Raekoko

0,125

0,25

0,5

1

2

4

5,6

8

0/5

3...23

9...34

16...46

28...59

44...74

69...90

85...99

98...100 100

0...13

11,2
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Ohjeseula/ 0,063
Raekoko

0,125

0,25

0,5

1

2

4

6,3

9 (8)

0/6

3...22

8...32

15...44

26...57

41...71

64...88

85...99

98...100 100

0...12

12,5

Ohjeseulat ja niiden sallitut läpäisyprosentit (vähintään...enintään)
Ohjeseula/ 0,063
Raekoko

0,125

0,25

0,5

1

2

4

5,6

8

Ohjeseula/ 0,063
Raekoko

0,125

0,25

0,5

1

2

4

8

11,2

0/8

3...19

7...29

13...40

22...53

36...67

56...82

85...99

98...100 100

0...10

16

214311.1.2.2 Asennusbetoni
Vaatimus
Asennusbetonina käytettävän maakostean betonin sementtimäärä on vähintään 250 kg/m3. Kiviaines on raekooltaan
0/8 mm.
Suolarasitetuilla ja muilla kemiallisen rasituksen alueilla käytettävän betonin vaatimukset esitetään suunnitelmaasiakirjoissa.
Valmiin massan laatu todetaan toimitusasiakirjojen perusteella.

Ohje
Maakostealla betonilla tukemista käsitellään InfraRYLin luvussa 41114.

Viitteet
41114 Maakostealla betonilla tukeminen, InfraRYL.

214311.1.2.3 Asfalttialusta
Vaatimus
Jos kiveys asennetaan asfaltin päälle, asfalttikerroksen ominaisuudet ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset.

214311.1.3 Saumaushiekka
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Vaatimus
Saumaushiekan ja -murskeen rakeisuus on 2 mm:n vakiosaumassa 0/1 mm.
Saumausmateriaalin toimittaja osoittaa kelpoisuuden tuoteselosteella, tutkimusselosteella, sertifikaatilla tms.

Ohje
Jos kiveykseen on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa ruohosaumat, kivien alle (asennushiekkakerroksen päälle)
levitetään asennushiekan (raekoko 0/8 mm) ja maatuneen turpeen (maatumisaste H7) tai varsinaisen humuksen
seosta. Turvetta tai humusta käytetään seoksessa 10 paino- %. Seokseen lisätään 0,5 kg/m3 vettä varastoivaa
maanparannusainetta sekä pitkävaikutteista NPK- lannoitetta. Saumat täytetään nurmikon kasvualustamateriaalilla
kivien alapinnan korkeudelta alkaen ja tiivistetään.
Kasvualusta on luvun 23100 mukaista.

Viitteet
23100 Kasvualustat ja katteet, InfraRYL.

214311.2 Betonikivipäällysteen alusta
Vaatimus
Alustan vaatimukset esitetään luvuissa 21310 ja 21320.

Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL
21320 Sidotut kantavat kerrokset, InfraRYL.

Vaatimus
Jos kiveyksellä päällystettävän alueen asennushiekan alapuolella on vettä läpäisemättömiä, sementillä tai bitumilla
sidottuja rakennekerroksia, varmistetaan veden poistuminen kerrosten päältä esimerkiksi sahaamalla alimpiin
kohtiin roiloja tai käyttämällä avointa asfalttibetonia AAB.

Ohje
Asennushiekan kuivatus esitetään suunnitelma-asiakirjoissa.
Korokkeilla ja välikaistoilla otetaan huomioon alustan painuma muotoilemalla pinta riittävän kuperaksi.
Avoimen asfalttibetonin vaatimukset esitetään julkaisussa Asfalttinormit 2011.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

Vaatimus
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Kantavan kerroksen yläpinta tehdään sellaiseen korkeusasemaan, että asennushiekkaa ja kiveystä varten jää
betonikivillä päällystettävillä alueilla betonikiven paksuus + 30 mm ± 10 mm:n työvara.
Kivet asennetaan portaiden ja muiden betonialustojen päälle suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

214311.3 Betonikivipäällysteen tekeminen
Vaatimus
Kiveyksen asennusalustaksi levitetään asennushiekkakerros, joka levitetään ja tasataan vain välittömästi seuraavana
työnvaiheena päällystettävälle alueelle. Asennushiekkaa ei tiivistetä ennen kivien asentamista eikä kerroksen päällä
saa kävellä. Asennushiekkakerros on kuiva kiviä asennettaessa.

Ohje
Asennushiekkakerros voidaan levittää koko päällystettävälle alueelle, jos sen päällä liikkuminen voidaan estää.
Samassa kiveyskohteessa tulee käyttää joka paikassa samaa hiekkakerrospaksuutta.

Vaatimus
Asennushiekkakerroksen tai muun asennuspohjan paksuus tarkistetaan alusrakenteen yläpinnan korkeusmittausten
perusteella valmiiseen pintaan verrattuna.
Pintojen reunat tuetaan kuvan 214311:K2 mukaisesti. Reunat tuetaan myös istutusten vaatimissa aukoissa.
Betonikivipäällyste rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaan.

Ohje
Kerrosten laatuvaatimukset esitetään luvuissa 21210 ja 21310.

Viitteet
21210 Jakavat kerrokset, InfraRYL
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL.

Vaatimus
Kuva 214311:K2. Esimerkki pintojen reunojen tukemisesta reunoiltaan kiinteään tukeen.
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Ohje
Päällystettävät alueet ja ladontamallit sekä niiden sijainti ja kaltevuus osoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa.
Liityttäessä kaareviin pintoihin, valaisinpylväisiin, kaivonkansiin yms. ja seinustojen vierustoilla voidaan liittymä tehdä
samasta materiaalista valmistetuilla sovitekivillä, ellei suunnitelma-asiakirjoissa muuta esitetä.
Kivien latominen aloitetaan yleensä kiinteän rakenteen reunasta (reunakivestä). Betonikivet asennetaan siten, että
kukin kivi lepää tasaisesti koko alapinnaltaan asennushiekkakerroksen tai -betonin varassa. Kiveyksen saumat
tehdään tasalevyisiksi. Saumaleveys on 2...4 mm ellei suunnitelma-asiakirjoissa muuta mainita.
Jos jalkakäytävän betonikiveys liittyy ajoradan luonnonkivestä tehtyyn reunatukeen, käsitellään reunatuen
betonikiveyksen puoleinen pinta standardissa SFS-EN 1343 määritellyn karkean pintakäsittelyn mukaisesti syvyyteen
kiven paksuus + 10 mm siistin ja tasaisen sauman aikaansaamiseksi. Karkea pintakäsittely: reunakiven taustan pinnan
kohoumat saavat olla enintään + 5 mm ja kuopat – 10 mm.
Kivien latomisen yhteydessä on seurattava rivien ja saumojen suoruutta erityisesti kadun pituussuunnassa. Virheet
on korjattava heti asennusvaiheessa.

Viitteet
SFS-EN 1343 Ulkotilojen reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

Vaatimus
Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei ole esitetty betonikivien paksuutta, käytetään ajoradoilla ja kevyen liikenteen alueilla
vähintään 80 mm:n paksuisia kiviä.
Luiskissa ja korokkeilla sallitaan 60 mm:n paksuisten kivien käyttö.

Ohje
Puolikaskiveä pienempää betonikiven kokoa vältetään.
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Vaatimus
Kuvioinnista, erivärisistä alueista tai muusta vastaavasta syystä johtuvat betonikivien väliset saumat tehdään siten,
että sauma on suora ja sauman leveys enintään 4 mm ellei suunnitelma-asiakirjoissa muuta mainita.

Ohje
Jos jalkakäytävän betonikiveys liittyy ajoradan luonnonkivestä tehtyyn reunatukeen, käsitellään reunatuen
betonikiveyksen puoleinen pinta standardissa SFS-EN 1343 määritellyn karkean pintakäsittelyn mukaisesti 90 mm:n
(kiven paksuus + 10 mm) syvyyteen siistin ja tasaisen sauman aikaansaamiseksi. Karkea pintakäsittely: reunakiven
taustan pinnan kohoumat saavat olla enintään + 5 mm ja kuopat – 10 mm.
Päällystekivien latomisen yhteydessä seurataan rivien ja saumojen suoruutta erityisesti kadun pituussuunnassa.
Virheet korjataan heti asennusvaiheessa.

Viitteet
SFS-EN 1343 Ulkotilojen reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

Vaatimus
Betonikiveys tukeutuu reunoiltaan aina kiinteään tai erikseen rakennettuun tukeen.

Ohje
Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei ole esitetty reunatukea tai muuta kiinteää rakennetta, johon betonikiveyksen reuna
tukeutuu, käytetään reunan tukemiseen tukielementtiä, joka kiinnitetään siten, että kiveys ei pääse purkautumaan.
Tukielementti asennetaan niin, että sen yläreuna tulee betonikiven ylä- ja alareunan puoliväliin. Tukielementti
asennetaan myös päällystettävän alueen sisälle jäävien kasvillisuusalueiden reunoille, kuva 214311:K2.
On suositeltavaa tehdä betonikiveys ennen asfaltointia. Liitettäessä kivipäällyste asfalttipäällysteeseen täytetään
päällysteiden välinen rako asfalttimassalla.
Tierakenteissa reikäkivet täytetään turvesekoitetulla asennushiekalla noin 20 mm vajaiksi ja kylvetään
heinäsiemenseoksella. Viherrakentamisessa saumat kylvetään nurmikkosiemenseoksella.
Kivet ladotaan suunnitelma-asiakirjoissa osoitetulla tavalla siten, että ne lepäävät alustallaan koko alapinnaltaan.
Kivet ladotaan valmiilta pinnalta.
Saumaamattomalla pinnalla ei saa liikkua.
Päällyste saumataan ja tiivistetään päivittäin työn etenemisen mukaisesti.

Vaatimus
Betonikivien asennuksen jälkeen pinnalle levitetään kuivaa hiekkaa, joka harjataan saumoihin, ja kiveys tiivistetään
noin 60...150 kg:n painoisella tärylevyllä. Saumaushiekkaa lisätään niin, että saumat ovat täryttämisen jälkeen täysiä.

Ohje
Tärytyksessä asennushiekkakerros tiivistyy, asennushiekka nousee saumojen alaosaan, saumat tiivistyvät ja
asennustyössä syntyneet pienet, kivien väliset korkeuserot tasoittuvat. Jos saumat ovat tärytyksen jälkeen vajaat,
saumaushiekkaa levitetään lisää ja tärytetään uudelleen. Tiivistäminen aloitetaan reunoilta keskustaan edeten,
kunnes silmämääräisesti havaittava kiveyksen painuminen lakkaa.
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214311.4 Valmis betonikivipäällyste
Vaatimus
Kiveyksessä ei havaita silmämääräisesti poikkeamia suunnitelmiin verrattuna. Näkyvät pinnat ovat puhtaita eikä
kivissä ole halkeamia. Kivien näkyvät katkaisupinnat ja saumat ovat suoria ja ehjiä. Betonikivien näkyviin jäävän
katkaisujäljen sallittu epätasaisuus on ± 3 mm.
Reunatuen tai muun rakenteen ja betonikiven välinen rako on tasaleveä eikä rako ole yli 10 mm.
Kivien väliset saumat ovat ladontamallin mukaisia suoria linjoja. Valmiin sauman leveys on sellainen, että
saumaleveydessä ei esiinny haitallista poikkeamaa silmämäärin tarkastellessa. Saumat ovat täynnä saumaushiekkaa.
Valmiissa tiivistetyssä päällysteessä sallitaan taulukon 214311:T8 mukaiset mittapoikkeamat.
Taulukko 214311:T8. Valmiin tiivistetyn betonikiveyksen ja -laatoituksen sallitut mittapoikkeamat.
Sijainti ja
korkeusasema

Pinnan leveys
poikkileikkauksissa ja
rakenneosien välillä

Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama oikolaudalla
mitattuna
Betonikivi ja -laatta

± 20 mm

± 50 mm

• m:n oikolauta
• mm

Sauman leveys on 2 mm. Vierekkäisten kivien ja laattojen korkeusero saa olla enintään 2 mm. Tämä koskee myös
muuta suunnitelma-asiakirjoissa samaan korkeuteen tarkoitettua pinnan rakenneosaa. Reunatukeen liittyvä pinta
on 2...5 mm reunatukea ylempänä. Hulevesikaivoon liittyvä pinta on 5...10 mm ja muihin kaivoihin liittyvä pinta
0...5 mm kannen pintaa ylempänä. Ajoradan ja jalkakäytävien kaltevuuspoikkeama saa olla enintään 1 %-yksikköä
suunnitelma-asiakirjoissa esitetystä.
Näkymättömiin, esimerkiksi kasvualustan alle (kuva 214311:K2), jäävän reunatuen yläpinta on kiven tai laatan ylä- ja
alareunan puolivälissä. Luiskan verhoilun vaatimukset esitetään luvussa 22200.

Ohje
Saarekkeilla voidaan sallia suurempaa epätasaisuutta suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

Viitteet
22200 Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset, InfraRYL.

214311.5 Betonikivipäällysteen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
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Saumojen laatu tarkastetaan silmämääräisesti. Päällystekivien latomisen yhteydessä seurataan rivien ja saumojen
suoruutta erityisesti kadun pituussuunnassa.

Ohje
Virheet korjataan heti asennusvaiheessa.

Vaatimus
Kiveysalueen poikkileikkauksen mitat ja muoto tarkastetaan työn aikana tehtävin mittauksin 1020 m:n välein tai
tekemällä vähintään 3 mittausta. Poikkileikkauksissa korkeusasema mitataan pinnan reunoissa ja keskilinjalla sekä
lisäksi kaikissa taitepisteissä. Kivien latomisen yhteydessä on seurattava rivien ja saumojen suoruutta erityisesti
kadun pituussuunnassa.
Kivien ja muiden materiaalien tuoteselosteet kootaan ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan
tarkastusasiakirjaan.

214311.6 Betonikivipäällysteen tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Meluun, pölyyn ja muihin ympäristöhaittoihin liittyvissä asioissa noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen vaatimuksia.

214312 Betonilaattapäällysteet
Viitteet
InfraRYL 2015 Määrämittausohje 2143.

214312.1 Betonilaattapäällysteen materiaalit
214312.1.1 Betonilaatat
Vaatimus
Betonilaattojen ominaisuudet ovat standardien SFS-EN 1339 ja SFS 7017 vaatimusten mukaisia.

Ohje
EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) edellyttää, että valmistaja osoittaa myyntiin tarkoitettujen betonilaattojen
ominaisuudet SFS-EN 1339 mukaisesti suoritustasoilmoituksella (DoP) ja tuotteeseen liitetyllä CE-merkinnällä.

Vaatimus
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Sallitut poikkeamat mitoista ja muodosta esitetään taulukoissa 214312:T1…214312:T3.
Käytettävien betonilaattojen säänkestävyys on taulukon 214312:T4 mukainen ja ominaistaivutuslujuus taulukon
214312:T5 mukainen. Betonilaattojen kulutuskestävyys on taulukon 214312:T6 mukainen ja lujuus taulukon
214312:T7 mukainen.
Jos laatoissa on laatan muusta rakenteesta poikkeava pintakerros, sen vähimmäispaksuus on 4 mm. Pintakerrokseen
työntyviä yksittäisiä kiviainespartikkeleita ei oteta huomioon.

Ohje
Betonilaattojen toiminnalliset vaatimukset määritellään luokkina, joilla on nimike ja merkintä. Standardissa SFS-EN
1339 on esitetty tuotteille useita vaatimusluokkia, joista kansalliset suositukset on esitetty standardissa SFS 7017.
Tässä luvussa käsitellään vain niitä vaatimusluokkia, joista tämä suositus on olemassa.
Suorakulmaisissa särmissä voi olla viiste tai pyöristys, jonka vaaka- tai pystysuuntainen mitta ei saa olla suurempi
kuin 2 mm. Viisteellisen laatan viiste on yli 2 mm.
Laatoissa voi olla toiminnallisia profiileja ja/tai koristeprofiileja. Ne eivät sisälly kivien nimellismittoihin. Kivien pinta
voi olla muotoiltu, jälkikäsitelty tai kemiallisesti käsitelty.

Viitteet
SFS 7017 Betonista tai luonnonkivestä tehdyille ulkotilojen päällystekiville, -laatoille ja reunakiville eri käyttökohteissa
vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot SFS-EN 1339 Betoniset päällystelaatat. Vaatimukset ja
testausmenetelmät
EU:n rakennustuoteasetus 305/2011, Infra EU-720198.

Vaatimus
Taulukko 214312:T1. Betonilaattojen nimellismittojen sallitut poikkeamat standardin SFS-EN 1339 mukaan.
SFS-EN 1339
luokka

3

Merkintä

Nimellismitta,
mm

R

kaikki

Suurin sallittu poikkeama, mm

Pituus

Leveys

Korkeus

±2

±2

±2

Yksittäisen laatan pituuden, leveyden ja paksuuden minkä tahansa kahden mittaustuloksen eron tulee olla ≤ 3 mm.
Muista kuin suorakulmaisista laatoista valmistaja ilmoittaa muiden mittojen sallitut poikkeamat.
Taulukko 214312:T2. Suorakulmaisten betonilaattojen, joiden ristimitta on suurempi kuin 300 mm, ristimittojen
sallitut poikkeamat standardin SFS-EN 1339 mukaan. Luokka 2 on suomalaisen soveltamisstandardin mukainen.
SFS-EN 1339 -luokka

Merkintä

Ristimitta, mm

Kahden ristimitan suurin
sallittu
poikkeama, mm
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K

≤ 850

3

> 850

6

Taulukko 214312:T3. Betonilaatan, jonka suurin mitta on suurempi kuin 300 mm, tasomaisuuden sallitut poikkeamat
standardin SFS-EN 1339 mukaan.
Mittauspisteiden väli, mm

Suurin sallittu poikkeama, mm
Kuperuus

Koveruus

300

1,5

1,0

400

2,0

1,5

500

2,5

1,5

800

4,0

2,5

Mittauspisteiden väli, mm

Suurin sallittu poikkeama, mm
Kuperuus

Koveruus

Mittapoikkeamat koskevat tasomaiseksi tarkoitettua yläpintaa. Jos yläpintaa ei ole tarkoitettu tasomaiseksi,
valmistaja ilmoittaa sallitut poikkeamat.
Taulukko 214312:T4. Jäänpoistosuolojen avulla määritetty jäädytys-sulatuskestävyys standardin SFS-EN 1339
mukaan. Luokka 3 on suomalaisen soveltamisohjeen mukainen.
SFS-EN 1339 -luokka

Merkintä

3

D

Massahävikki jäädytys2 sulatustestin jälkeen, kg/m
Keskiarvo ≤ 1,0
Mikään yksittäinen arvo ei saa
olla > 1,5

Taulukko 214312:T5. Betonilaattojen taivutuslujuusluokat standardin SFS-EN 1339 mukaan. Luokka 3 on suomalaisen
soveltamisstandardin mukainen.
SFS-EN 1339 -luokka

Merkintä

Ominaistaivutuslujuus,
MPa

Vähimmäistaivutuslujuus,
MPa

3

U

5,0

4,0

Taulukko 214312:T6. Betonilaattojen kulutuskestävyysluokat standardin SFS-EN 1339 mukaan. Luokat ovat
suomalaisen soveltamisohjeen mukaisia.
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SFS-EN 1339 -luokka

Merkintä
Vaatimus
SFS-EN 1338 liitteen H mukaisesti
(Böhme-testi)

1

F

3

H

4

I

ei mitattu
≤ 20 000 mm3/ 5000 mm2
≤ 18 000 mm3 / 5000 mm2

Ohje
Taulukon 214312:T6 käyttösuositus, jos suunnitelma-asiakirjoissa ei muuta esitetä:
Luokka 3: Suositellaan kohteisiin, joissa voi olla tilapäisesti moottoriajoneuvoliikennettä ja ajonopeus on hidas.
Talvikunnossapito on koneellista. Esimerkiksi torit ja aukiot.
Luokka 4: Suositellaan kohteisiin, joissa on nastarengasrasitusta ja hidasta sekä vähäistä
moottoriajoneuvoliikennettä. Esimerkiksi katualueet.
Pintakäsitellyt (kuten esimerkiksi hiekkapuhalletut, pesubetonipintaiset ja ristipäähakatut) betonilaatat soveltuvat
kevyesti liikennöidyille alueille eivätkä kestä raskasta talvikunnossapitoa.

Vaatimus
Taulukko 214312:T7. Betonilaattojen murtokuormaluokat standardin SFS-EN 1339 mukaan.
SFS-EN 1339 -luokka

Merkintä
Ominaismurtokuorma, kN

Vähimmäismurtokuorma,
kN

30

3

3,0

2,4

45

4

4,5

3,6

70

7

7,0

5,6

110

11

11,0

8,8

140

14

14,0

11,2

250

25

25,0

20,0

300

30

30,0

24,0
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Suunnittelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota niiden laattojen kuormitusolosuhteisiin, joiden sivumitta on
suurempi kuin 600 mm.
Betonilaatoilla on tyydyttävä liukastumisvastus/luisumisvastus.
Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei ole esitetty betonilaatan paksuutta, käytetään ajoradoilla ja kevyen liikenteen alueilla
vähintään 80 mm:n paksuisia laattoja.

Ohje
Betonilaatat luokitellaan palonkestävyydeltään ilman testausta Euroluokkaan A1.

Vaatimus
Päällyslaattojen yläpinnoissa ei saa näkyä halkeilua, hilseilyä tai muita virheitä. Kaksikerroslaatoissa ei saa esiintyä
kerrosten irtoamista toisistaan.

Ohje
Suolojen (kalkkihärmeen) kiteytyminen laattojen pintaan ei huononna laattojen käyttöominaisuuksia, eikä sitä pidetä
merkittävänä.

Vaatimus
Betonilaattojen kelpoisuus tarkastetaan ennen niiden asentamista.
Tuote on vaatimusten mukainen, jos sen pintakäsittely tai väri ei poikkea merkittävästi valmistajan toimittamien ja
ostajan hyväksymien näytteiden pintakäsittelystä eikä väristä.

Ohje
Laattojen pintakäsittelyn tasaisuuden vaihtelu voi aiheutua raaka-aineiden ominaisuuksien ja kovettumisen
vaihtelusta, jota ei voi välttää, eikä sitä pidetä merkittävänä.
Laattojen värin tasaisuuden vaihtelu voi aiheutua värjäyksen, raaka-aineiden ja kovettumisen vaihtelusta, jota ei voi
välttää, eikä sitä pidetä merkittävänä.

Viitteet
SFS-EN 1339Betoniset päällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

214312.1.2 Asennusalustan materiaalit
214312.1.2.1 Asennushiekka
Vaatimus
Betonilaattapäällysteiden asennushiekkakerroksen kiviaines on rakeisuudeltaan taulukon 214311:T6 mukaista
hiekkaa tai taulukon 214311:T7 mukaista mursketta (luku 214311).
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Ohje
Jos kiveykseen on suunnitelma-asiakirjoissa esitetty nurmisaumat, saumauksessa käytetään asennushiekan (raekoko
0/8 mm) ja maatuneen turpeen (maatumisaste H7) tai varsinaisen humuksen seosta. Turvetta tai humusta käytetään
seoksessa 10 paino- %. Seokseen lisätään 0,5 kg/m3 vettä varastoivaa maanparannusainetta sekä pitkävaikutteista
NPK- lannoitetta.
Saumat jätetään 10 mm vajaaksi. Tämä sauman ylin 10 mm täytetään saumausmateriaalilla, johon
sekoitetaan nurmikon siemenet. Nurmikon siemeniä käytetään 10 g/m2 esimerkiksi seuraavalla seossuhteella:
•

50% punanata, käytetään kahta eri lajiketta

•

25% lampaannata

•

25% nurmirölli

Vaatimus
Asennushiekan kelpoisuus todetaan rakeisuustutkimuksin ottamalla näyte jokaiselta alkavalta 100 m3:n erältä.

Viitteet
214311 Betonikivipäällysteet, InfraRYL.

214312.1.2.2 Asennusbetoni
Vaatimus
Asennusbetonina käytettävän maakostean betonin sementtimäärä on vähintään 250 kg/m3. Kiviaines on raekooltaan
0/8 mm.
Suolarasitetuilla ja muilla kemiallisen rasituksen alueilla käytettävä betoni on suunnitelma-asiakirjojen mukaista.
Valmiin massan laatu todetaan toimitusasiakirjojen perusteella.

Ohje
Maakostealla betonilla tukemista käsitellään luvussa 41114.

Viitteet
41114 Maakostealla betonilla tukeminen, InfraRYL.

214312.1.3 Saumaushiekka
Vaatimus
Saumaushiekan ja -murskeen rakeisuus on 0/1 mm.
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Saumausmateriaalin toimittaja osoittaa vaatimustenmukaisuuden tuoteselosteella, tutkimusselosteella, sertifikaatilla
tms.

Ohje
Jos laatoitukselle on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa ruohosaumat, laattojen alle
(asennushiekkakerroksen päälle) levitetään asennushiekan (raekoko 0/8 mm) ja maatuneen turpeen
(maatumisaste H7) tai varsinaisen humuksen seosta. Turvetta tai humusta käytetään seoksessa 10 paino%. Seokseen lisätään 0,5 kg/m3 vettä varastoivaa maanparannusainetta sekä pitkävaikutteista NPKlannoitetta.
Saumat täytetään nurmikon kasvualustamateriaalilla laattojen alapinnan korkeudelta alkaen ja tiivistetään.
Kasvualusta on luvun 23100 mukaista.

Viitteet
23100 Kasvualustat ja katteet, InfraRYL.

214312.2 Betonilaattapäällysteen alusta
Vaatimus
Alustan vaatimukset esitetään luvuissa 21310 ja 21320.

Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL.
21320 Sidotut kantavat kerrokset, InfraRYL.

Vaatimus
Jos betonilaatoilla päällystettävän alueen tasaushiekan alapuolella on vettä läpäisemättömiä, sementillä tai bitumilla
sidottuja rakennekerroksia, varmistetaan veden poistuminen kerrosten päältä esimerkiksi sahaamalla alimpiin
kohtiin roiloja tai käyttämällä avointa asfalttibetonia AAB.
Kantavan kerroksen yläpinta tehdään sellaiseen korkeusasemaan, että asennushiekkaa ja laatoitusta varten jää
betonilaatoilla päällystettävillä alueilla betonilaatan paksuus + 30 mm ± 10 mm:n työvara.
Laatat asennetaan portaiden ja muiden betonialustojen päälle suunnitelma-asiakirjojen mukaan.

Ohje
Betonisia päällystelaattoja ei suositella käytettäviksi ajoradoilla, korokkeilla, saarekkeilla eikä muilla alueilla, joilla voi
käydä kuorma-autoja, ellei alustana ole kantavaa betonilaattaa.
Avoimen asfalttibetonin vaatimukset esitetään julkaisussa Asfalttinormit 2011.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.
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214312.3 Betonilaattapäällysteen tekeminen
Vaatimus
Laatoituksen asennusalustaksi levitetään asennushiekka- tai kivituhkakerros, joka levitetään ja tasataan vain
välittömästi seuraavana työnvaiheena päällystettävälle alueelle. Asennushiekkaa ei saa tiivistää ennen laattojen
asentamista, eikä kerroksen päällä saa liikkua. Asennushiekkakerros on kuiva laattoja asennettaessa.

Ohje
Asennushiekkakerros voidaan levittää koko päällystettävälle alueelle, jos sen päällä liikkuminen voidaan estää.
Samassa laatoituskohteessa tulee käyttää joka paikassa samaa hiekkakerrospaksuutta.

Vaatimus
Asennushiekka- tai kivituhkakerroksen tai muun asennuspohjan paksuus tarkistetaan alusrakenteen yläpinnan
korkeusmittausten perusteella valmiiseen pintaan verrattuna.

Ohje
Betonilaattapäällyste rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Päällystettävät alueet ja ladontamallit sekä
niiden sijainti ja kaltevuus osoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa. Liityttäessä kaareviin pintoihin, valaisinpylväisiin,
kaivonkansiin yms. ja seinustojen vierustoilla voidaan liittymä tehdä samasta materiaalista valmistetuilla sovitekivillä,
ellei suunnitelma-asiakirjoissa muuta esitetä.
Kerrosten laatuvaatimukset esitetään luvuissa 21210 ja 21310.

Viitteet
21210 Jakavat kerrokset, InfraRYL
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL.

Vaatimus
Betonilaatoitus tukeutuu reunoiltaan aina kiinteään tai erikseen rakennettuun tukeen, kuva 214311:K2 (luku
214311).

Ohje
Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei ole esitetty reunatukea tai muuta kiinteää rakennetta, johon betonilaatoituksen
reuna tukeutuu, käytetään reunan tukemiseen lankkua, joka kiinnitetään siten, että kiveys ei pääse purkautumaan.
Tukilankku asennetaan siten, että sen yläreuna tulee betonilaattojen ylä- ja alareunan puoliväliin. Tukilankku
asennetaan myös päällystettävän alueen sisälle jäävien kasvillisuusalueiden reunoille.
Laattojen latominen aloitetaan yleensä kiinteän rakenteen reunasta (reunakivestä). Betonilaatat asennetaan siten,
että kukin laatta lepää tasaisesti koko alapinnaltaan asennushiekkakerroksen tai -betonin varassa. Laatoituksen
saumat tehdään tasalevyisiksi. Saumaleveys on 2...15 mm.
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Jos jalkakäytävän betonilaatoitus liittyy ajoradan luonnonkivestä tehtyyn reunatukeen, käsitellään reunatuen
betonilaatoituksen puoleinen pinta standardissa SFS-EN 1343 määritellyn karkean pintakäsittelyn mukaisesti
syvyyteen laatan paksuus + 10 mm siistin ja tasaisen sauman aikaansaamiseksi. Karkea pintakäsittely: reunakiven
taustan pinnan kohoumat saavat olla enintään + 5 mm ja kuopat – 10 mm.
Laattojen latomisen yhteydessä on seurattava rivien ja saumojen suoruutta erityisesti kadun pituussuunnassa.
Virheet on korjattava heti asennusvaiheessa.

Viitteet
214311 Betonikivipäällysteet, InfraRYL
SFS-EN 1343 Ulkotilojen reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

Vaatimus
Betonilaattojen latomisen jälkeen päällystepinnalle levitetään kuivaa hiekkaa, joka harjataan saumoihin. Saumat
täytetään mahdollisimman hyvin.

Ohje
Jos laatoitukselle on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa ruohosaumat, mitoitetaan saumaväli 20...40 mm:n suuruiseksi
(tasalevyiseksi). Laattojen alle (asennushiekkakerroksen päälle) levitetään asennushiekan (raekoko 0/8 mm) ja
maatuneen turpeen (maatumisaste H7) tai varsinaisen humuksen seosta.
Turvetta tai humusta käytetään seoksessa 10 paino-%. Seokseen lisätään 0,5 kg/m3 vettä varastoivaa
maanparannusainetta sekä pitkävaikutteista NPK- lannoitetta.
Saumat jätetään 20 mm vajaaksi ja kylvetään nurmikkosiemenseoksella. Sauman yläosan, 10 mm,
saumausmateriaaliin sekoitetaan nurmikon siemenet. Nurmikon siemeniä käytetään 10 g/m2 esimerkiksi seuraavalla
seossuhteella:
•

50% punanata, käytetään kahta eri lajiketta

•

25% lampaannata

•

25% nurmirölli

Jos reikälaattoihin on suunnitelma-asiakirjoissa esitetty nurmikko, sekoitetaan asennushiekkakerrokseen
kasvuturvetta 10 paino-%. Seokseen lisätään 0,5 kg/m3 vettä varastoivaa maanparannusainetta sekä
pitkävaikutteista NPK- lannoitetta kerroksen päälle (kivien ja laattojen alle). Reiät täytetään asennushiekkakerroksen
materiaalilla ja tiivistetään siten, että saumat jäävät 20 mm laattojen yläpintaa matalammalle. Kivet ja laatat
asennetaan kiinni toisiinsa ilman saumoja.
Laatat ladotaan suunnitelma-asiakirjoissa osoitetulla tavalla siten, että ne lepäävät alustallaan koko alapinnaltaan.
Laatat ladotaan valmiilta pinnalta.
Betonilaattapintaa ei yleensä tärytetä. Jos betonilaattapintaa tärytetään, se tiivistetään saumauksen jälkeen 60...150
kg:n täryttimellä. Tiivistäminen aloitetaan reunoilta keskustaan edeten, kunnes silmämääräisesti havaittava
kiveyksen painuminen lakkaa. Tärytyksessä asennushiekkakerros tiivistyy, asennushiekka nousee saumojen alaosaan,
saumat tiivistyvät ja asennustyössä syntyneet pienet kivien väliset korkeuserot tasoittuvat. Liiallista täryttämistä
tulee välttää, jotta kivien kulmat eivät murru. Tärytyksen jälkeen saumat tulee tarvittaessa jälkitäyttää.
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214312.4 Valmis betonilaattapäällyste
Vaatimus
Laatoituksessa ei silmämääräisesti havaita poikkeamia suunnitelma-asiakirjoihin verrattuna. Materiaalien pinnat ovat
puhtaita, eikä laatoissa ole lohkeamia tai halkeamia. Laattojen väliset saumat ovat ladontamallin mukaisia suoria
linjoja. Saumat ovat täynnä saumaushiekkaa.

Ohje
Ellei suunnitelma-asiakirjoissa määritetä sauman leveyttä, sen tulee olla 2...4 mm.
Pienin yhteen suuntaan leikatun laatan koko on 1/3 alkuperäisestä laatan koosta.

Vaatimus
Reunatuen tai muun rakenteen ja betonilaatan välinen rako on tasaleveä ja enintään 10 mm.

Ohje
Tämä vaatimus koskee myös nupu- ja noppakiveykseen liittyvää pintarakenteen saumaa.

Vaatimus
Betonilaattojen näkyviin jäävän katkaisujäljen sallittu epätasaisuus on ± 3 mm.
Valmiissa tiivistetyssä päällysteessä sallitaan taulukon 214311:T8 (luku 214311) mukaiset mittapoikkeamat.

Viitteet
214311 Betonikivipäällysteet, InfraRYL.

214312.5 Betonilaattapäällysteen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Laatoitusalueen poikkileikkauksen mitat ja muoto tarkastetaan työn aikana tehtävin mittauksin 1020 m:n välein tai
tekemällä vähintään kolme mittausta. Poikkileikkauksissa korkeusasema mitataan pinnan reunoissa ja keskilinjalla
sekä lisäksi kaikissa taitepisteissä. Laattojen latomisen yhteydessä on seurattava rivien ja saumojen suoruutta
erityisesti kadun pituussuunnassa.

Ohje
Virheet korjataan heti asennusvaiheessa.

Vaatimus
Päällysteen reunojen ja erilaisten rakenneosien (kuviot) sekä muihin rakenteisiin liittyvien reunojen sijainti mitataan
1020 m:n välein kuitenkin siten, että jokaisen rakenneosan ja liittyvän rakenteen kohdalta on 1 mittaustulos.
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Laattojen ja muiden materiaalien tuoteselosteet kootaan ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan
tarkastusasiakirjaan.

214312.6 Betonilaattapäällysteen tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Meluun, pölyyn ja muihin ympäristöhaittoihin liittyvissä asioissa noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen vaatimuksia.

21432 Luonnonkiviset pintarakenteet
214321 Luonnonkivilaatoitukset
Ohje
Standardien SFS-EN 1341 ja SFS 7017 mukaan laatta on kappale, jonka nimellisleveys on suurempi kuin 150 mm ja
yleensä suurempi kuin 2 kertaa sen paksuus.
Tätä lukua sovelletaan myös muihin sahaamalla valmistettuihin luonnonkivituotteisiin.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2143
SFS 7017 Betonista tai luonnonkivestä tehdyille ulkotilojen päällystekiville, -laatoille ja reunakiville eri käyttökohteissa
vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
SFS-EN 1341 Ulkotilojen luonnonkivipäällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

214321.1 Luonnonkivilaatoituksen materiaalit
214321.1.1 Luonnonkivilaatat
Ohje
EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) edellyttää, että valmistaja osoittaa myyntiin tarkoitettujen luonnonkivien
ominaisuudet SFS-EN 1341 mukaisesti suoritustasoilmoituksella (DoP) ja tuotteeseen liitetyllä CE-merkinnällä.

Vaatimus
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei puisten pakkausmateriaalien mukana ole kulkeutunut
kasvinterveyden kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.
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Ohje
Erityisesti kiinnitetään huomioita puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin
reikiin tai syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

Vaatimus
Kiven alkuperä tunnetaan. Laatoissa ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.
Ympäri sahattujen laattojen särmien lohkeamien välttämiseksi yläpuolen särmät viistetään.

Ohje
Kiven saatavuus on otettava huomioon materiaalia valittaessa. Alkuperätiedot sisältävät louhimon ja louhimon
sijaintipaikkakunnan koordinaattitietoineen. Louhimon sijainti ilmoitetaan EUREF FIN (~WGS84) koordinaatistolla.
Viisteen mitalla tarkoitetaan kiven sivun suuntaista mittaa vaaka- ja pystysuunnassa.

Vaatimus
Luonnonkivilaatan paksuus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Päällystelaattojen sallitut mittapoikkeamat ovat
taulukoiden 214321:T1...214321:T5 mukaiset.

Ohje
Jos luonnonkivilaatan paksuutta ei ole määritelty, laatan paksuus on 80 mm.

Viitteet
SFS 7017 Betonista tai luonnonkivestä tehdyille ulkotilojen päällystekiville, -laatoille ja reunakiville eri käyttökohteissa
vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
SFS-EN 1341 Ulkotilojen luonnonkivipäällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät EU:n rakennustuoteasetus
305/2011, Infra EU-720198.

Vaatimus
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Luokka 2 on vaatimus ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole muuta mainittu.
Taulukko 214321:T1. Luonnonkivipäällystelaattojen tasomittojen sallitut poikkeamat standardin SFS-EN 1341
mukaan. Luokka 2 on suomalaisen soveltamisohjeen mukainen.
Luokka 1 (P1)

Luokka 2 (P2)

Sahatut reunat
> 700 mm

± 4 mm

≤ 700 mm

± 2 mm

Lohkotut ja työstetyt reunat

± 10 mm

± 10 mm

Taulukko 214321:T2. Suorakulmaisten luonnonkivipäällystelaattojen ristimittojen sallitut poikkeamat standardin SFSEN 1341 mukaan. Luokka 2 on suomalaisen soveltamisohjeen mukainen.
Luokka 1 (D1)

Luokka 2 (D2)

Sahatut reunat
> 700 mm

6 mm
Luokka 1 (D1)

Luokka 2 (D2)

≤ 700 mm

3 mm

Lohkotut ja työstetyt reunat

15 mm

10 mm

Taulukko 214321:T3. Luonnonkivipäällystelaattojen paksuuden sallittu mittapoikkeama standardin SFS-EN 1341
mukaan. Luokka 2 on suomalaisen soveltamisohjeen mukainen.
SFS-EN 1341 -luokka

Merkintä

Paksuus, mm

Sallittu poikkeama, mm

2

T2

30 mm < paksuus ≤ 80
mm

±3

> 80 mm

±4

Valmistaja voi ilmoittaa lohkottujen laattojen sallitut poikkeamat.

Ohje
Yhdensuuntaisuusero on enintään 4 mm. Kiven valmistaja lajittelee kivet plus- ja miinus-merkkisiin (Taulukko
214321:T3).

Vaatimus
Taulukko 214321:T4. Luonnonkivipäällystelaattojen särmiä pitkin mitatun suoruuden sallittu mittapoikkeama
standardin SFS-EN 1341 mukaan.
Pisin testattava suora
reuna

0,5 m

1m

1,5 mm

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

± 2 mm

± 3 mm

± 4 mm

± 3 mm

± 4 mm

± 6 mm

Sileäksi pintakäsitelty pinta
Karkeaksi pintakäsitelty
pinta

Taulukko 214321:T5. Luonnonkivipäällystelaattojen pintojen tasomaisuuden ja kaarevuuden sallittu mittapoikkeama
standardin SFS-EN 1341 mukaan.
Sileä pintakäsittely
Mittapisteiden väli, mm

Suurin sallittu kuperuus, mm

Suurin sallittu koveruus, mm

300

2,0

1,0

500

3,0

2,0

800

4,0

3,0

1000

5,0

4,0

Suurin sallittu kuperuus, mm

Suurin sallittu koveruus, mm

Mittapisteiden väli, mm

Suurin sallittu kuperuus, mm

Suurin sallittu koveruus, mm

300

3,0

2,0

500

4,0

3,0

800

5,0

4,0

1000

8,0

6,0

Karkea pintakäsittely
Mittapisteiden väli, mm
Sileä pintakäsittely

Ohje
Sileän pintakäsittelyn tuloksena nystyröiden ja lovien välinen suurin etäisyys on 0,5 mm. Kiillotus, hionta ja
timanttisahalla sahaus ovat esimerkkejä sileästä pintakäsittelystä.
Karkean pintakäsittelyn tuloksena nystyröiden ja lovien välinen etäisyys on yli 2 mm. Karkeiksi pintakäsiteltyjä pintoja
ovat esimerkiksi ristipäähakatut, käsin piikatut, kuulapuhalletut ja polttokäsitellyt pinnat.

Vaatimus
Laatan yläpinnan särmissä tulee viisteen olla suunnitelma-asiakirjojen mukainen, ellei muuta vaadita.
Valmistaja ilmoittaa kulutuskestävyyden standardin SFS-EN 1341 liitteen C ja SFS 7017 mukaan.
Standardin SFS-EN 12407:en mukaisesti petrograafisesti määritelty Mohs-kovuus on suurempi kuin 5,5.

Viitteet
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SFS 7017 Betonista tai luonnonkivestä tehdyille ulkotilojen päällystekiville, -laatoille ja reunakiville eri käyttökohteissa
vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
SFS 12407:en Natural stone test method. Petrographic examination
SFS-EN 1341 Ulkotilojen luonnonkivipäällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

Vaatimus
Pitkäaikaiskestävyys on todennettava SFS 7017 mukaisesti, jolloin vaatimuksena on 56 syklin jäädytyssulatustesti
suolaliuoksessa. Vedenimukykyvaatimus on < 0,3 paino-%. Taivutusmurtolujuuden alenema ei saa olla yli 20 %.

Ohje
Laatalta vaaditaan hyvää pakkas-suolakestävyyttä, jos kiveys altistuu talvisuolaukselle.

Vaatimus
Standardin SFS-EN 1341 mukainen liukkauskokeen tulos on märkänäkin yli 60.

Ohje
Karkeaksi pintakäsitellyillä ja lohkotuilla laatoilla on tyydyttävä liukastumisvastus/luisumisvastus.

Vaatimus
Laatan vedenimukyky on < 0,3 paino-%.
Kivilaji tunnetaan ja taivutuslujuus osoitetaan.

Ohje
Ohjeellisia käyttöluokkien murtokuorman arvoja esitetään taulukossa 214321:T6. Arvot ovat standardin SFS-EN 1341
liitteen A mukaisia.
Taulukko 214321:T6. Murtokuorma. Murtokuormaa koskeva luokka esitetään suunnitelma-asiakirjoissa.
Luokka

Murtokuorma
vähintään, kN

Tyypillinen käyttö

0

Ei vaatimusta

Koristekäyttö

1

0,75
Laatat, joiden alustana on vain laasti, vain jalankulkualueet

2

3,5

Jalankulku- ja pyöräilyalueet, puutarhat

3

6,0

Satunnainen auto- ja moottoripyöräliikenne ja kevyt liikenne;
autotallien edustat
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4

9,0

5

14,0

Kävelyalueet, torit, joita jakeluautot tai hälytysajoneuvot
käyttävät ajoittain
Jalankulkualueet, joita raskaat kuorma-autot käyttävät usein

6

25,0

Tiet ja kadut, huoltoasemat

Katso myös julkaisun Ulkotilojen luonnonkivinen tasokiveys ohjeet.

Viitteet
SFS-EN 1341 Ulkotilojen luonnonkivipäällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät

Vaatimus
Kivituotteiden ulkonäköä verrataan silmämääräisesti kivimalliin. Tuotteissa ei saa olla oleellisia poikkeamia mallista,
mutta luonnonkiven luonnollinen värivaihtelu on sallittua.

Ohje
Vertailunäytekappaleiden tulee olla riittävän suuria lopputuotteen työstöjäljen ja ulkonäön arviointiin. Niiden värin,
juonikuvion, rakenteen ja pintakäsittelyn tulee edustaa kiven keskimääräistä ulkonäköä.
Vertailunäytteen tulee kuvata materiaalin erityisiä ominaispiirteitä, kuten täpliä, sulkeumia ja kidejuonia.

Vaatimus
Kiven materiaaliominaisuudet todetaan SFS-EN 1341 —standardiin perustuvasta suoritustasoilmoituksesta tai CEmerkinnästä, jossa osoitetaan kivituotteen
•

kivilaji

•

taivutuslujuus

•

kulutuskestävyys

•

säänkestävyys

•

liukastumisvastus

•

vedenimukyky

•

kiven alkuperä.

Viitteet
SFS-EN 1341 Ulkotilojen luonnonkivipäällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät.
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214321.1.2 Asennusalustan materiaalit
214321.1.2.1 Asennushiekka
Vaatimus
Luonnonkivilaatoituksen asennushiekkakerrokseen käytetään rakeisuudeltaan taulukon 214311:T6 mukaista hiekkaa
tai taulukon 214311:T7 mukaista mursketta (luku 214311).

Viitteet
214311 Betonikivipäällysteet, InfraRYL.

Vaatimus
Asennushiekan laatu todetaan toimitusasiakirjojen perusteella.

214321.1.2.2 Asennusbetoni
Vaatimus
Maakostean betonin sementtimäärä on vähintään 250 kg/m3. Kiviaineksen raekoko on 0/8 mm.
Suolarasitetuilla ja muilla kemiallisen rasituksen alueilla käytettävä betoni on suunnitelma-asiakirjojen mukaista.
Valmiin massan laatu todetaan toimitusasiakirjojen perusteella.

Ohje
Maakostealla betonilla tukemista käsitellään luvussa 41114.

Viitteet
41114 Maakostealla betonilla tukeminen, InfraRYL.

214321.1.2.3 Sementtihiekka
Vaatimus
Kiviaines on kohdan 214321.1.2.1 mukaista asennushiekkaa.
Sementti on standardin SFS-EN 197-1 mukaista CE-merkittyä sementtiä. Sementtiä lisätään hiekkaan
betoninsekoitinta käyttäen 5 paino-% juuri ennen hiekan levittämistä.

Viitteet
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SFS-EN 197-1 Sementti. Osa 1: Tavallisten sementtien koostumus, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus.

214321.1.3 Saumausmateriaalit
214321.1.3.1 Saumaushiekka
Vaatimus
Luonnonkivilaattojen saumaukseen käytetään kiviainesta, joka on kuivaa ja rakeisuudeltaan 0/1, 0/2 tai 0/4. Raekoon
ylärajan määrittävän seulan D läpäisyprosentti on 85...100 ja seulan 2D läpäisyprosentti 100. Käytettävä raekoko
valitaan siten, että sen yläraja on korkeintaan puolet nimellissauman leveydestä.
Saumausmateriaalinlaatu todetaan toimitusasiakirjojen perusteella.

Ohje
Jos kiveykseen on suunnitelma-asiakirjoissa esitetty nurmisaumat, saumauksessa käytetään asennushiekan (raekoko
0/8 mm) ja maatuneen turpeen (maatumisaste H7) tai varsinaisen humuksen seosta. Turvetta tai humusta käytetään
seoksessa 10 paino-%. Seokseen lisätään 0,5 kg/m³ vettä varastoivaa maanparannusainetta sekä pitkävaikutteista
NPK-lannoitetta.
Saumat jätetään 10 mm vajaaksi. Sauman yläosan 10 mm, saumausmateriaaliin sekoitetaan nurmikon siemenet.
Nurmikon siemeniä käytetään 10 g/m² esimerkiksi seuraavalla seossuhteella:
•
•
•

50 % punanata, käytetään kahta eri lajiketta
25 % lampaannata
25 % nurmirölli

214321.1.3.2 Märkä sementti-hiekka-vesiseos
Vaatimus
Kiviaines on kohdan 214321.1.3.1 mukaista saumaushiekkaa.
Sementti on standardin SFS-EN 197-1 mukaista CE-merkittyä sementtiä. Seoksessa on hiekkaa ja sementtiä suhteessa
1/1. Vettä lisätään niin paljon, että massa on juoksevaa.

Viitteet
SFS-EN 197-1 Sementti. Osa 1: Tavallisten sementtien koostumus, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus.

214321.1.3.3 Muut saumausmateriaalit
Vaatimus
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Muut saumausmateriaalit ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaisia.

Ohje
Jos laatat asennetaan kovettuvan massan varaan, on saumausaine myös kovettuva, esimerkiksi märkäsementtihiekka-vesiseos.

214321.2 Luonnonkivilaatoituksen alusta
Vaatimus
Jos laatoituksella päällystettävän alueen asennushiekan alapuolella on vettä läpäisemättömiä, sementillä tai bitumilla
sidottuja rakennekerroksia, varmistetaan veden poistuminen kerroksen päältä esimerkiksi sahaamalla alimpiin
kohtiin roiloja tai käyttämällä avointa asfalttibetonia AAB.
Alustan vaatimukset ovat lukujen 21310 ja 21320 mukaiset.
Kantavan kerroksen yläpinta tehdään sellaiseen korkeusasemaan, että asennushiekkaa, laatoitusta ja mahdollisesti
maakosteaa betonia varten jää sopiva työvara. Asennushiekan vaatima työvara on 30 mm ± 10 mm.

Ohje
Avoimen asfalttibetonin vaatimukset esitetään julkaisussa Asfalttinormit 2011.

Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL
21320 Sidotut kantavat kerrokset, InfraRYL
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

214321.3 Luonnonkivilaatoituksen tekeminen
Ohje
Jos laatoituksella on tarkoitus liikkua yli 2 t painavalla ajoneuvolla (pistekuorma 10 kN), laattojen asennusmassana
käytetään maakosteaa betonia. Katso myös julkaisun Ulkotilojen luonnonkivien tasokiveys ohjeet.

Viitteet
Ulkotilojen luonnonkivien tasokiveys. Päällysteen suunnittelu- ja laatuohjeet. VTT 13/2001.

Vaatimus
Jos kiveys tai laatoitus liittyy luonnonkivestä tehtyyn reunatukeen, käsitellään reunatuen pinta standardissa SFS-EN
1343 määritellyn karkean pintakäsittelyn mukaisesti siistin ja tasaisen sauman aikaansaamiseksi. Käsiteltävä alue
riippuu laatan paksuudesta (h), ja käsittely ulotetaan 10 mm liittyvän laatan paksuutta alemmaksi.

Ohje
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Luonnonkivilaattapäällyste rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Päällystettävät alueet ja ladontamallit
sekä niiden sijainti ja kaltevuus osoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa. Liityttäessä kaareviin pintoihin,
valaisinpylväisiin, kaivonkansiin yms. ja seinustojen vierustoilla voidaan liittymä tehdä samasta materiaalista
valmistetuilla sovitekivillä, ellei suunnitelma-asiakirjoissa muuta esitetä.
Karkeassa pintakäsittelyssä reunakiven taustan pinnan kohoumat saavat olla enintään + 5 mm ja kuopat – 10 mm.

Viitteet
SFS-EN 1343 Ulkotilojen reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

Vaatimus
Luonnonkivilaatat asennetaan ensisijaisesti maakostealle betonille, asennusalusta jälkihoidetaan valun jälkeen joko
estämällä kosteuden haihtuminen peittämällä betoni tai kastelemalla valua. Maakostealle betonille asennettua
kiveystä ei saa kuormittaa ennen kuin sekä kantavan laatan että asennuskerroksen betoni ovat saavuttaneet riittävän
lujuuden.

Ohje
Maakostean betonikerroksen yläpinta kastellaan ennen kivien asennusta tartunnan varmistamiseksi sementtiliimalla
(vesi-sementtisuhde 1:1, ns. lillitys).

Vaatimus
Talvibetonointitoimenpiteisiin pitää ryhtyä, kun lämpötila laskee + 5 ˚C:een.

Ohje
Maakostean betonin riittävä lujuus kuormitushetkellä ja asennusbetonin lujuus jäätymisajankohtana tarkistetaan
lämpötilaseurannan tulosten avulla.

Vaatimus
Sahattuja luonnonkivilaattoja käytettäessä on nimellissauman leveys 5 ± 2 mm ja lohkottuja tuotteita käytettäessä 15
mm. Laatan ja reunatuen välisen sauman leveys on enintään 10 mm.
Maakostealle betonille asennetut laatat voidaan saumata märkäsaumana betonin, hiekan ja veden seoksella.
Juokseva saumausaine kaadetaan laatoitukselle ja vedetään lastalla saumoihin. Saumausaineen levittämisen ja
riittävän kovettumisen jälkeen laatat pestään.
Märkäsaumoja käytettäessä liikuntasaumat ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaisia.

Ohje
Kivien ja laattojen paikallaanpysyvyys on sitä parempi mitä vähemmän on suoria saumoja. Liikenteen suunnassa
limitetty ladontakuvio on parempi kuin limittämätön.
Jos käytetään suositeltua 5 mm:n saumaleveyttä kapeampia saumoja, saumat eivät toimi rakenteellisesti parhaalla
mahdollisella tavalla ja asennustyö hankaloituu laattojen vaakamittatoleranssien takia.
Ennen kivien asennusta tehdään mallikiveys, jonka perusteella kiveyksen asennustyö ja kiveyskuviot hyväksytään.
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Suurissa laatoitus- ja kiveyskohteissa sekä sellaisissa kohteissa, joihin on suunniteltu erityistä asennustarkkuutta
vaativia ladontakuvioita, tulee ennen asennustyön aloittamista tehdä työsuunnitelma, jossa on esitetty mm.
asennuksen aloituskohdat, etenemissuunnat vaiheittain, mittaukset, työsaumat ja asennustyömaan yleinen
järjestely.

214321.4 Valmis luonnonkivilaatoitus
Vaatimus
Valmis ladottu päällyste on suunnitelma-asiakirjojen mukainen, eikä siinä ole silmämääräisesti havaittavia
poikkeamia. Materiaalien pinnat ovat puhtaita, eikä laatoissa ole lohkeamia tai halkeamia. Laattojen katkaisujälki on
näkyvältä särmältään ehjä sekä suora liittyvän rakenteen tai sauman suuntaisesti. Näkyvä työstöjälki vastaa
materiaalin alkuperäistä työstötapaa.
Laattojen väliset saumat ovat ladontamallin mukaisia suoria linjoja. Saumaushiekalla saumatut saumat ovat täynnä
saumaushiekkaa.
Valmiissa laatoituksessa sallitaan seuraavat mittapoikkeamat, jos ne eivät haittaa rakenteen toimivuutta tai
ulkonäköä:
•
•

rakenteen osien sijainti ja korkeusasema ± 20 mm
pituus- ja poikkisuunnassa 3 m:n oikolaudalla mitattuna 4 mm.

Suurin sallittu poikkeama suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta muodosta on 3 m:n matkalla 4 mm. Vierekkäisten
kivien tai laattojen korkeusero on taulukon 214321:T7 mukainen. Reunatuen viereen jalkakäytävälle tulevan
laatoituksen yläpinta on 5 mm reunatukea korkeammalla.
Taulukko 214321:T7. Vierekkäisten luonnonkivien ja laattojen suurin sallittu korkeusero.

Vierekkäisten kivien tai laattojen
korkeusero

Luokka 1, mm

Luokka 2, mm

2

3

Reunatukeen liittyvä rakenne on 2...5 mm reunatukea korkeammalla. Kaivo asennetaan siten, että kansi jää
0...5 mm valmiin pinnan alapuolelle, hulevesien keräilykaivoon liittyessä kuitenkin 5...10 mm.

214321.5 Luonnonkivilaatoituksen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Laatoitusalueen poikkileikkauksen mitat ja muoto tarkastetaan työn aikana tehtävien mittauksin 20 m:n välein.
Poikkileikkauksissa korkeusasema mitataan pinnan reunoissa ja keskilinjalla sekä lisäksi kaikissa taitepisteissä.
Laattojen latomisen yhteydessä on seurattava rivien ja saumojen suoruutta erityisesti kadun pituussuunnassa.
Materiaalitodistukset, mittauspöytäkirjat yms. kootaan ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan
tarkastusasiakirjaan.
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214321.6 Luonnonkivilaatoituksen tekemisenympäristövaikutukset
Vaatimus
Meluun, pölyyn ja muihin ympäristöhaittoihin liittyvissä asioissa noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen vaatimuksia.

214322 Noppakiveykset
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2143.

Vaatimus
Tässä luvussa noppakivellä tarkoitetaan tasasivuista kuution muotoista kiveä.

214322.1 Noppakiveyksen materiaalit
214322.1.1 Noppakivet
Ohje
EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) edellyttää, että valmistaja osoittaa myyntiin tarkoitettujen luonnonkivien
ominaisuudet SFS-EN 1342 mukaisesti suoritustasoilmoituksella (DoP) ja tuotteeseen liitetyllä CE-merkinnällä.

Vaatimus
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei puisten pakkausmateriaalien mukana ole kulkeutunut
kasvinterveyden kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Erityisesti kiinnitetään huomiota puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin
reikiin tai syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

Vaatimus
Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.
Kiven alkuperä tunnetaan.
Noppakivet täyttävät standardien SFS-EN 1342 ja SFS 7017 vaatimukset. Kivien koko on suunnitelmaasiakirjojen
mukainen. Kaarelle ladontaa varten noppakivien joukossa on myös standardimittoja pienempiä kiviä.

Ohje
Kiven saatavuus on otettava huomioon materiaalia valittaessa. Alkuperätiedot sisältävät louhimon ja louhimon
sijaintipaikkakunnan koordinaattitietoineen. Louhimon sijainti ilmoitetaan EUREF FIN (~WGS84) koordinaatistolla.
Noppakiven sivumitat ovat yleensä 50 mm, 90 mm tai 140 mm.
Myös aikaisemmin käytössä olleita kiviä voidaan käyttää edellyttäen, että ne eivät haitallisesti poikkea standardin
vaatimuksista. Lohkotut kivet katkaistaan kivitaltalla ja oikaistaan tarvittaessa meislaamalla.
Myös muihin kuin vakiokokoisiin noppakiviin sovelletaan standardia SFS-EN 1342.

Viitteet
SFS 7017 Betonista tai luonnonkivestä tehdyille ulkotilojen päällystekiville, -laatoille ja reunakiville eri käyttökohteissa
vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
SFS-EN 1342 Ulkotilojen noppa- ja nupukivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät
EU:n rakennustuoteasetus 305/2011, Infra EU-720198.

Vaatimus
Noppakivien suunnitelma-asiakirjojen mukaisuus ja laatu tarkastetaan ensisijaisesti silmämääräisesti. Käytettyjen
kivituotteiden ulkonäköä verrataan silmämääräisesti kivimalliin. Tuotteissa ei ole oleellisia poikkeamia mallista,
mutta luonnonkiven luonnollinen värivaihtelu on sallittua.
Noppakivien nimellismittojen sallitut poikkeamat ovat taulukoiden 214322:T1...214322:T3 mukaiset.
Taulukko 214322:T1. Noppa- ja nupukivien tasomitan sallitut poikkeamat nimellismitoista standardin SFSEN 1342
mukaan. Luokalla 0 ei ole vaatimuksia.
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Nimellismitta
≤ 60 mm

> 60 mm ≤ 120 mm

> 120 mm

Luokka 1

Luokka 2

Pintakäsitelty

± 7 mm

± 5 mm

Lohkottu

± 10 mm

± 7 mm

Pintakäsitelty

± 10 mm

± 5 mm

Lohkottu

± 15 mm

± 10 mm

Pintakäsitelty

± 10 mm

± 7 mm

Lohkottu

± 15 mm

± 12 mm

Vajaamittaiset sivut
Nimellismitta

Luokka 1

Luokka 2

Yksi sivu korkeintaan

Poikkeamien summa
korkeintaan

Yksi sivu korkeintaan

Poikkeamien summa
korkeintaan

≤ 60 mm

10 mm

20 mm

5 mm

10 mm

> 60 mm ≤ 120 mm

15 mm

25 mm

10 mm

15 mm

> 120 mm

25 mm

30 mm

15 mm

20 mm

Taulukko 214322:T2. Noppa- ja nupukivien nimellispaksuuden sallittu mittapoikkeama standardin SFS-EN 1342
mukaan. Luokka 2 on suomalaisen soveltamisohjeen mukainen.
SFS-EN 1342 -luokka

Merkintä

Nimike

Sallittu poikkeama, mm

2

T2

Kahden lohkotun pinnan
välillä

± 15

2

T2

Pintakäsitellyn ja lohkotun
pinnan välillä

± 10

2

T2

Kahden pintakäsitellyn
pinnan välillä

±5

Kun noppakiviä asennetaan kaaren muotoon, sovitekivien mitat ja osuus toimitetusta erästä ovat suunnitelmaasiakirjojen mukaisia.
Lohkottujen sivujen suorakulmaisuuden vajaus pintaan nähden ei saa olla suurempi kuin 15 mm.
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Taulukko 214322:T3. Noppa- ja nupukivien pinnan epätasaisuuden sallittu mittapoikkeama standardin SFSEN 1342
mukaan. Luokalla 0 ei ole vaatimuksia.
Luokka 1

luokka 2

Lohkottu

± 10 mm

± 5 mm

Karkea pintakäsittely

± 5 mm

± 3 mm

Ohje
Sileän pintakäsittelyn tuloksena nystyröiden ja lovien välinen suurin etäisyys on 0,5 mm. Kiillotus, hionta tai
timanttisahalla sahaus ovat esimerkkejä sileästä pintakäsittelystä.
Karkean pintakäsittelyn tuloksena nystyröiden ja lovien välinen etäisyys on yli 2 mm. Esimerkiksi ristipäähakattu,
käsin piikattu ja polttokäsitelty pinta ovat karkeaksi käsiteltyjä pintoja.

Vaatimus
Valmistaja ilmoittaa kulutuskestävyyden standardin SFS-EN 1342 liitteen C ja SFS 7017 mukaan.
Standardin SFS-EN 12407:en mukaisesti petrograafisesti määritelty Mohs-kovuus on suurempi kuin 5,5.
Pitkäaikaiskestävyys on todennettava SFS 7017 mukaisesti, jolloin vaatimuksena on 56 syklin jäädytyssulatustesti
suolaliuoksessa. Vedenimukykyvaatimus on < 0,3 paino-%. Puristuslujuuden alenema ei saa olla yli 20 %.

Viitteet
SFS 7017 Betonista tai luonnonkivestä tehdyille ulkotilojen päällystekiville, -laatoille ja reunakiville eri käyttökohteissa
vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
SFS-EN 1342 Ulkotilojen noppa- ja nupukivet. Vaatimukset ja testausmenetelmä
SFS-EN 12407:en Natural stone test methods. Petrographic examination.

Vaatimus
Standardin SFS-EN 1342 mukainen liukkauskokeen tulos on märkänäkin yli 60.
Kiven vedenimukyky on < 0,3 paino-%.
Kivilaji tunnetaan.

Ohje
Vertailunäytekappaleiden tulee olla riittävän suuria lopputuotteen työstöjäljen ja ulkonäön arviointiin. Niiden värin,
juonikuvion, rakenteen ja pintakäsittelyn tulee edustaa kiven keskimääräistä ulkonäköä.

Vaatimus
Kivien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen mukaan. Kiven materiaaliominaisuudet todetaan
SFS-EN 1342 standardiin perustuvasta suoritustasoilmoituksesta tai CE-merkinnästä.
Kivien laatu tarkastetaan satunnaisten tarkastusten avulla ja kelpoisuus todetaan silmämääräisesti myös työn aikana.
Kivimateriaalin mittatarkkuus tarkistetaan toimituserittäin ennen kivien asentamista.
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214322.1.2 Asennuskerroksen materiaalit
214322.1.2.1 Asennushiekka
Vaatimus
Noppakiveyksen asennushiekkakerrokseen käytetään rakeisuudeltaan taulukon 214311:T6 mukaista hiekkaa tai
taulukon 214311:T7 mukaista mursketta (luku 214311).

Viitteet
214311 Betonikivipäällysteet, InfraRYL.

Vaatimus
Asennushiekan laatu todetaan toimitusasiakirjojen perusteella.

214322.1.2.2 Asfalttialusta
Ohje
Jos kiveys asennetaan asfaltin päälle, asfaltti on suunniteltava ja mitoitettava rakenteen kuormituksen mukaisesti.
Materiaalin on täytettävä julkaisun Asfalttinormit 2011 mukaiset laatuvaatimukset.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

214322.1.3 Saumausmateriaalit
214322.1.3.1 Saumaushiekka
Vaatimus
Saumaushiekan ja -murskeen rakeisuus on 0/4 mm.
Saumausmateriaalin laatu todetaan toimitusasiakirjojen perusteella.

Ohje
Jos kiveykseen on suunnitelma-asiakirjoissa esitetty nurmisaumat, saumauksessa käytetään asennushiekan (raekoko
0/8 mm) ja maatuneen turpeen (maatumisaste H7) tai varsinaisen humuksen seosta. Turvetta tai humusta käytetään
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seoksessa 10 paino-%. Seokseen lisätään 0,5 kg/m³ vettä varastoivaa maanparannusainetta sekä pitkävaikutteista
NPK-lannoitetta.
Saumat jätetään 10 mm vajaaksi. Tämä sauman ylin 10 mm täytetään saumausmateriaalilla, johon sekoitetaan
nurmikon siemenet. Nurmikon siemeniä käytetään 10 g/m² esimerkiksi seuraavalla seossuhteella:
•
•
•

50 % punanata, käytetään kahta eri lajiketta
25 % lampaannata
25 % nurmirölli.

214322.1.3.2 Muut saumausmateriaalit
Vaatimus
Muut saumausmateriaalit ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaisia.

214322.2 Noppakiveyksen alusta
Ohje
Korokkeilla ja välikaistoilla otetaan huomioon alustan painuma muotoilemalla pinta riittävän kuperaksi.

Vaatimus
Jos kiveyksellä päällystettävän alueen asennushiekan alapuolella on vettä läpäisemättömiä sementillä tai bitumilla
sidottuja rakennekerroksia, varmistetaan veden poistuminen kerrosten päältä esimerkiksi sahaamalla alimpiin
kohtiin roiloja tai käyttämällä avointa asfalttibetonia AAB.
Alustan vaatimukset ovat lukujen 21310 ja 21320 mukaiset.
Kantavan kerroksen yläpinta tehdään noppakivialueilla sellaiseen korkeusasemaan, että asennushiekkaa ja kiveystä
varten jää kiven paksuus + 50 mm:n työvara.

Ohje
Avoimen asfalttibetonin vaatimukset esitetään julkaisussa Asfalttinormit 2011.

Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL
21320 Sidotut kantavat kerrokset, InfraRYL
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

214322.3 Noppakiveyksen tekeminen
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Ohje
Pinnoitettavat alueet ja ladontamallit, niiden sijainti ja kaltevuus sekä saumojen latominen osoitetaan suunnitelmaasiakirjoissa.
Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei muuta esitetä, kivet asennetaan kaariladonnalla.
Liityttäessä kaareviin pintoihin, valaisinpylväisiin, kaivonkansiin yms. ja seinustojen vierustoilla voidaan liittymä tehdä
samasta materiaalista valmistetuilla sovitekivillä, ellei suunnitelma-asiakirjoissa muuta esitetä.
Suurissa kiveyskohteissa sekä sellaisissa kohteissa, joihin on suunniteltu erityistä asennustarkkuutta vaativia
ladontamalleja, tulee ennen asennustyön aloittamista tehdä työsuunnitelma, jossa esitetään mm. asennuksen
aloituskohdat, etenemissuunnat vaiheittain, mittaukset, työsaumat ja asennustyömaan yleinen järjestely.
Ennen kivien asennusta tehdään mallikiveys, jonka perusteella kiveyksen asennustyö ja kiveyskuviot hyväksytään.

Vaatimus
Asennuspohjana käytetään asennushiekkakerrosta sitomattomien ja sidottujen kerrosten päällä. Kiveyksen
asennusalustaksi levitetään asennushiekkakerros, jonka paksuus määräytyy käytettävien kivien mukaisesti.
Asennushiekkaa levitetään ja tasataan enintään yhtenä työpäivänä asennuksessa tarvittava määrä.
Asennushiekkakerroksen pintaosaa ei saa tiivistää ennen kivien asentamista.

Ohje
Sivumitaltaan 90 mm:ä pienemmät noppakivet asennetaan maakosteaan betoniin. Noppakivikourut sekä kohdat,
joissa kivien paikallaanpysyminen on varmistettava, asennetaan maakosteaan betoniin. Päällysteiden alle tulevat 0,5
m leveät noppakivikaistat asennetaan maakosteaan betoniin silloin, kun ne tehdään ennen muuta pinnoitusta.
Maakostean betonin vähimmäispaksuus on 100 mm. Maakostean betonin sallittu paksuuden poikkeama on ± 20
mm.

Vaatimus
Asennettaessa kiveys asfaltin päälle, asennuspohja täyttää tasaisuudeltaan seuraavat mittavaatimukset:
• suurin sallittu pinnan tasaisuuspoikkeama kivettävillä alueilla 3 m:n matkalla on 4 mm.
Asennushiekkakerroksen tai muun asennuspohjan paksuus tarkastetaan alusrakenteen yläpinnan korkeusmittausten
perusteella valmiiseen pintaan verrattuna.
Pintojen reunat tuetaan soveltuvin osin luvun 214311 mukaisesti.

Ohje
Reunat tuetaan myös istutusten vaatimissa aukoissa.

Viitteet
214311 Betonikivipäällysteet, InfraRYL.

Vaatimus
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Kiveys tehdään niin, että kivet jakautuvat kokonsa, värinsä, kuluneisuutensa ym. ominaisuuksiensa puolesta
tasaisesti koko kivettävälle alueelle eivätkä samanväriset kivet muodosta laikkuja tai raitoja valmiissa kiveyksessä.
Samassa kivirivissä olevat kivet ovat samanlevyiset.
Kivet ladotaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

Ohje
Kun kivipäällyste liitetään olemassa olevaan asfalttipäällysteeseen, asfaltin reuna työstetään suoraksi ja työstettyä
reunaa vastaan liitetään juoksukivi. Mahdolliset kivien leikkaukset tehdään juoksukiviä vastaan.

Vaatimus
Korokkeen pinta tehdään kuperaksi kapeilla < 3 m:n korokkeilla 30 mm metrin matkalla ja leveillä > 3 m:n korokkeilla
15 mm metrin matkalla.
Kivet asennetaan siten, että kiveykseen ei synny pituussuuntaisia jatkuvia saumoja. Kivet upotetaan asennushiekkaan
mahdollisimman kapein saumoin jättäen kiveykselle tarvittava tiivistymisvara. Kivien yläpintojen on oltava keskenään
samalla tasolla jo ennen tiivistämistä.
Kiveysten reunat tuetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

Ohje
Asennushiekalle asennettaessa kivet lyödään kevyesti laskuvasaralla paikalleen.

Vaatimus
Saumat lakaistaan täyteen kuivaa saumaushiekkaa ja kiveys tiivistetään koneellisesti esimerkiksi tärylevyllä.

Ohje
Kiveys tiivistetään 60...150 kg:n tärylevyllä. Suurten pintojen tiivistyksessä on syytä käyttää täryjyrää. Tiivistyksen
alussa käytetään kevyempää täryjyrää.
Tiivistäminen tehdään reunoilta keskustaan edeten, kunnes silmämääräisesti havaittava kiveyksen painuminen
lakkaa. Saumojen hiekoitusta ja tiivistystä jatketaan, kunnes saumaushiekan painuminen lakkaa ja kivet eivät
mainittavasti liiku. Saumat tehdään niin tiiviiksi kuin mahdollista vaatimukset täyttävällä materiaalilla.
Jos käytetään bitumisaumausta, saumat jätetään hieman leveämmäksi (10...15 mm) kuin normaalisti ja täytetään
saumaushiekalla siten, että saumoihin jää noin 30...50 mm syvä bitumointivara.
Kiveyksen tiivistämisen jälkeen, kun kivet eivät enää havaittavasti liiku, saumat täytetään bitumiseoksella.
Saumoista on tarvittaessa poistettava saumaushiekkaa, jotta bitumisaumaus voidaan tehdä tasakorkeana. Saumaus
on tehtävä kiveyksen pintaa tahrimatta.

Vaatimus
Maakostealle betonille asennettua kiveystä ei saa kuormittaa ennen kuin asennuskerros on saavuttanut riittävän
lujuuden.
Talvibetonointitoimenpiteisiin pitää ryhtyä, kun lämpötila laskee + 5 °C:een.

Ohje
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Maakostean betonin riittävä lujuus kuormitushetkellä ja asennusbetonin lujuus jäätymisajankohtana tarkistetaan
lämpötilaseurannan tulosten avulla.

214322.4 Valmis noppakiveys
Vaatimus
Valmis ladottu päällystys on suunnitelma-asiakirjojen mukainen, eikä siinä ole silmämääräisesti havaittavia
poikkeamia. Kivien pinnat ovat puhtaita, eikä kivissä ole halkeamia.
Kivien katkaisujälki on näkyvältä särmältään ehjä sekä suora liittyvän rakenteen tai sauman suuntaisesti. Näkyvä
työstöjälki vastaa materiaalin alkuperäistä työstötapaa.
Kivien väliset saumat ovat ladontamallin mukaisia. Reunatuen ja muun rakenteen välisen sauman leveys on enintään
10 mm. Sauma on tasaleveä. Saumaushiekalla saumatut saumat ovat täynnä saumaushiekkaa.
Valmiissa kiveyksessä sallitaan seuraavat mittapoikkeamat, jos ne eivät haittaa rakenteen toimivuutta tai ulkonäköä:
•
•

rakenteen osien sijainti ja korkeusasema ± 20 mm
pituus- ja poikkisuunnassa 3 m:n oikolaudalla mitattuna 4 mm.

Suurin sallittu poikkeama suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta muodosta on 3 m:n matkalla 4 mm.
Suurin sallittu hammastus on 3 mm.

Ohje
Hammastuksella tarkoitetaan tässä kivien sivusärmien välistä korkeuseroa.

Vaatimus
Kaivo asennetaan niin, että kansi jää 0…5 mm valmiin pinnan alapuolelle, hulevesien keräilykaivoon liityttäessä
kuitenkin 5…10 mm.

214322.5 Noppakiveyksen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Kivipäällysteessä ei silmämääräisesti tarkastellen havaita poikkeamia suunnitelma-asiakirjoihin verrattuna.
Kiveysalueen poikkileikkauksen mitat ja muoto tarkastetaan työn aikana tehtävin mittauksin 1020 m:n välein.
Poikkileikkauksissa korkeusasema mitataan pinnan reunoissa ja keskilinjalla sekä lisäksi kaikissa taitepisteissä. Kivien
latomisen yhteydessä on seurattava rivien ja saumojen suoruutta erityisesti kadun pituussuunnassa.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan ajan
tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

214322.6 Noppakiveyksen tekemisen ympäristövaikutukset
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Vaatimus
Meluun, pölyyn ja muihin ympäristöhaittoihin liittyvissä asioissa noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen vaatimuksia.

214323 Nupukiveykset
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2143.

Vaatimus
Tässä luvussa nupukivellä tarkoitetaan kiveä, joka on yläpinnaltaan suorakaide ja korkeus on yleensä yhtä suuri kuin
leveys.

214323.1 Nupukiveyksen materiaalit
214323.1.1 Nupukivet
Ohje
EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) edellyttää, että valmistaja osoittaa myyntiin tarkoitettujen luonnonkivien
ominaisuudet SFS-EN 1342 mukaisesti suoritustasoilmoituksella (DoP) ja tuotteeseen liitetyllä CE-merkinnällä.

Vaatimus
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei puisten pakkausmateriaalien mukana ole kulkeutunut
kasvinterveyden kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Erityisesti kiinnitetään huomioita puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin
reikiin tai syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’ 17
vaatimusten mukaan.
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Viitteet
Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

Vaatimus
Kiven alkuperä tunnetaan.
Nupukivinä käytetään lohkomalla ja viimeistelyhakkaamalla valmistettuja kiviä.
Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. Kiveyksessä ei ole rakenteellisesti
ja ulkonäöllisesti haitallisia kiviä.
Nupukivet täyttävät standardien SFS-EN 1342 ja SFS 7017 vaatimukset. Kivien koko on suunnitelma-asiakirjojen
mukainen.

Ohje
Kiven saatavuus on otetava huomioon materiaalia valittaessa. Alkuperätiedot sisältävät louhimon ja louhimon
sijaintipaikkakunnan koordinaattitietoineen. Louhimon sijainti ilmoitetaan EUREF FIN (~WGS84) koordinaatistolla.
Nupukiven koko on yleensä 140 mm x 140 mm x 200...280 mm.
Myös aikaisemmin käytössä olleita kiviä voidaan käyttää edellyttäen, että ne eivät haitallisesti poikkea standardin
vaatimuksista. Lohkotut kivet katkaistaan kivitaltalla ja oikaistaan tarvittaessa meislaamalla.
Myös muihin kuin vakiokokoisiiin nupukiviin sovelletaan standardeja SFS-EN 1342 ja SFS 7017.

Viitteet
SFS 7017 Betonista tai luonnonkivestä tehdyille ulkotilojen päällystekiville, -laatoille ja reunakiville eri käyttökohteissa
vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
SFS-EN 1342 Ulkotilojen noppa- ja nupukivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät
EU:n rakennustuoteasetus 305/2011, Infra EU-720198.

Vaatimus
Nupukivien suunnitelma-asiakirjojen mukaisuus ja laatu tarkastetaan ensisijaisesti silmämääräisesti. Nupukivien
nimellismittojen sallitut poikkeamat ovat taulukoiden 214323:T1...214323:T3 mukaiset.
Taulukko 214323:T1. Noppa- ja nupukivien tasomitan sallitut poikkeamat nimellismitoista standardin SFSEN 1342
mukaan. Luokalla 0 ei ole vaatimuksia.
Nimellismitta

Luokka 1

Luokka 2
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Pintakäsitelty

± 7 mm

± 5 mm

Lohkottu

± 10 mm

± 7 mm

Pintakäsitelty

± 10 mm

± 5 mm

Lohkottu

± 15 mm

± 10 mm

Pintakäsitelty

± 10 mm

± 7 mm

Lohkottu

± 15 mm

± 12 mm

Vajaamittaiset sivut
Nimellismitta

Luokka 1

Luokka 2

Yksi sivu korkeintaan

Poikkeamien summa
korkeintaan

Yksi sivu korkeintaan

Poikkeamien summa
korkeintaan

≤ 60 mm

10 mm

20 mm

5 mm

10 mm

> 60 mm ≤ 120 mm

15 mm

25 mm

10 mm

15 mm

> 120 mm

25 mm

30 mm

15 mm

20 mm

Taulukko 214323:T2. Noppa- ja nupukivien nimellispaksuuden sallittu mittapoikkeama standardin SFS-EN 1342
mukaan. Luokka 2 on suomalaisen soveltamisohjeen mukainen.
SFS-EN 1342 -luokka

Merkintä

Nimike

Sallittu poikkeama, mm

2

T2

Kahden lohkotun pinnan
välillä

± 15

2

T2

Pintakäsitellyn ja lohkotun
pinnan välillä

± 10

2

T2

Kahden pintakäsitellyn pinnan
välillä

±5

Lohkottujen sivujen suorakulmaisuuden vajaus pintaan nähden ei saa olla suurempi kuin 15 mm.
Taulukko 214323:T3. Noppa- ja nupukivien pinnan epätasaisuuden sallittu mittapoikkeama standardin SFSEN 1342
mukaan. Luokalla 0 ei ole vaatimuksia.
Luokka 1

Luokka 2

Lohkottu

± 10 mm

± 5 mm

Karkea pintakäsittely

± 5 mm

± 3 mm
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Ohje
Sileän pintakäsittelyn tuloksena nystyröiden ja lovien välinen suurin etäisyys on 0,5 mm. Kiillotus, hionta ja
timanttisahaus ovat esimerkkejä sileästä pintakäsittelystä.
Karkean pintakäsittelyn tuloksena nystyröiden ja lovien välinen etäisyys on yli 2 mm. Esimerkiksi ristipäähakatut,
käsin piikatut ja polttokäsitellyt pinnat ovat karkeaksi käsiteltyjä pintoja.

Vaatimus
Valmistaja ilmoittaa kulutuskestävyyden standardin SFS-EN 1342 liitteen C ja SFS 7017 mukaan.
Standardin SFS-EN 12407:en mukaisesti petrograafisesti määritelty Mohs-kovuus on suurempi kuin 5,5.
Pitkäaikaiskestävyys on todennettava SFS 7017 mukaisesti, jolloin vaatimuksena on 56 syklin jäädytyssulatustesti
suolaliuoksessa. Vedenimukykyvaatimus on < 0,3 paino-%. Puristuslujuuden alenema ei saa olla yli 20 %.

Viitteet
SFS 7017 Betonista tai luonnonkivestä tehdyille ulkotilojen päällystekiville, -laatoille ja reunakiville eri käyttökohteissa
vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
SFS-EN 1342 Ulkotilojen noppa- ja nupukivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät.
SFS-EN 12407:en Natural stone test methods. Petrographic examination.

Vaatimus
Standardin SFS-EN 1342 mukainen liukkauskokeen tulos on märkänäkin yli 60.
Kiven vedenimukyky on < 0,3 paino-%.
Kivilaji tunnetaan.
Kivituotteiden ulkonäköä verrataan silmämääräisesti kivimalliin. Tuotteissa ei ole oleellisia poikkeamia mallista,
mutta luonnonkiven luonnollinen värivaihtelu on sallittua.

Ohje
Vertailunäytekappaleiden tulee olla riittävän suuria lopputuotteen työstöjäljen ja ulkonäön arviointiin. Niiden värin,
juonikuvion, rakenteen ja pintakäsittelyn tulee edustaa kiven keskimääräistä ulkonäköä.

Viitteet
SFS-EN 1342 Ulkotilojen noppa- ja nupukivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

Vaatimus
Kivien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen mukaan. Kiven materiaaliominaisuudet todetaan
SFS-EN 1342 standardiin perustuvasta suoritustasoilmoituksesta tai CE-merkinnästä.
Kivien laatu tarkastetaan satunnaisten tarkastusten avulla ja kelpoisuus todetaan silmämääräisesti myös työn aikana.
Kivimateriaalin mittatarkkuus tarkastetaan toimituserittäin ennen kivien asentamista.

Viitteet
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SFS-EN 1342 Ulkotilojen noppa- ja nupukivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

214323.1.2 Asennuskerroksen materiaalit
214323.1.2.1 Asennushiekka
Vaatimus
Nupukiveyksen asennushiekkakerrokseen käytetään rakeisuudeltaan taulukon 214311:T6 mukaista hiekkaa tai
taulukon 214311:T7 mukaista mursketta (luku 214311).

Viitteet
214311 Betonikivipäällysteet, InfrarYL.

Vaatimus
Asennushiekan laatu todetaan toimitusasiakirjojen perusteella.

214323.1.2.2 Asennusbetoni
Vaatimus
Maakostean betonin sementtimäärä on 250 kg/m3. Kiviaineksen raekoko on 0/8 mm.
Suolarasitetuilla ja muilla kemiallisen rasituksen alueilla käytettävä betoni on suunnitelma-asiakirjojen mukaista.
Valmiin massan laatu todetaan toimitusasiakirjojen perusteella.

Ohje
Maakostealla betonilla tukemista käsitellään luvussa 41114.

Viitteet
41114 Maakostealla betonilla tukeminen, InfraRYL.

214323.1.2.3 Asfalttialusta
Ohje
Jos kiveys asennetaan asfaltin päälle, se on suunniteltava ja mitoitettava rakenteen kuormituksen mukaisesti.
Materiaalin on täytettävä julkaisun Asfalttinormit 2011 laatuvaatimukset.
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Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

214323.1.3 Saumausmateriaalit
214323.1.3.1 Saumaushiekka
Vaatimus
Saumaushiekan ja -murskeen rakeisuus on 0/4 mm.
Saumausmateriaalin laatu todetaan toimitusasiakirjojen perusteella.

Ohje
Jos kiveykseen on suunnitelma-asiakirjoissa esitetty nurmisaumat, saumauksessa käytetään asennushiekan (raekoko
0/8 mm) ja maatuneen turpeen (maatumisaste H7) tai varsinaisen humuksen seosta. Turvetta tai humusta käytetään
seoksessa 10 paino-%. Seokseen lisätään 0,5 kg/m³ vettä varastoivaa maanparannusainetta sekä pitkävaikutteista
NPK-lannoitetta.
Saumat jätetään 10 mm vajaaksi. Tämä sauman ylin 10 mm täytetään saumausmateriaalilla, johon sekoitetaan
nurmikon siemenet. Nurmikon siemeniä käytetään 10g/m² esimerkiksi seuraavalla seossuhteella:
•
•
•

50 % punanata, käytetään kahta eri lajiketta
25 % lampaannata
25 % nurmirölli.

214323.1.3.2 Muut saumausmateriaalit
Vaatimus
Muut saumausmateriaalit ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaisia.

214323.2 Nupukiveyksen alusta
Ohje
Korokkeilla ja välikaistoilla otetaan huomioon alustan painuma muotoilemalla pinta riittävän kuperaksi.

Vaatimus
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Jos kiveyksellä päällystettävän alueen tasaushiekan alapuolella on vettä läpäisemättömiä sementillä tai bitumilla
sidottuja rakennekerroksia, varmistetaan veden poistuminen kerrosten päältä esimerkiksi sahaamalla alimpiin
kohtiin roiloja tai käyttämällä avointa asfalttibetonia AAB.
Alustan vaatimukset ovat lukujen 21310 ja 21320 mukaiset.
Kantavan kerroksen yläpinta tehdään nupukivialueilla sellaiseen korkeusasemaan, että asennushiekkaa ja kiveystä
varten jää kiven paksuus + 50 mm:n suuruinen työvara.

Ohje
Avoimen asfalttibetonin vaatimukset esitetään julkaisussa Asfalttinormit 2011.

Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL
21320 Sidotut kantavat kerrokset, InfraRYL
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

214323.3 Nupukiveyksen tekeminen
Ohje
Pinnoitettavat alueet ja ladontamallit, niiden sijainti ja kaltevuus sekä saumojen latominen osoitetaan suunnitelmaasiakirjoissa.
Liityttäessä kaareviin pintoihin, valaisinpylväisiin, kaivonkansiin yms. ja seinustojen vierustoilla voidaan liittymä tehdä
samasta materiaalista valmistetuilla sovitekivillä, ellei suunnitelma-asiakirjoissa muuta osoiteta.
Suurissa kiveyskohteissa sekä sellaisissa kohteissa, joihin on suunniteltu erityistä asennustarkkuutta vaativia
ladontamalleja, tulee ennen asennustyön aloittamista tehdä työsuunnitelma, jossa esitetään mm. asennuksen
aloituskohdat, etenemissuunnat vaiheittain, mittaukset, työsaumat ja asennustyömaan yleinen järjestely.
Ennen kivien asennusta tehdään mallikiveys, jonka perusteella kiveyksen asennustyö ja kiveyskuviot hyväksytään.

Vaatimus
Asennuspohjana käytetään asennushiekkakerrosta sitomattomien ja sidottujen kerrosten päällä. Kiveyksen
asennusalustaksi levitetään asennushiekkakerros, jonka paksuus määräytyy kivien mukaisesti.
Asennushiekkaa levitetään ja tasataan enintään yhtenä työpäivänä asennustyössä tarvittava määrä.
Asennushiekkakerroksen pintaosaa ei saa tiivistää ennen kivien asentamista.

Ohje
Nupukivikourut sekä kohdat, joissa kivien paikallaanpysyminen on varmistettava, asennetaan maakosteaan betoniin.
Alle 0,5 m leveät nupukivikaistat asennetaan maakosteaan betoniin silloin, kun ne tehdään ennen muuta pinnoitusta.
Maakostean betonin vähimmäispaksuus on 100 mm. Maakostean betonin sallittu paksuuden poikkeama on ± 20
mm.
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Vaatimus
Kun kiveys asennetaan asfaltin päälle, asennuspohja täyttää tasaisuudeltaan seuraavat mittavaatimukset:
• suurin sallittu pinnan tasaisuuspoikkeama kivettävillä alueilla on 3 m:n matkalla 4 mm.
Asennushiekkakerroksen tai muun asennuspohjan paksuus tarkastetaan alusrakenteen yläpinnan korkeusmittausten
perusteella valmiiseen pintaan verrattuna.
Pintojen reunat tuetaan soveltuvin osin luvun 214311 mukaisesti.

Ohje
Reunat tuetaan myös istutusten vaatimissa aukoissa.

Viitteet
214311 Betonikivipäällysteet, InfraRYL.

Vaatimus
Kivet jakautuvat kokonsa, värinsä, kuluneisuutensa ym. ominaisuuksiensa puolesta tasaisesti koko kivettävälle
alueelle, eivätkä samanväriset kivet muodosta laikkuja tai raitoja valmiissa kiveyksessä. Samassa kivirivissä olevat
kivet ovat samanlevyiset.
Kivet ladotaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

Ohje
Kun kivipäällyste liitetään olemassa olevaan asfalttipäällysteeseen, asfaltin reuna työstetään suoraksi ja työstettyä
reunaa vastaan liitetään juoksukivi. Mahdolliset kivien leikkaukset tehdään juoksukiviä vastaan.

Vaatimus
Korokkeen pinta tehdään kuperaksi kapeilla < 3 m:n korokkeilla 30 mm metrin matkalla ja leveillä > 3 m:n korokkeilla
15 mm metrin matkalla.
Kivet asennetaan siten, että kiveykseen ei synny pituussuuntaisia jatkuvia saumoja. Kivet upotetaan asennushiekkaan
mahdollisimman kapein saumoin jättäen kiveykselle tarvittava tiivistymisvara. Kivien yläpintojen on oltava keskenään
samalla tasolla jo ennen tiivistämistä.

Ohje
Asennushiekalle asennettaessa kivet lyödään kevyesti laskuvasaralla paikalleen.

Vaatimus
Saumat lakaistaan täyteen kuivaa saumaushiekkaa ja kiveys tiivistetään koneellisesti esimerkiksi tärylevyllä.

Ohje
Kiveyksen tiivistämiseen käytetään 60...150 kg:n tärylevyä. Suurten pintojen tiivistykseen on syytä käyttää täryjyrää.
Tiivistyksen alussa käytetään kevyempää täryjyrää.
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Tiivistäminen aloitetaan reunoilta keskustaan edeten, kunnes silmämääräisesti havaittava kiveyksen painuminen
lakkaa. Saumojen hiekoitusta ja tiivistystä jatketaan, kunnes saumaushiekan painuminen lakkaa ja kivet eivät
mainittavasti liiku. Saumat tehdään niin tiiviiksi kuin mahdollista vaatimukset täyttävällä materiaalilla.
Bitumisaumausta käytettäessä saumat jätetään hieman leveämmäksi (10...15 mm) kuin normaalisti ja täytetään
saumaushiekalla siten, että saumoihin jää noin 30...50 mm syvä bitumointivara.
Kiveyksen tiivistämisen jälkeen, kun kivet eivät enää havaittavasti liiku, täytetään saumat bitumiseoksella.
Saumoista on tarvittaessa poistettava saumaushiekkaa, jotta bitumisaumaus voidaan tehdä tasakorkeana. Saumaus
on tehtävä kiveyksen pintaa tahraamatta.

Vaatimus
Maakostealle betonille asennettua kiveystä ei saa kuormittaa ennen kuin asennuskerros on saavuttanut riittävän
lujuuden.
Talvibetonointitoimenpiteisiin pitää ryhtyä, kun lämpötila laskee + 5 °C:een.

Ohje
Maakostean betonin riittävä lujuus kuormitushetkellä ja asennusbetonin lujuus jäätymisajankohtana tarkistetaan
lämpötilaseurannan tulosten avulla.

214323.4 Valmis nupukiveys
Vaatimus
Valmis ladottu päällystys on suunnitelma-asiakirjojen mukainen, eikä siinä ole silmämääräisesti havaittavia
poikkeamia. Kivien pinnat ovat puhtaita, eikä kivissä ole halkeamia.
Kivien katkaisujälki on näkyvältä särmältään ehjä sekä suora liittyvän rakenteen tai sauman suuntaisesti. Näkyvä
työstöjälki vastaa materiaalin alkuperäistä työstötapaa.
Kivien väliset saumat ovat ladontamallin mukaisia. Reunatuen ja muun rakenteen välisen sauman leveys on enintään
10 mm. Sauma on tasaleveä. Saumaushiekalla saumatut saumat ovat täynnä saumaushiekkaa.
Valmiissa kiveyksessä sallitaan seuraavat mittapoikkeamat, jos ne eivät haittaa rakenteen toimivuutta tai ulkonäköä:
•
•

rakenteen osien sijainti ja korkeusasema ± 20 mm
pituus- ja poikkisuunnassa 3 m:n oikolaudalla mitattuna 4 mm.

Suurin sallittu poikkeama suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta muodosta on 3 m:n matkalla 4 mm, kierrätyskiviä
käytettäessä 9 mm. Suurin sallittu hammastus on 3 mm.

Ohje
Hammastuksella tarkoitetaan tässä kivien sivusärmien välistä korkeuseroa.

Vaatimus
Reunatukeen liittyvän kiveyksen yläpinta on 2…5 mm reunatukea korkeammalla.
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Kaivo asennetaan siten, että kansi jää 0…5 mm valmiin pinnan alapuolelle, hulevesien keräilykaivoon liityttäessä
kuitenkin 5…10 mm.

214323.5 Nupukiveyksen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Kivipäällysteessä ei silmämääräisesti havaita poikkeamia suunnitelma-asiakirjoihin verrattuna.
Kiveysalueen poikkileikkauksen mitat ja muoto tarkastetaan työn aikana tehtävin mittauksin 1020 m:n välein.
Poikkileikkauksissa korkeusasema mitataan pinnan reunoissa ja keskilinjalla sekä lisäksi kaikissa taitepisteissä. Kivien
latomisen yhteydessä on seurattava rivien ja saumojen suoruutta erityisesti kadun pituussuunnassa.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan ajan
tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

214323.6 Nupukiveyksen tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Meluun, pölyyn ja muihin ympäristöhaittoihin liittyvissä asioissa noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen vaatimuksia.

214324 Kenttäkiveykset
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2143.

214324.1 Kenttäkiveyksen materiaalit
214324.1.1 Kenttäkivet
Vaatimus
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei puisten pakkausmateriaalien mukana ole kulkeutunut
kasvinterveyden kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Erityisesti kiinnitetään huomiota puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin
reikiin tai syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
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Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

Vaatimus
Kenttäkivinä käytetään soikeita noin 100...150 mm:n suuruisia luonnonkiviä.

Ohje
Muut suositeltavat koot ovat 70...120 mm ja 150...250 mm. Yliajettavilla tai koneellisesti kunnossapidettävillä alueilla
koko on yli 150 mm. Jos kivet asennetaan maakosteaan betoniin, kiven koko voi olla pienempi. Kiven koolla
tarkoitetaan tässä kiven suurinta läpimittaa.

Vaatimus
Kivet eivät saa olla rapautuvia eivätkä helposti lohkeilevia. Kivien muoto on sellainen, että ulkonäöltään tasaisen
pinnan tekeminen on mahdollista.
Luonnonkiven luonnollinen värivaihtelu on sallittua.
Kivien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen mukaan. Kenttäkivien koko tarkistetaan
toimituserittäin ennen kivien asentamista. Kelpoisuus todetaan silmämääräisesti myös työn aikana.

214324.1.2 Asennusalustan materiaalit
214324.1.2.1 Asennushiekka
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Vaatimus
Kenttäkiveyksen asennushiekkakerrokseen käytetään rakeisuudeltaan taulukon 214311:T6 mukaista hiekkaa tai
taulukon 214311:T7 mukaista mursketta (luku 214311).

Viitteet
214311 Betonikivipäällysteet, InfraRYL.

Vaatimus
Asennushiekan laatu todetaan toimitusasiakirjojen perusteella.

214324.1.2.2 Asfalttialusta
Ohje
Jos kiveys asennetaan asfaltin päälle, on asfaltin oltava liikennealueilla tyyppiä AA 16/125 kg/m² tai ABK
22...32/150 kg/m2 ja kevyen liikenteen alueilla tyyppiä AA 11/100 kg/m² ABK 22/120 kg/m2.
Materiaalin on täytettävä julkaisun Asfalttinormit 2011 laatuvaatimukset.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

214324.1.2.3 Asennusbetoni
Vaatimus
Maakostean betonin sementtimäärä on vähintään 250 kg/m3. Kiviaineksen raekoko on 0/8 mm.
Suolarasitetuilla ja muilla kemiallisen rasituksen alueilla käytettävä betoni on suunnitelma-asiakirjojen mukaista.

Ohje
Pakkas-suolarasitusta koskeva vaatimus voidaan esittää P-lukuna.

Vaatimus
Valmiin massan laatu todetaan toimitusasiakirjojen perusteella.

Ohje
Maakostealla betonilla tukemista käsitellään luvussa 41114.

Viitteet
41114 Maakostealla betonilla tukeminen, InfraRYL.

214324.1.2.4 Sementtihiekka
Vaatimus
Sementti on standardin SFS-EN 197-1 mukaista CE-merkittyä sementtiä. Sementtiä lisätään hiekkaan
betoninsekoitinta käyttäen 5 paino-% juuri ennen hiekan levittämistä.

Viitteet
SFS-EN 197-1 Sementti. Osa 1: Tavallisten sementtien koostumus, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus.

214324.1.3 Saumaushiekka
Vaatimus
Saumaushiekan ja -murskeen rakeisuus on 0/6,4 mm.
Saumaushiekan laatu todetaan toimitusasiakirjojen perusteella.

214324.2 Kenttäkiveyksen alusta

214324.2.1 Kenttäkiveyksen alusta, yleistä
Vaatimus
Alustan vaatimukset ovat lukujen 21310 ja 21320 mukaiset.

Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL
21320 Sidotut kantavat kerrokset, InfraRYL.

Vaatimus
Jos kiveyksellä tai laatoituksella päällystettävän alueen asennushiekan alapuolella on vettä läpäisemättömiä
sementillä tai bitumilla sidottuja rakennekerroksia, tehdään näiden kerrosten alimpiin kohtiin reikiä tai järjestetään
muulla tavalla veden poistuminen kerroksen päältä.
Asennushiekkakerroksen paksuus on 50...100 mm. Kantavan kerroksen yläpinta tehdään sellaiseen korkeusasemaan,
että asennushiekkaa ja kiveystä varten jää riittävä työvara.
Asennettaessa kiviä maakosteaan betoniin, on betonikerroksen paksuus 100 mm ± 20 mm.

Ohje
Kiveys on saumattava samanlaisella maakostealla betonilla kuin asennuspohjassa käytettiin.

Vaatimus
Kun kivet tai laatat asennetaan maakostealle betonille, betonilaatta jälkihoidetaan valun jälkeen joko estämällä
kosteuden haihtuminen peittämällä betoni tai kastelemalla valua.

Ohje
Reunat tuetaan myös istutusten vaatimissa aukoissa.

214324.2.2 Kenttäkiveyksen alusta tierakenteissa
Vaatimus
Tierakenteissa kenttäkivet asennetaan maakosteaan betoniin ja yliajettavilla alueilla 150 mm paksuun lujuusluokan
C25/30 P30 betoniin. Betonimassa asettuu puolen kiven korkeuteen.

Ohje
Jos suolaus tai liikenne ei rasita tierakenteiden kiveystä, voidaan käyttää myös maakosteaa betonia.

214324.3 Kenttäkiveyksen tekeminen
214324.3.1 Kenttäkiveyksen tekeminen, yleistä
Ohje
Kenttäkiviverhouksia käytetään yleensä vain korokkeiden ja saarekkeiden pintoina sekä jäsennetyissä pinnoissa.
Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei ole esitetty reunatukea tai muuta reunan tukirakennetta, käytetään reunan
tukemiseen lankkua kuten betonikivipäällysteen reunassa.

Vaatimus
Kivet asennetaan lappeelleen, ellei suunnitelma-asiakirjoissa muuta esitetä.

Ohje
Esimerkiksi historiallisissa kohteissa, kivet voidaan asentaa pystyyn.

Vaatimus
Korokkeen pinta tehdään kuperaksi. Ellei suunnitelma-asiakirjoissa mainita korokkeen kuperuutta, kapeiden < 3 m:n
korokkeiden kuperuus on 30 mm metrin matkalla ja leveiden > 3 m:n korokkeiden 15 mm metrin matkalla.
Kivet ladotaan vieri viereen siten, että pinnasta tulee tasainen. Kiviä aseteltaessa otetaan huomioon tiivistysvara ja
kivet jätetään 10...30 mm tulevaa pintaa tai reunatukea korkeammalle. Kenttäkivien saumauksen yläpinta on 5...10
mm reunatuen yläpintaa korkeammalla.

Ohje
Kivet juntataan laskuvasaralla kevyesti kiinni alustaansa. Kiveys tiivistetään kevyellä täryllä tai käsijuntalla 2...3
kertaa. Ensimmäisen tiivistyksen jälkeen saumat täytetään saumaushiekalla. Saumaushiekka tiivistetään huolellisesti
käyttäen tarvittaessa vesikastelua.

Vaatimus
Maakostealle betonille asennettua kiveystä ei saa kuormittaa, ennen kuin sekä kantavan laatan että
asennuskerroksen betoni on saavuttanut riittävän lujuuden.
Talvibetonointitoimenpiteisiin pitää ryhtyä, kun lämpötila laskee + 5 °C:een.

Ohje
Maakostean betonin riittävä lujuus kuormitushetkellä ja asennusbetonin lujuus jäätymisajankohtana tarkistetaan
lämpötilaseurannan tulosten avulla.
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214324.3.2 Kenttäkiveyksen tekeminen tierakenteissa
Vaatimus
Tierakenteissa pintojen reunat tuetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Luiskan alareunan tukena käytetään
reunakiveä, joka asennetaan ulkosivultaan lujuusluokan C25/30 betoniin 20 mm luiskaverhouksen pintaa alemmaksi.

214324.4 Valmis kenttäkiveys
Vaatimus
Kiveyksessä ei ole silmämääräisesti havaittavia poikkeamia suunnitelma-asiakirjoihin verrattuna. Materiaalien pinnat
ovat puhtaita, eikä kivissä ole lohkeamia tai halkeamia.
Valmiissa kiveyksessä sallitaan seuraavat mittapoikkeamat, jos ne eivät haittaa rakenteen toimivuutta tai ulkonäköä:
• rakenteen osien sijainti ja korkeusasema ± 20 mm.

214324.5 Kenttäkiveyksen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Pinnan laatu todetaan silmämääräisesti ja mittauksin.
Tarkemittauksista, joita tehdään työn aikana kiveyksen poikkileikkauksen toteamiseksi, voidaan todeta kiveyksen
mitat ja muoto vähintään 1020 m:n välein.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan ajan
tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

214324.6 Kenttäkiveyksen tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

Liuskekiveykset
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2143.
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Vaatimus
Tässä luvussa liuskekivellä tarkoitetaan epäsäännöllisen muotoisia kiviä. Määrämittaiset liuskekivilaatat käsitellään
luvussa 214321.

Viitteet
214321 Luonnonkivilaatoitukset, InfraRYL.

214325.1 Liuskekiveyksen materiaalit
214325.1.1 Liuskekivet
Vaatimus
Asennushiekkaan ja maakosteaan betoniin asennettavat liuskekivet vähintään 30 mm:n paksuisia. Yksittäisen kiven
pienin lävistäjä on vähintään 0,20 m kevyesti liikennöidyillä alueilla ja vähintään 0,25 m muilla alueilla.

Ohje
EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) edellyttää, että valmistaja osoittaa myyntiin tarkoitettujen luonnonkivien
ominaisuudet SFS-EN 1341 mukaisesti suoritustasoilmoituksella (DoP) ja tuotteeseen liitetyllä CE-merkinnällä.

Vaatimus
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei puisten pakkausmateriaalien mukana ole kulkeutunut
kasvinterveyden kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Erityisesti kiinnitetään huomiota puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin
reikiin tai syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
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Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

Vaatimus
Kiven alkuperä tunnetaan.

Ohje
Liuskekiviä käytetään liikennöimättömillä alueilla. Kivet voivat olla vapaamuotoisia tai suorakaiteen muotoisia
laattoja.
Liuskekiviä voidaan käyttää myös kevyesti liikennöidyillä piha- ja paikoitusalueilla, jolloin kivet asennetaan
maakosteaan betoniin.

Vaatimus
Käytettävä kivimateriaali on väritykseltään ja lohkeavuudeltaan samanlaista. Kivien luontainen värivaihtelu sallitaan.
Liuskekivien laatu ja mittatarkkuus tarkastetaan ensisijaisesti silmämääräisesti toimituserittäin ennen kivien
asentamista.

Viitteet
SFS-EN 1341 Ulkotilojen luonnonkivipäällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät EU:nrakennustuoteasetus
305/2011, Infra EU-720198.

214325.1.2 Asennushiekka
Vaatimus
Liuskekiven asennushiekkakerrokseen käytetään rakeisuudeltaan taulukon 214311:T6 mukaista hiekkaa tai taulukon
214311:T7 mukaista mursketta (luku 214311).

Viitteet
214311 Betonikivipäällysteet, InfraRYL.

Vaatimus
Asennushiekan kelpoisuus todetaan toimitusasiakirjojen perusteella.

214325.1.3 Asennusbetoni
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Vaatimus
Maakostean betonin sementtimäärä on vähintään 250 kg/m3. Kiviaineksen raekoko on 0/8 mm.
Valmiin massan laatu todetaan toimitusasiakirjojen perusteella.

Ohje
Maakostealla betonilla tukemista käsitellään luvussa 41114.

Viitteet
41114 Maakostealla betonilla tukeminen, InfraRYL.

214325.2 Liuskekiveyksen alusta
Vaatimus
Alustan vaatimukset ovat lukujen 21310 ja 21320 mukaiset. Alustan on oltava routimaton.

Ohje
Asennuskerroksen alle voidaan asentaa routaeristys, mikäli olosuhteet sitä vaativat.

Vaatimus
Asennushiekan kerrospaksuus on 50...100 mm.
Jos liuskekiviä asennetaan betonin päälle, on betonipohja puhdas. Betonin päälle levitettävän maakostean betonin
kerrospaksuus on 30...40 mm.
Talvibetonointitoimenpiteisiin pitää ryhtyä, kun lämpötila laskee + 5 °C:een.
Asennushiekkakerroksen tai muun asennuspohjan paksuus tarkastetaan alusrakenteen yläpinnan korkeusmittausten
perusteella valmiiseen pintaan verrattuna.

Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL
21320 Sidotut kantavat kerrokset, InfraRYL.

214325.3 Liuskekiveyksen tekeminen
Ohje
Liuskekiveys on rakennettava suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Jos suunnitelma-asiakirjat eivät määrittele
liuskekiveyksen asennustapaa, on kiveys asennettava tässä esitettyjen ohjeiden mukaan.

Vaatimus
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Erikokoiset kivet jakautuvat tasaisesti koko kivetettävälle alueelle. Kivet muotoillaan asennuksen yhteydessä.
Saumojen risteykset ovat kolmen sauman risteyksiä.
Kiveys saumataan kivituhkalla 0/6 mm tai nurmisaumalla. Kevyesti liikennöitävillä alueilla saumaus tehdään
jälkikäteen pakkasenkestävällä laastilla.

Ohje
Jos kiveykseen on suunnitelma-asiakirjoissa esitetty nurmisaumat, saumauksessa käytetään asennushiekan (raekoko
0/8 mm) ja maatuneen turpeen (maatumisaste H7) tai varsinaisen humuksen
seosta. Turvetta tai humusta käytetään seoksessa 10 paino-%. Seokseen lisätään 0,5 kg/m3 vettä varastoivaa
maanparannusainetta sekä pitkävaikutteista NPK-lannoitetta.
Saumat jätetään 10 mm vajaaksi. Tämä sauman ylin 10 mm täytetään saumausmateriaalilla, johon
sekoitetaan nurmikon siemenet. Nurmikon siemeniä käytetään 10 g/m2 esimerkiksi seuraavalla seossuhteella:
•
•
•

50 % punanata, käytetään kahta eri lajiketta
25 % lampaannata
25 % nurmirölli.

Saumaus voidaan tehdä myös hartsipohjaisella erikoissauma-aineella. Hartsisauma tehdään vain routimattomalle
maaperälle alueelle, jolla ei ole ajoneuvoliikennettä. Kivien ladontaan on kiinnitettävä erityishuomiota, sillä kivet
eivät saa liikkua saumauksessa.

214325.4 Valmis liuskekiveys
Vaatimus
Asennetut kivet tukeutuvat koko pohja-alaltaan asennusalustaansa eivätkä keiku. Vierekkäisten kivien korkeusero on
enintään 8 mm.
Sauman leveys riippuu saumaustavasta ja on 20...70 mm. Sauma on mahdollisimman kapea ja tasaleveä.
Suurin sallittu poikkeama suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta pinnan tasaisuudesta on 2 m:n matkalla 20 mm ja
kevyesti liikennöidyillä alueilla 15 mm.

214325.5 Liuskekiveyksen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Kiveysalueen poikkileikkauksen mitat ja muoto tarkastetaan työn aikana tehtävin mittauksin 1020 m:n välein.
Muiden mitta- ja laatuvaatimusten toteutuminen tarkastetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa mittaamalla.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan ajan
tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.
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214325.6 Liuskekiveyksen tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Meluun, pölyyn ja muihin ympäristöhaittoihin liittyvissä asioissa noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen vaatimuksia.

21440 Sitomattomat kulutuskerrokset
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2144

21440.1 Sitomattoman kulutuskerroksen materiaalit
Ohje
Tarkemmat ohjeet kulutuskerroksen materiaaleille esitetään julkaisussa Sorateiden kunnossapito.

Viitteet
Sorateiden kunnossapito, Liikenneviraston ohje.

Vaatimus
Kulutuskerros ja sidekerros rakennetaan murskatusta materiaalista: kallio-, moreeni- tai soramurskeesta.
Tuotteen kelpoisuus osoitetaan standardin SFS-EN 13242 mukaisella CE-merkinnällä,
suoritustasoilmoituksella ja rakeisuuden tutkimustuloksilla, kun laadunvarmistus on tehty standardin SFSEN 13242
mukaisesti. Jos tuotetta ei voi CE-merkitä, toisin sanoen tuote valmistetaan rakennuskohteessa suoraan käyttöön,
laadunvarmistuksen on täytettävä standardin SFS-EN 13242 vaatimukset ja tuoteominaisuudet ovat tässä luvussa
esitettyjen vaatimusten mukaiset. Sitomattoman kulutuskerroksen materiaalivaatimukset perustuvat
Liikenneviraston ohjeeseen Sorateiden kunnossapito. Sidekerroksen rakeisuusvaatimukset perustuvat standardiin
SFS-EN 13285:en.

21440.1.1 Kulutuskerroksen materiaalit
Vaatimus
Kulutuskerroksen rakeisuus on taulukoiden 21440:T1 ja T2 mukainen. Kulutuskerroksessa käytetään rakeisuuksia
0/11 ja 0/16. Enimmäisraekokoa vastaavan seulakoon D läpäisy-% on 85…99, seulakoon 1,4D läpäisy-% on 100.
Kulutuskerrokseen käytettävän kiviaineksen hienoainespitoisuus eli 0,063 mm:n seulan läpäisy-% on vähintään 8 ja
korkeintaan 15.
Kuva 21440:K1. Esimerkki kulutuskerrokseen käytettävän murskeen 0/16 raekokojakautumasta.
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Taulukko 21440:T1 Kulutuskerroksen murskeiden keskiarvojen sallittu vaihteluväli.
Seulakoko, mm

0/11

0/16

0,5

20…31

18..29

1

29…40

24...36

2

41…52

34...46

4

55…67

47...60

5,6

64…76

—

8

64...78

10
11,2
16
Taulukko 21440:T2 Kulutuskerroksen murskeiden yksittäisten rakeisuustulosten sallittu vaihteluväli.
Seulakoko, mm

0/11

0/16

0,063

8...15

8...15
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Seulakoko, mm

0/11

0/16

0,5

16…35

13...34

1

24…45

19…42

2

35…57

27…52

4

50…72

40…65

5,6

59…81

—

8

—

59…83

10

—

—

11,2

85...99

—

16

100

85...99

20

—

22,4

100

Ohje
Jos kerrokseen sekoitetaan hienoaineksia (raekoko pienempi kuin 0,063 mm), sekoitettavana materiaalina käytetään
ainesta, joka sisältää vähintään 25 % savilajitteita eli alle 0,002 mm:n rakeita. Paras tulos saavutetaan, kun
savilajitteiden osuus on yli 50 %.

Vaatimus
Rakeisuus tutkitaan standardin SFS-EN 933-1 mukaisesti pesuseulonnalla niin tiheästi kuin on tarpeen
vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Rakeisuuden vähimmäistestaustiheys on kerran päivässä tai kerran 2000
t:a kohden. Vähimmäistestaustiheys määräytyy sen mukaan, kumpi vaatimuksista täyttyy ensin.

Viitteet
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset
SFS-EN 13285:en Unbound mixtures. Specifications
SFS-EN 933-1 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen.
Seulontamenetelmä

21440.1.2 Sidekerroksen materiaalit
Vaatimus
Valmiin kerroksen rakeisuus on taulukoiden 21440:T3 ja T4 mukainen. Sidekerroksen rakeisuus on standardin SFS-EN
13285 rakeisuusluokan GA tai GO mukainen. Hankekohtaisesti päätetään, kumpaa rakeisuusluokkaa käytetään.
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Sidekerroksessa käytetään standardin SFS-EN 13285 mukaisia rakeisuuksia 0/16 ja 0/32. Sidekerrokseen käytettävän
murskeen hienoainepitoisuus eli 0,063 mm:n seulan läpäisy-% on vähintään 4 ja korkeintaan 12.
Rakeisuus tutkitaan standardin SFS-EN 933-1 mukaisesti pesuseulonnalla niin tiheästi kuin on tarpeen
vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Rakeisuuden vähimmäistestaustiheys on kerran päivässä tai kerran 2000
t:a kohden. Vähimmäistestaustiheys määräytyy sen mukaan, kumpi vaatimuksista täyttyy ensin.
Taulukko 21440:T3. Sidekerroksen murskeiden keskiarvojen sallittu vaihteluväli.
Seulakoko, mm

0/16

0/16

0/32

0/32

GO

GA

GO

GA

0,5

11...21

15...30

5...15

5...15

1

17...28

22...33

11...21

15...30

2

26...38

30...42

17...28

22...33

4

39...51

43...57

26...38

30...42

5,6

—

—

—

—

8

58—70

63...77

39...51

43...57

10

—

—

11,2

—

—

16

58...70

63...77

Taulukko 21440:T4. Sidekerroksen murskeiden yksittäisten rakeisuustulosten sallittu vaihteluväli.
Seulakoko, mm

0/16

0/16

0/32

0/32

GO

GA

0,063

4...12

4...12

4...12

4...12

0,5

6...26

10...35

4...20

4...20

1

10...35

15...40

6...26

10...35

2

18...46

22...50

10...35

15...40

4

31...60

35...65

18...46

22...50

5,6

—

—

—

—

8

50...78

55...85

31...60

35...65

10

—

—

—

—

11,2

—

—

—

—
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16

75...99

75...99

50...78

55...85

Seulakoko, mm

0/16

0/16

0/32

0/32

GO

GA

20

—

—

—

—

22,4

—

—

—

—

31,5

1000

100

75...99

75...99

40

—

—

45

—

—

1000

100

56
63

Lajikkeelle 0/16 esitetyt läpäisyprosentit ovat standardin SFS-EN 13285 mukaiset.
Kuva 21440:K2. Esimerkki Sidekerrokseen käytettävän murskeen 0/16GA raekokojakaumasta.

Ohje
Nykyään sitomattomien kiviainesten CE-merkintä on mahdollista standardin SFS-EN 13242 perusteella. SFS-EN 13285
on tarkoitus muuttaa siten, että tulevaisuudessa CE-merkintä olisi mahdollista myös sen perusteella.
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Tuottaja toimittaa tilaajalle yhteenvedon seulonnoista ja muista vaadituista testeistä tuotteittain.
Seulontayhteenveto sisältää raekoko vs. läpäisyprosenttiasteikolla esitetyn keskiarvokäyrän ohje-alueineen.
Yksittäiset testitulokset toimitetaan sopimuksen mukaisesti.
Herkästi kuivuvilla osuuksilla ohut kantava kerros (alle 150 mm) tai sitomattoman kantavan kerroksen yläosa
korvataan sidekerroksella.

Vaatimus
Kivituhkapäällyste tehdään kalliomurskeesta, jonka rakeisuus on 0/6. Materiaali tarkastetaan silmämääräisesti ja
tarvittaessa rakeisuustutkimuksin.

Ohje
Standardin SFS-EN 13285 edellyttämä vähimmäistestaustiheys on vähintään kerran viikossa tai kerran 5000 t:a
kohden (ensin täyttyvä vaatimus on määräävä). Suomen olosuhteissa tämä ei yleensä ole riittävää, mutta
perustellusta syystä voidaan käyttää standardien mukaisia vähimmäistestaustiheyksiä.

21440.2 Sitomattoman kulutuskerroksen alusta
Vaatimus
Sitomattoman kulutuskerroksen alusta on luvun 21310 mukainen.

Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL.

21440.3 Sitomattoman kulutuskerroksen tekeminen
Ohje
Sorapinnalla tarkoitetaan soratien kulutuskerrosta tai kulutuskerroksen ja sidekerroksen yhdistelmää. Sidekerros
tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisiin paikkoihin rajoittamaan kulutuskerroksen liian nopeaa kulumista.
Tarkemmat ohjeet kulutuskerroksen tekemiselle esitetään julkaisussa Sorateiden hoito ja kunnostus.

Viitteet
Sorateiden hoito ja kunnostus, TIEL 2230013.

21440.3.1 Sitomattoman kulutuskerroksen tekeminen
Vaatimus
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Tierakenteissa kulutuskerroksen paksuus on 50 mm ja sidekerroksen paksuus 100 mm. Kerrosta tehtäessä käytetään
tiesuolaa (kalsiumkloridia) tien leveyden ja liikennemäärän mukaan enintään 0,7…2,5 t/km.

Ohje
Helposti kuivuvilla aukeilla ja aurinkoisilla paikoilla joudutaan käyttämään enemmän suolaa kuin kosteina pysyvillä
paikoilla.
Jos kerros tehdään alkukesällä, tiesuolan ohjeellinen käyttömäärä on 1,5…2,0 t/km.

Vaatimus
Savisorakulutuskerrosta tehtäessä kalliomurskeeseen voidaan tuotannon yhteydessä lisätä savea. Savi ajetaan vuotta
aikaisemmin kuivumaan, jolloin sen sekoittaminen murskattavaan materiaaliin helpottuu, eikä se leipoonnu kasoiksi
murskeen sekaan.
Murske tai kivituhka levitetään yhtenä kerroksena, tasataan kantavan kerroksen vaatimuksia vastaavaksi ja
tiivistetään.

Ohje
Tasaisen ja tiiviin kivituhkapinnoitteen aikaansaamiseksi pinnoite kastellaan ennen tiivistämistä.

21440.3.1.1 Väliaikaisen murskepäällysteen tekeminen katurakenteissa
Ohje
Jos päällystettäväksi suunniteltu katu otetaan ennen päällysteen/kiveyksen tekemistä liikenteen käyttöön niin
pitkäksi aikaa, että kadulla on tarpeen tehdä väliaikainen kulutuskerros, tehdään ajoradalle murskepäällyste ja
jalankulkualueelle kivituhkapäällyste ohjeiden mukaan.
Jos väliaikainen päällyste tehdään jakavan kerroksen päälle, poistetaan myöhemmin kantavaa kerrosta tehtäessä
kadun pinnasta epäpuhtaudet ja tarvittaessa pinta muotoillaan uudelleen.
Kantavan kerroksen päälle tehty väliaikainen murske- tai kivituhkapäällyste poistetaan ennen päällystämistä.

21440.4 Valmis sitomaton kulutuskerros
Vaatimus
Kulutuskerros on suunnitelma-asiakirjoissa osoitettujen mittojen ja taulukossa 21440:T5 esitettyjen
tarkkuusvaatimusten mukainen.
Katurakenteissa väliaikaisen päällysteen poikkikaltevuus on vähintään 5 %.
Taulukko 21440:T5. Sitomattoman kulutuskerroksen suurimmat sallitut poikkeamat.
Sallitut poikkeamat
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Yläpinnan tasosijainti
•

tasosijainnin poikkeama

•

tasosijainnin poikkeaman muutos

•
•

— 0/+ 150 mm
100 mm/20 m

Sallitut poikkeamat
Yläpinnan taso
•

yksittäinen poikkeama kohtisuoraan pintaa
vastaan

•

yksittäisen poikkeaman muutos

•

tason keskiarvon poikkeama kohtisuoraan pintaa
vastaan

•
•
•

± 20 mm
20 mm/20 m
± 10 mm

Kaltevuus

± 0,5 %-yksikköä

Tasaisuus oikolaudalla mitattuna

15 mm/3 m

21440.5 Sitomattoman kulutuskerroksen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Kulutuskerroksen poikkileikkausmitat tarkastetaan työn aikana tehtävin mittauksin, haluttaessa koneautomaatiota
hyödyntäen ja noudattaen YIV 2015 ohjetta, 20 m:n välein.
Kulutuskerroksen materiaalin kelpoisuus varmistetaan ottamalla näyte jokaiselta alkavalta 2000 t:n erältä.

Viitteet
Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015. 12.1 Maarakentamisen mallipohjainen laadunvarmistusmenetelmä –
Geometristen mittojen laadunvalvonta.

21440.6 Sitomattoman kulutuskerroksen tekemisen
ympäristövaikutukset
Ohje
Pölyämistä pyritään välttämään riittävällä kastelemisella tms.

21500 Siirtymärakenteet
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21510 Siirtymäkiilat
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2151.

21510.1 Siirtymäkiilojen materiaalit
21510.1.1 Siirtymäkiilojen materiaalit, yleistä
Vaatimus
Siirtymäkiilojen täytteenä käytetään alimman päällysrakennekerroksen materiaalia. Kallioon ja louhepenkereeseen
liittyvissä siirtymäkiiloissa käytetään täytteenä mursketta tai louhetta. Louheen lohkareiden suurin läpimitta on
enintään 300 mm, kuitenkin enintään puolet kerrospaksuudesta.
Materiaalin kelpoisuus osoitetaan CE-merkinnällä päällysrakennelukujen mukaisesti (esim. luku 21210 tai 21110).

Viitteet
181121 Maalle pengerretyt louhepenkereet, InfraRYL
21110 Suodatinkerrokset, InfraRYL
21210 Jakavat kerrokset, InfraRYL.

Vaatimus
Siirtymäkiiloihin käytetyn soran ja hiekan materiaalien kelpoisuus todetaan rakeisuustutkimuksilla. Näytteitä
otetaan 1 jokaiselta alkavalta 1 500 m3:n erältä.

21510.1.2 Siirtymäkiilojen materiaalit ratarakenteissa
Vaatimus
Ratarakentamisessa siirtymäkiiloissa käytetään täytteenä ensisijaisesti routimatonta hiekkaa tai soraa. Kallioon
liittyvissä siirtymäkiiloissa käytetään routimatonta mursketta.
Materiaalin kelpoisuus osoitetaan CE-merkinnällä radan rakennelukujen mukaisesti (esim. luku 21220).

Viitteet
21220 Eristyskerrokset ratarakenteissa, InfraRYL.
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21510.2 Siirtymäkiilojen alusta
Vaatimus
Siirtymäkiilojen alusta täyttää luvun 16110 vaatimukset.

Viitteet
16110 Maaleikkaukset, erittelemätön, InfraRYL.

Siirtymäkiilojen tekeminen
Vaatimus
Siirtymäkiilat on rakennettava suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Suunnitelma-asiakirjoihin merkitty siirtymäkiilan
sijainti tarkistetaan työmaalla maasto-olosuhteiden mukaiseksi.

Ohje
Painumis- tai routimisominaisuuksiltaan huomattavasti erilaisten maakerrosten tai kallion ja kokoonpuristuvan
maakerroksen rajakohdassa kaivu ulotetaan vähintään 0,5 m normaalin kaivutason alapuolelle siirtymäkiilan
rakentamiseksi. Kiilan kaltevuus on enemmän kokoonpuristuvan maakerroksen puolella 1:5 tai loivempi.

Ohje
Siirtymäkiilamateriaali erotetaan hienojakoisesta pohjamaasta suodatinkankaalla.

21510.3.1 Siirtymäkiilojen tekeminen tie- ja katurakenteissa
Vaatimus
Siirtymäkiilan kaltevuus tasausviivan suhteen määräytyy tien luokan perusteella. Hiekkatäytteisen kiilan kaltevuus
teillä esitetään taulukossa 21510:T1 ja kaduilla taulukossa 21510:T2. Muusta materiaalista tehtävän kiilan pituus L =
k x (SkHk - R) eli sama kuin hiekkatäytteisen kiilan pituus.
Suunnitelma-asiakirjoihin merkitty siirtymäkiilan sijainti tarkistetaan työmaalla maasto-olosuhteiden mukaiseksi
siten, että kiilan syvin kohta tehdään alusrakenteen vaihtumiskohtaan. Rinneosuuksilla sekä alueilla, joissa
alusrakenne muuttuu sivusuunnassa, käytetään poikittaisia siirtymäkiiloja. Sellaisissa rakennekerrosten paksuuden
muutoskohdissa, joihin ei rakenneta siirtymäkiilaa, paksuusmuutos tehdään 5 m:n matkalla kantavamman
alusrakenteen puolella.
Siirtymäkiilat leikataan seuraavan luettelon mukaisesti alusrakenteen muutoskohtiin, vaikkei
suunnitelmaasiakirjoissa tätä olisi osoitettukaan:
• kallio / routiva maalaji
• kallio / routimaton maalaji (syvyys 1 m), kiila tasoittaa kantavuuserot
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• routiva maalaji / routimaton maalaji
• routiva leikkaus / routiva penger (syvyys 1,25 m)
• routiva leikkaus, pohjamaa vaihtuu (syvyys 1,25 m)
• silta, routimaton johtorakenne tai kapea vettä johtava maakerros väylän poikki routivassa pohjassa.
Sorapintaisilla teillä siirtymäkiilat rakennetaan ainakin kallio / routiva maa -kohdissa. Routanousueroja tasaavaa
siirtymäkiilaa ei tarvita, kun muutoskohta on kokonaan siirtymäkiilasyvyyden alapuolella.
Siirtymäkiilat rakennetaan pohjan syvyydelle ulottuvan pengertäytteen levyisiksi. Pituussuuntaisten siirtymäkiilojen
pohjat muotoillaan samaan sivukaltevuuteen kuin alusrakenne.
Louhetäytteiset kiilat, joihin kertyy vettä, kuivatetaan aukkojen kautta sivuille tai esimerkiksi leikkausten läpi
irtilouhinnan tai putken avulla. Hiekkatäytteiset vettä keräävät kiilat kuivatetaan salaojilla.

Ohje
Siirtymäkiilat kuivatetaan suunnitelma-asiakirjoissa osoitettuun syvyyteen. Veden tuoman sedimentin kertyminen
kiiloihin estetään asentamalla suodatinkangas kiilan alle ja tarvittaessa sivuille.

Vaatimus
Täyttömateriaali tiivistetään ja sen pinta tasataan ja muotoillaan lukujen 18111 ja 181121 mukaisesti.

Viitteet
18111 Maapenkereet, InfraRYL
181121 Maalle pengerretyt louhepenkereet, InfraRYL.

Vaatimus
Siirtymäkiilat rakennetaan kuvissa 21510:K1...21510:K8 esitettyjen periaatepiirustusten mukaan.
Siirtymäkiilasyvyys esitetään rakennussuunnitelmassa, joka perustuu ohjeeseen Tierakenteen suunnittelu.
Siirtymäkiilasyvyys on rakennepaksuus, jolla laskennallinen routanousu on nolla.
Siirtymäkiilasyvyys riippuu kiilan täyttömateriaalista ja kyseisen alueen mitoitusroudansyvyydestä S, kuva 21420:K9.
Materiaalikorjattu (kiilan täytteenä hiekka, sora/murske tai louhe) siirtymäkiilasyvyys Sk saadaan likimäärin
seuraavasti: SkHk = 1,0 x S, SkSr = SkM = 1,2 x S ja SkLo = 1,3 x S. Pidemmät routamitoitetut osuudet eli maalaatikot
mitoitetaan julkaisun Tierakenteen suunnittelu mukaan.
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20000 Päällys- ja pintarakenteet

Kuva 21510:K3. Routiva maaleikkaus tai penger / kallioleikkaus katurakenteissa.

216

Kuva 21510:K4. Routimaton penger / routiva leikkaus katurakenteissa.

Kuva 21510:K5. Siirtymäkiila, routiva penger / routimaton penger katurakenteissa.

Kuva 21510:K6. Routiva leikkaus / routimaton penger katurakenteissa.

Kuva 21510:K7. Poikittainen siirtymäkiila, kallioleikkaus / routiva maaleikkaus katurakenteissa.

Kuva 21510:K8. Siirtymäkiilan poikkileikkaus katurakenteissa.

Kuva 21510:K9. Mitoitusroudansyvyys (S) tie- ja katurakenteissa.

Viitteet

Tierakenteen suunnittelu, TIEH 2100029-04, Liikennevirasto.

Ohje

Siirtymäkiilan kaltevuus
Vaatimusluokat V1...K2 ja niitä kuvaavat
tiedot

Hiekkatäytteisen siirtymäkiilan kaltevuus 1/k

V1, Moottoriväylät

1:40

V2, Valta- ja kantatiet

1:30

V3, Seututiet

1:20

V4, Seututiet

1:15

V5, Yhdystiet

1:15

R1, Reunatuellinen tai viemäröity, 80
km/h, KVL yli 1000 ajon./vrk

1:30

R2, Reunatuellinen tai viemäröity,
50...70 km/h, KVL yli 1000 ajon./vrk

1:30

R3, Reunatuellinen tai viemäröity, alle
50 km/h, KVL yli 1000 ajon./vrk

paikallisen käytännön mukaisesti

K1, Kevyen liikenteen väylä, erillinen,
päällystetty

1:10

K1, Kevyen liikenteen väylä, korotettu

kuten ajoradalla

Tierakenteissa poikkeuksena kuvan 21510:K9 mukaisiin syvyyksiin on kallion ja routimattoman maaperän
rajakohtaan tehtävä kantavuuseroja tasaava kiila, jonka syvyys on 1,0 m. Samoin routivan leikkauksen ja routivan
penkereen rajakohtaan tehtävä kiila, jonka syvyys on 1,25 m, kuvan 21510:K1 kohdat 4A ja 4B. Näitä kiiloja ei tarvita,
jos alusrakenne tiivistetään ja/tai kuivatetaan siten, että jyrkkiä muutoksia tiiviydessä ja/tai kosteusolosuhteissa ei
pääse syntymään.
Siirtymäkiilan kaltevuus tie- ja katurakenteissa osoitetaan taulukoissa 21510:T1 ja 21510:T2.
Kallionkielekkeet leikataan (irrotetaan) ja/tai tasataan louheella tien pituus- ja poikkisuunnassa tasausviivaan nähden
kaltevuuteen 1:4. Kalliopinnoille ei saa jäädä vettä kerääviä kuoppia.
Maalaatikoiden ja siirtymäkiilojen kaivun yhteydessä paljastuneiden kalliopintojen päälle ei saa jäädä 0,1 m
paksumpaa maakerrosta.
Taulukko 21510:T1. Siirtymäkiilan kaltevuus tierakenteissa.

Taulukko 21510:T2. Siirtymäkiilan kaltevuus katurakenteissa. Sivusuuntaiset siirtymäkiilat esitetään kuvissa 21510:K7
ja 21510:K8.
Siirtymäkiilan kaltevuus
Katuluokka

Kaltevuus 1/k
1...2

1:20

3...4

1:10

5...6

1:5

Siltojen kiilat kaivetaan kuvan 21510:K10 mittojen mukaisesti. Työnaikainen penger leikataan kiilojen kaltevuuteen.

20000 Päällys- ja pintarakenteet

Kuva 21510:K10. Sillan taustan kiilat ja tasaustäyte tierakenteissa.

Vaatimus
Katurakenteissa tehdään katuluokissa 1...4 siirtymäkiila jokaiseen kuvien 21510:K3...21510:K8 mukaiseen
alusrakenteen muutoskohtaan. Muissa katuluokissa siirtymäkiila tehdään kallioleikkauksen ja routivan
maaleikkauksen rajakohtaan.

Ohje
Routanousujen tasoittamiseksi rakennettavan siirtymäkiilan voi korvata maalaatikolla tai lämmöneristeellä, jos
suunnitelma-asiakirjat sen sallivat. Toisiaan leikkaavat kiilat korvataan maalaatikoilla.
Rumpujen ja muiden putkistojen kohdalla kiilat rakennetaan kuten kallioleikkauksen rajakohtaan tehtävät kiilat. Jos
tien rumpuputken yläpinta sijaitsee siirtymäkiilasyvyyden alapuolella (syvyydellä S – 0,3D) tai sen halkaisija on < 0,5
m, harkitaan kiilan tarve tapauksittain.

Vaatimus
Kun tie tai katu rakennetaan routanousuominaisuuksiltaan jyrkästi vaihtelevalle pohjamaalle tai maassa on
paikoitellen vettä johtavia kerrostumia, siirtymäkiilat kaivetaan samansyvyisiksi kuin kallio / routiva pohjamaa kohdassa tai maa sekoitetaan tasalaatuiseksi siirtymäkiilasyvyyteen saakka. Jos laaja kallio on routivassa
leikkauksessa tien pinnasta mitattuna siirtymäkiilasyvyyttä ylempänä, routiva pohjamaa poistetaan koko ajoradan
leveydeltä siirtymäkiilasyvyyteen ja pituus- ja poikittaissuuntaiset siirtymäkiilat leikataan, kuvat 21510:K2 ja
21510:K11.

20000 Päällys- ja pintarakenteet

Kuva 21510:K11. Kallion käsittely routivissa leikkauksissa tie- ja katurakenteissa.

Ohje
Maa korvataan siirtymäkiilasyvyyteen ympäristöä vastaavalla routimattomalla maalla, jos routiva maa sijaitsee
paikallisina silmäkkeinä tms.
Routivissa leikkauksissa voidaan käyttää kuvan 21510:K11 mukaisia käsittelyjä kallion huippujen ja lohkareiden
kohdalla. Jos kallionkohoutuma tai lohkare on pieni, se poistetaan siirtymäkiilasyvyyteen.

Vaatimus
Jos routanousueroja aiheuttava vanha tie tai sen osa jää uuden päällystettävän tien alle, vanhan tien taitteet
leikataan noudattaen kuvan 21510:K12 periaatteita.

20000Päällys- ja pintarakenteet

Kuva 21510:K12. Ojan, lohkareen-, rummun- ja kannonpoistokuopan käsittely tierakenteissa.
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21510.3.2 Siirtymäkiilan tekeminen ratarakenteissa
Vaatimus
Ratarakenteissa siirtymäkiilat tehdään kuvien 21510:K13...21510:K17 mukaisesti ja taulukossa 21510:T3 esitettyihin
kaltevuuksiin alusrakenneluokan mukaan.
Radan pituussuuntaisia siirtymäkiiloja on käytettävä aina seuraavissa tapauksissa:
• kallio- ja maaleikkauksen rajakohdassa, kuvat 21510:K13, 21510:K15 ja 21510:K16. Kun kallion raja on vinossa
ratalinjaan nähden, tehdään siirtymäkiila täyteen syvyyteen koko kallioon rajautuvalla osuudella
• kallioleikkauksen ja maapenkereen rajakohdassa, kuva 21510:K14
• maaleikkauksen ja routivan penkereen rajakohdassa, kuva 21510:K17
• rumpujen yhteydessä aina, kun rummun yläpinta on lähempänä kuin 2,5 m radan korkeusviivasta.
Ratarakenteissa ei käytetä poikittaisia siirtymäkiiloja.
Ratarakenteissa siirtymäkiila on aina vähintään 300 mm radan rakennekerrosten syvyyttä suurempi, kuitenkin
vähintään routimaton syvyys. Kallion ja maan rajakohtaan tuleva siirtymäkiila on aina vähintään 300 mm syvempi
kuin alueen routasyvyys, mursketta täytteenä käytettäessä 500 mm alueen routasyvyyttä syvempi.
Kuva 21510:K13. Routiva maaleikkaus / kallioleikkaus ratarakenteissa, ks. taulukko 21510:T3.

Kuva 21510:K14. Penger / kallioleikkaus ratarakenteissa, ks. taulukko 21510:T3.
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Kuva 21510:K15. Siirtymäkiilat kahden kallioleikkauksen välissä ratarakenteissa, ks. taulukko 21510:T3.

Kuva 21510:K16. Maaleikkauksen pohjatason yläpuolelle nousevien kallioalueiden käsittely ratarakenteissa.
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Kuva 21510:K17. Routiva maaleikkaus / penger ratarakenteissa, ks. taulukko 21510:T3.

Taulukko 21510:T3. Siirtymäkiilojen kaltevuudet ratarakenteissa, kuvat 21510:K13...21510:K17.
Alusrakenneluokat (RATO 3)
Luokka 0

Siirtymäkiilan kaltevuus, 1:m
1:20

Siirtymäkiilan kaltevuus, 1:m
1:4
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Luokka 1

1:30

1:4

Luokka 2

1:40

1:10

Luokka 3

1:50

1:10

Luokka 4

1:50

1:10

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 3 Radan rakenne.

Ohje
Ratarakenteissa siirtymäkiilan sijainti noudattaa leikkauspohjan ja radan eristyskerroksen vaatimuksia.
Ratarakenteessa siirtymäkiilat on aina kuivatettava radan normaalipoikkileikkauksen rakenteen mukaiseen
syvyyteen.
Ratarakenteessa täyttö tiivistetään radan eristyskerroksen tiiviysvaatimusten mukaiseen tiiviyteen.

21510.4 Valmis siirtymäkiila
Vaatimus
Siirtymäkiilarakenteen korkeusasema ja vaakasuuntainen sijainti noudattaa ympäröivien rakenteiden
sijaintipoikkeamia, ks. luvut 18111, 181121, 21110, 21210, 21220 ja 21230.

Viitteet
18111 Maapenkereet, InfraRYL
181121 Maalle pengerretyt louhepenkereet, InfraRYL
21110 Suodatinkerrokset, InfraRYL
21210 Jakavat kerrokset, InfraRYL
21220 Eristyskerrokset ratarakenteissa, InfraRYL 21230 Välikerrokset ratarakenteissa, InfraRYL.

21510.5 Siirtymäkiilojen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Siirtymäkiilojen mitat todetaan työn aikana tehtävin mittauksin.
Siirtymäkiiloista esitetään kelpoisuusasiakirjassa tarkastusasiakirjassa vähintään käytetyt materiaalit sekä
laaduntarkkailutulokset, poikkeamaraportit ja toteutumapiirustukset.
Kelpoisuus osoitetaan kuten ympäröivien rakenteiden kelpoisuus.
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21510.6 Siirtymäkiilojen tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Jos siirtymäkiilan rakentaminen saattaa aiheuttaa maaperän siirtymiä, pidetään riskialueen rakenteiden ja
rakennelmien kuntokatselmus.

Ohje
Katselmuksen tarpeellisuuden toteamisvelvollisuus osoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa. Katselmuksesta pidetään
pöytäkirjaa, joka lähetetään tiedoksi ja hyväksyttäväksi asianosaisille.

Vaatimus
Täryjyrien tai muiden maan värähtelyjä aiheuttavien koneiden vaikutus otetaan huomioon työ- ja
laaduntarkkailusuunnitelmissa.
Louhinnan aiheuttamat vaikutukset esitetään luvussa 17100.

Viitteet
17100 Kallioavoleikkaukset, InfraRYL.

21600 Erityisrakenteet
21620 Päällysrakenteen lujitteet
Ohje
Tämä luku koskee päällystettyjen ajoväylien, muiden liikenneväylien ja -alueiden routa- ja keskisaumahalkeamien,
levennyssaumahalkeamien, verkkohalkeamien sekä nopean urautumisen ja deformaation ehkäisemiseen käytettäviä
lujitteita. Lujitteet asennetaan sitomattomaan tai sidottuun kerrokseen.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2162.

Päällysrakenteiden lujitteiden materiaalit
21620.1.1 Päällysrakenteiden lujitteen materiaalit, yleistä
Vaatimus
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Päällysrakenteen lujitteena voidaan käyttää teräsverkkoja tai geolujitteita. Lujitteiden ominaisuudet ovat
suunnitelma-asiakirjojen mukaiset.
Lujitteiden ominaisuudet ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset.

Ohje
Suunnitelma-asiakirjoissa esitetään lujitteilta vaadittavat ominaisuudet, kuten pitkä- tai lyhytaikainen vetolujuus ja
sitä vastaava muodonmuutos sekä tarvittavat laadunvarmistustoimenpiteet. Mikäli suunnitelma-asiakirjoissa ei ole
määritelty lujitteiden ominaisuuksia, käytetään teräsverkkojen ja lasikuituverkkojen osalta luvuissa 21620.1.2 ja
21620.1.3 määriteltyjä materiaaleja.

Vaatimus
Tuotteiden kelpoisuus osoitetaan lujitteen käyttökohteen mukaisella CE-merkinnällä ja suoritustasoilmoituksella.

21620.1.2 Teräsverkot
Vaatimus
Standardissa SFS 1257 on esitetty vaatimukset päällysrakenteen lujitteina käytettävien teräsverkkojen kemialliselle
koostumukselle ja valmistukselle (mm. lujuus, liitokset, laatuvaatimukset, muoto).

Viitteet
SFS 1257 Betoniteräkset. Kylmämuokattu harjatanko B500K.

Vaatimus
Teräsverkkojen kelpoisuus osoitetaan tyyppihyväksynnällä.

Viitteet
Ympäristöministeriön asetus hitsattavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen tyyppihyväksynnästä 126/2016.

Vaatimus
Kuumasinkittyjen teräsverkkojen pinnoituksen vaatimukset on esitetty standardissa SFS 1266.

Viitteet
SFS 1266 Kuumasinkityt betoniraudoitteet. Vaatimukset pinnoitteelle.

Vaatimus
Päällysrakenteen lujitteena käytetään vähintään B500K-FL20-7/5-150/200 —teräsverkkoa. Tämä on minimivaatimus
myötölujuuden, hitsausluokan ja yksittäisten terästen paksuuksien suhteen sekä enimmäisvaatimus silmäkoon
suhteen.

Ohje
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Merkinnällä B500K-FL20-7/5-150/200 kerrotaan teräslujitteiden teräsluokka, hitsausluokka, terästen paksuudet ja
k/k-välit. Em. merkinnässä B500K: B = betoniteräs, 500 = teräksen myötölujuus N/mm2 ja K = kylmämuokattu
harjatanko (viittaa SFS 1257 vaatimuksiin). FL 20 (vastaa liitosluokkaa SF35) on hitsausluokka, joka tarkoittaa sitä,
että hitsausliitoksen ominaislujuus on vähintään 20 % pääterästen myötölujuudesta testattuna pidintyypillä (a)
standardin SFS EN ISO 15630-2 mukaisesti. Paksumpi ajoväylän poikkisuuntaan asennettava terästanko on pääteräs
ja ohuempi ajoväylän pituussuuntaan asennettava on ns. sidelanka. Yksittäisten terästen paksuudet ovat
(poikkisuuntainen) 7 mm ja
(pituussuuntainen) 5 mm. Terästen k/k-väli 150/200 (keskeltä – keskelle) tarkoittaa merkinnässä sitä, että
pääterästen väli on 150 mm ja sidelankojen väli 200 mm.
Edellä määritelty verkko asennettuna ajorataan nähden poikittain soveltuu halkeamien torjuntaan. Kyseisen
teräsverkon kestoikä on vaatimusten mukaan asennettuna 25...40 vuotta.

Viitteet
SFS 1257 Betoniteräkset kylmämuokattu harjatanko B500K
SFS EN ISO 15630-2 Betoni- ja jänneteräkset. Koemenetelmät. Osa 2: Hitsatut verkot.

Vaatimus
Verkkojen koko esitetään suunnitelma-asiakirjoissa. Ajorataan nähden poikittain asennettavan verkon pituus on
ajoväylän leveys + 500 mm.

Ohje
Ajoväylien rakenteissa käytettävien verkkojen koko on tyypillisesti 7000/2350 (pituus mm/leveys mm).

Vaatimus
Mikäli teräsverkko asennetaan rakenteeseen, jonka päällysrakenteessa ei ole vesitiivistä asfalttikerrosta (esimerkiksi
ABK+ SMA-päällyste) ja kyseinen ajoväylä kuuluu hoito- tai kunnossapitoluokkaan, jossa liukkaudentorjuntaan
käytetään säännöllisesti suolaa (maanteiden hoitoluokat ovat 1s, 1 ja 1b ja kaduilla
1), täytyy teräsverkon harjaterästen paksuuksien olla korroosiokestävyyden vuoksi edellä mainittua (7/5 mm)
suurempia. Tällöin poikittain asennettavan pääteräksen paksuus on 12 mm ja pitkittäin asennettavan sidelangan 8
mm. Vaihtoehtoisesti verkot voivat olla myös kuumasinkittyjä (SFS EN ISO 1461), pinnoitusluokka Zn C (0,14 mm),
jolloin ainepaksuus pääteräksen osalta on 7 mm ja sidelangan 5 mm.
Vesitiiviinä päällysteenä pidetään Liikenneviraston Pohjaveden suojaus tien kohdalla -ohjeen mukaista päällystettä,
jota suolattavilla teillä vaaditaan käytettäväksi hydraulisella sideaineella stabiloidun kerroksen päällä.

Viitteet
Pohjaveden suojaus tien kohdalla. TIEH 2100028-04. Liikennevirasto
SFS-EN ISO 1461 Valurauta- ja teräskappaleiden kuumasinkkipinnoitteet. Spesifikaatiot ja testausmenetelmät.

Ohje
Liikenneviraston ohjeen Pohjaveden suojaus tien kohdalla mukaan hydraulisesti sidotun kerroksen päällä käytetään
AB tai ABS-kerrosta, jonka tyhjätila ja paksuus täyttävät ohjeessa määritellyt vaatimukset. Tällaista asfalttikerrosta ei
tarvita teillä, joita suolataan vain satunnaisesti.
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Kaatopaikan tiivistekerrokseen tarkoitettu tiivis asfalttibetoni ABT ei ole tarkoitettu tierakenteisiin.

21620.1.3 Lasikuituverkot
Vaatimus
Tuotteidenkelpoisuus osoitetaan lujitteen käyttökohteen mukaisella CE-merkinnällä ja suoritustasoilmoituksella. CEmerkinnän pitää perustua tuotestandardeihin tai eurooppalaiseen tekniseen arviointiin (ETA).

Viitteet
SFS-EN 15381 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset päällysrakenteiden ja
asfalttipäällysteiden tekemisessä.

Vaatimus
Päällysteen lujittamiseen käytetään vain lujitetta, jonkatuotteen valmistaja on tarkoittanut asennettavaksi
asfalttipäällysteeseen.Tuotteen ominaisuudet, mukaan luettuna poikittaisen ja pituussuuntaistenlankojen sidokset,
eivät saa heiketä kuuman asfaltin levityslämpötilassa(tyypillisesti 160°...200° C) ja tuotteen on kestettävä asfaltin
kiviaineksenaiheuttamat pistekuormat.
Materiaalin toimittaja osoittaa, että tuote täyttää tässä esitetyt laatuvaatimukset.
Ellei suunnitelma-asiakirjoissa muuta esitetä, ajoväylillä sekä jalankulku- ja pyöräilyväylillä käytetään
lasikuituverkkoa, jonka vetolujuus on vähintään 100 kN/m (SFS-EN ISO 10319:en) sekä pituus- että poikkisuunnassa,
murtovenymä < 3 % (SFS-EN ISO 10319:en) ja silmäkoko20...40 mm.

Viitteet
SFS-EN ISO 10319:en Geosynthetics. Wide-width tensile test.

Ohje
Lasikuituverkkoa ei suositella asennettavaksi nykyisiin rakenteisiin, joissa roudan aiheuttama halkeama on yli 100
mm.
Sellaisilla jalankulku ja pyöräilyväylillä, joilla pituushalkeilu on katkonaista ja koostuu pääosin alle 50 mm levyisistä ja
enintään20 m pituisista halkeamista, voidaan lujitteena käyttää myös lasikuituverkkoa, jonka lujuus on vähintään 50
kN/m sekä pituus- että poikkisuunnassa, murtovenymä < 3 % ja silmäkoko 20...40 mm. Tällöin suunnitelmassa
mainitaan lujitettavan rakenteen vauriotyyppi ja verkon lujiteluokan lievennys.

Vaatimus
Valmistuksen laadunvalvonta varmistetaan kolmannen osapuolentoimesta esimerkiksi NorGeoSpec
laadunvalvontasertifikaattijärjestelmänmukaisesti. Valmistajan suoritustasoilmoituksessa ilmoittamat
ominaisuuksienarvot todennetaan puolueettomassa laboratoriossa.
Jokaisen lujite-erän suunnitelmanmukaisuus todetaan ja siitä laaditaan vastaanottoraportti. Lujitteen tiedot
tarkistetaan (SFS-EN ISO 10320).

Ohje
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Materiaalityyppi, rullien ehjyys ja tasalaatuisuus tarkastetaan silmämääräisesti rullien molemmista päistä.
Tuotteen pakkaukseen liitetyistä tiedoista tarkistetaan CE-merkki ja suoritustasoilmoitus (DoP), valmistajaja/ tai
tavarantoimittaja, tuotenimi, tuotetyyppi, pakkaustunnus, nimellinen kokonaispaino kg/pakkaus, materiaalin mitat
(leveys ja pituus), pääpolymeerityyppi/-tyypit sekä mahdollinen NorGeoSpec-sertifikaatti.
Asentamisen aikana tuote tunnistetaan lujitteen reunaan tehdyistä merkinnöistä.

Viitteet
SFS-EN ISO 10320 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Tunnistaminen työmaalla.

Vaatimus
Mikäli tuotteen tuotannon laadun valvontaa ei kolmas osapuoli ole varmistanut, otetaan
vastaanottotarkastuksen jälkeen jokaisesta toimituserästä tarkastusta varten näytteet. Jokaista 10 000 m2:n
lujite-erää kohti otetaan yksi näyte (A ja B) kuitenkin niin, että jos käytettävä määrä on yli 1000 m2, testataan
vähintään yksi näyte-erä. Näytteenotto tehdään standardin SFS-EN ISO 9862 mukaisesti. Tutkittavista rullista
leikataan pois kaksi ensimmäistä kierrosta. Sen jälkeen kahdesta eri rullasta otetaan näytteet, Aja B-näyte, jotka
kumpikin ovat vähintään 3 m:npituisia ja koko rullan levyisiä. Näytteeseen merkitään nuolella konesuunta sekä rullan
sisä- ja ulkopuolet. Näytteet toimitetaan akkreditoituun laboratorioon ja niistä tutkitaan ennen ko. erän asennusta
lujuus eri venymillä ja vetolujuus sekä murtoluutta vastaava venymä standardin SFS-EN ISO 10319 mukaan.
Laboratoriossa testataan ensinA-näyte. Mikäli se ei täytä vaatimuksia, testataan B-näyte.
Vaatimuksenmukaisuusarvioidaan tutkituista ominaisuuksista ao. tuotestandardin kohdan5.2 mukaisesti.
Näytteenottoa työmaalla ja tuotteen testausta riippumattomassalaboratoriossa ei tarvita, mikäli tuotteella on CEmerkinnän lisäksi liitteen 11 mukainen tuotesertifikaatti, paitsi jos suunnitelma-asiakirjoissatoisin vaaditaan.

Viitteet
SFS-EN ISO 9862:en Geosynthetics. Sampling and preparationof test specimens
SFS-EN ISO 10319:en Geosynthetics. Wide-width tensile test
Liite 11 Puolueettoman laitoksen geotekstiilienja vastaavien tuotteiden tuotesertifiointijärjestelmä
NorGeoSpec

Vaatimus
Tuote ei saa sisältää muuta kierrätysmateriaalia kuin valmistusprosessienkierrätysmateriaalia. Tuotteiden
merkintöjen on oltava standardin SFS-EN ISO 10320 mukaisia.

Viitteet
SFS-EN ISO 10320 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Tunnistaminentyömaalla.

Vaatimus
Asfaltin lujitteena käytettävän lasikuituverkon on hienonnuttavapäällysteen kylmä- tai kuumajyrsinnän yhteydessä.

21620.1.4 Muut synteettiset asfalttilujitteet
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Vaatimus
Tilaajan suunnitelmissa voidaan sallia asfaltin lujittamiseen myös muita lujitetuotteita kuin lasikuituverkkoja,
esimerkiksi polyesteri- tai PVA-lujitteita tai näiden yhdistelmiä.

Ohje
Ennen tietyn synteettisen lujitteen käytön sallimista tuotteiden lujuus- ja muodonmuutosominaisuuksien sekä
pitkäaikaiskestävyyden riittävyys käyttökohteeseen pitää varmistaa lasikuitutuotteita vastaavaksi. Lujite ei saa
haitata asfalttipäällysteen kierrätettävyyttä.
Tuotteiden kelpoisuus osoitetaan lujitteen käyttökohteen mukaisella CE-merkinnällä ja suoritustasoilmoituksella. CEmerkinnän pitää perustua tuotestandardeihin tai eurooppalaiseen tekniseen arviointiin (ETA).

Viitteet
SFS-EN 15381 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset päällysrakenteiden ja
asfalttipäällysteiden tekemisessä.

Vaatimus
Päällysteen lujittamiseen käytetään vain lujitetta, jonka tuotteen valmistaja on tarkoittanut asennettavaksi
asfalttipäällysteeseen. Tuotteen ominaisuudet eivät saa heiketä asfaltin levityslämpötilassa (tyypillisesti 160°...200°
C) tai tuotteen käytön aikana pakkasella. Tuotteen on kestettävä asfaltin kiviaineksesta aiheutuvat pistekuormat.
Ajoväylillä käytettävän asfaltin lujitteen esim. verkon, kankaan tai maton on hienonnuttava päällystettä kylmä- tai
kuumajyrsittäessä.
Materiaalin toimittaja osoittaa, että tuote täyttää suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt laatuvaatimukset.

21620.1.5 Lujitteiden liimaukseen käytettävät tuotteet
Vaatimus
Lasikuituverkot ja synteettiset lujitteet liimataan alustaan. Liimaukseen käytettävien tuotteiden on oltava valmistajan
ohjeiden mukaisia bitumeita tai bitumiemulsioita, eivätkä ne saa sisältää haitallisia liuotteita.
Asennuksessa käytettävän bitumiemulsion määrä riippuu käytettävän bitumiemulsion vesi/bitumi-suhteesta.
Käytettäessä vesi/bitumi-suhteeltaan 50/50-bitumiemulsiota, käytettävä emulsiomäärä on 600g/m2, ellei valmistajan
asennusohje tai suunnitelma-asiakirja toisin määrää.

Ohje
Liimauksen onnistuminen on lasikuituverkkojen toiminnan kannalta oleellista. Tästä syystä liimauksen suunnittelu ja
toteutus on tehtävä erityisen huolellisesti.

21620.2 Lujitteiden alusta
Vaatimus
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Ennen lujitteiden asentamista tarkistetaan, että alusta täyttää suunnitelma-asiakirjoissaesitetyt tasaisuus-, rakeisuusja tiiviysvaatimukset.

21620.2.1 Teräsverkot
Vaatimus
Alusta tasataan ja tiivistetään hyvän tartunnan varmistamiseksi. Rakenteenparantamiskohteissa verkko voidaan
asentaa myös vanhan sekoitusjyrsityn rakenteen päälle.
Alustan tasaisuusvaatimus on sama kuin kantavan kerroksen tasaisuusvaatimus InfraRYL Taulukko 21310:T3
Kantavan kerroksen sallitut mittapoikkeamat.

21620.2.2 Lasikuituverkot
Vaatimus
Lasikuituverkko liimataan joko asfalttimassalla tasatulle puhtaalle ja kuivalle pinnalle tai jyrsityn asfaltin päälle.
Asfalttimassatasaus tehdään koko kaistan levyisenä. Jos kaistan alusta tasataan jyrsimällä, harjataan alusta puhtaaksi
jyrsinrouheesta. Jyrsityn pinnan suurin sallittu epätasaisuus on 10 mm 100 mm:n matkalla.

21620.2.3 Muut synteettiset lujitteet
Katso kohta 21620.2.2

21620.3 Lujitteiden asentaminen
Vaatimus
Lujitteen asennussyvyyden päällysteen alapinnasta on oltava suunnitelman mukainen.
Lujite asennetaan tuotteen valmistajan ohjeiden sekä suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.
Lujitteen asentamisesta on aina laadittava työsuunnitelma, joka toimitetaan tilaajalle ennen töiden aloittamista.

Ohje
Lasikuituituverkko ei kiinnity alustaansa riittävästi, eikä se toimi lujitteena, mikäli lasikuituverkon päälle asennetaan
kylmäpäällyste kuten esimerkiksi PAB-päällyste.

21620.3.1 Teräsverkot
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Vaatimus
Teräsverkot asennetaan sitomattomaan kantavaan kerrokseen suunnitelma-asiakirjan mukaisesti. Mikäli
suunnitelmassa ei ole annettu asennussyvyyttä, verkko asennetaan sitomattomaan kerrokseen 200...300 mm
päällysteen yläpinnan alapuolelle.

Ohje
Teräsverkkojen asentaminen asfalttipäällystekerrosten väliin tai lähelle päällysteen alapintaa saattaa rajoittaa
päällysteen myöhempiä korjauksia, aiheuttaa jyrsinnässä työturvallisuusriskin tai voi johtaa siihen, että verkko
nousee ajoväylän pintaan.

Vaatimus
Teräsvahvisteet tarkistetaan työmaalla kuormakirjoista ja silmämääräisesti. Verkkoja vastaanotettaessa tarkistetaan,
että verkot ovat oikean kokoiset, teräkset ovat tilatun mukaiset ja hitsaukset ovat ehjiä. Kuormakirjat, materiaalin ja
rakenteen valvontamittausten tulokset yms. dokumentit liitetään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.
Teräsverkot varastoidaan tuotteen valmistajan ja suunnitelma-asiakirjojen ohjeiden mukaisesti.
Teräsverkkojen asennuspinot sijoitetaan tasaiselle alustalle. Nostot suunnitellaan siten, että hitsausliitokset säilyvät
ehjinä esim. kuljettamalla verkot pyöräkuormaajan haarukassa riittävästi tuettuna.
Teräsverkot asennetaan poikittain koko ajoväylän poikkileikkaukseen yhdellä kertaa. (Kuva 21620:K1) Kuva
21620:K1. Teräsverkon asentaminen.
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Ajoväylän pituussuuntaan nähden poikittaiset saumat asennetaan puskusaumoina. Verkot asennetaan siten, että
paksummat ja pidemmät päälangat, ns. pääteräkset tulevat alapuolelle ajoväylän poikkisuuntaisesti ja ohuemmat
sidontalangat yläpuolelle ajoväylän pituussuuntaisesti. Kaarteen ulkoreunassa verkot asennetaan toisistaan erilleen
ilman limitystä.
Jos verkossa kuitenkin käytetään ajoväylän pituussuuntaista saumaa, sen lujuuden on oltava vähintään sama kuin
ajoväylän poikkisuuntaisilla teräksillä.
Jos teräsverkon reunalankaa käytetään sauman sitomiseen, on reunalangan ja sen hitsausten välitettävä
poikkilankoihin ilman pysyviä muodonmuutoksia poikkilankojen vetokapasiteettia vastaava voima.

Ohje
Poikittaisterästen lujuutta vastaava liitos voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti:
a)Ensimmäisenä levitettävän ajokaistan verkosta tehdään (esim. 500 mm) normaalia leveämmät. Toisena
levitettävän ajokaistan verkon pääteräkset hitsataan edellisen poikittaisteräksiin. Saumakohdan hitsausliitos tehdään
tällöin standardin SFS-EN ISO 17660-1 mukaisena hitsattuna limiliitoksena (SFS-EN ISO 17660-1). Liitoskohdan
hitsausten ja/tai muiden liitosten vetolujuus ja vetolujuuden testaus suunnitellaan erikseen. Maastossa tehtävillä
koehitsauksilla varmistetaan, että vaadittu lujuus saavutetaan.
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b)Verkkojen toista reunalankaa ja sen hitsausta vahvistetaan, ja vahvistettuja sidelankoja käyttäen verkot sidotaan
toisiinsa sopivin kiinnikkein. Valmistaja varmistaa liitoksen lujuuden ja venymättömyyden ennen asennusta.

Viitteet
SFS-EN ISO 17660-1 Hitsaus. Betoniterästen hitsaus. Osa 1: Voimaliitokset.

Vaatimus
Asennussuunnitelmassa on esitettävä rakenteessa olevien kaivojen ja rumpujen sijainti. Kaivojen kansien ym.
varusteiden kohdalle leikataan verkkoon aukko. Teräsverkkoa ei saa sijoittaa siten, että se estää tai haittaa rakenteen
varusteiden ja laitteiden kunnossapitoa.
Ajoväylän leveyden muutokset huomioidaan teräsverkkojen leveyden valinnassa. Mikäli verkko on ajoväylän
poikkileikkaukseen liian leveä, sijoitetaan verkko suunniteltua tasoa syvemmälle tai kavennetaan verkkoa
katkaisemalla pääteräkset poikkileikkaukseen sopivaksi. On myös mahdollista muotoilla luiskia ja tukipientareita
siten, että kapeassakin ajoväylän kohdassa verkot on mahdollista asentaa suunniteltuun syvyyteen.
Teräsverkkoja ei saa asentaa jäätyneeseen maahan.

Ohje
Osittain tai kokonaan jäätynyt maa saattaa aiheuttaa teräsverkon asentamisvaiheessa verkkoon jännityksiä, joiden
takia verkko nousee pintaan ja rikkoo päällysteen.

Vaatimus
Kun teräsverkkoja asennetaan asennuksen aikana liikennöityyn rakenteeseen, kiinnitetään erityistä huomiota työ- ja
liikenneturvallisuuteen.

Ohje
Kiertotiejärjestelyn mahdollisuus kannattaa selvittää aina teräsverkkoja vanhaan rakenteeseen asennettaessa, jotta
suojaamattoman verkon päällä ei tarvitse liikkua. Työmaan kohdalla suojaamattomien verkkojen päällä liikuttaessa
ajonopeus saa olla enintään 10 km/h. Liikennöidyillä teillä verkot asennetaan lyhyissä noin 50 m jaksoissa, jotta
liikenteenohjauksen väli pysyy riittävän lyhyenä.

21620.3.2 Lasikuituverkot
Vaatimus
Lasikuituverkot asennetaan asfalttipäällystekerrosten väliin.
Asfaltin lujitteena käytettävän lasikuituverkon kiinnittäminen alustaan tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Liimaukseen käytettävä tuote, sen määrä ja laatu, liimauksen ja päällystämisen välinen aika sekä bitumiemulsion
tapauksessa murtumisaika ja jäännösbitumipitoisuus valitaan valmistajan asennusohjeiden mukaisesti.
Bitumiemulsiota käytettäessä on varmistuttava siitä, että emulsio on murtunut ennen päällystämistä ja että verkko
on kiinnittynyt hyvin alustaansa. Bitumiemulsio on murtunut, kun sen väri on muuttunut ruskeasta mustaksi.

Ohje
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Lasikuituverkot tulisi asentaa elokuun loppuun mennessä, jotta sääolosuhteet olisivat mahdollisimman suotuisat
verkon liimautumiselle. Erityistä huomiota kiinnitetään valmistajan antamiin alustan lämpötilaan ja kosteuteen sekä
liimausaikaan liittyviin vaatimuksiin.

Vaatimus
Asennettavan lasikuituverkon leveys määräytyy ajoväylän tai päällystysleveyden mukaan. Lasikuituverkko
asennetaan yhtenäisenä kerralla päällystettävän osan leveydelle, ja leveydessä varaudutaan limitykseen viereisen
ajokaistan verkon kanssa. Limisauma tehdään vähintään 200 mm:n levyisenä tai valmistajan ohjeen mukaan
päällysteen keskisauman alle tai sen viereen. (Kuva 21620:K2.) Kuva 21620:K2. Lasikuituverkon asentaminen.

Jalankulku- ja pyöräilyväylällä verkko asennetaan koko väylän päällysteen leveydelle ilman pituussuuntaisia saumoja.

Ohje
Kaista kerrallaan päällystettäessä on ensiksi päällystettävän kaistan verkon leveyden oltava vähintään 200 mm
leveämpi kuin päällystettävä kaista. Limitys tehdään keskisauman viereen. Päällystettäessä molempia kaistoja
samanaikaisesti kahdella tai useammalla levittäjällä, limisauma voidaan tehdä myös päällysteen keskisauman alle.

Vaatimus
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Verkkojen jatkaminen, luiskaan vienti, kaivojen ja alustan pH:n vaikutuksen huomioon ottaminen (jos alustassa on
esim. sementtiä, kalkkia tai masuunikuonaa sideaineena) tehdään verkon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Liimatun verkon päälle ei saa ohjata muuta kuin työmaaliikennettä. Verkkojen päällä on liikuttava erityisen varovasti
ja kiihdyttämistä, jarruttamista tai renkaiden paikalla kääntämistä vältetään. Verkon asennus suunnitellaan siten,
että työmaaliikenne ei riko alustaan liimattua verkkoa. Työmaaliikenteen, kuten massaautojen liikkumisen
mahdollistamiseksi, verkkojen päät kiinnitetään alustaan siten, että verkot eivät irtoa renkaiden ylityksistä.
Mikäli verkko vaurioituu asennettaessa tai työmaaliikenteestä, täytyy vaurioitunut verkon osa poistaa ja vaihtaa
uuteen.

Ohje
Renkaiden tarttumista liimattuun verkkoon voidaan vähentää lapioimalla massa-autojen ajojälkiin asfalttimassaa.
Lasikuituverkon kiinnittyminen alustaansa on sen toiminnan kannalta oleellista ja tästä syystä sen asentaminen on
suunniteltava huolella olosuhteet ja työmaaliikenne huomioiden.
Lasikuituverkkoja ei suositella asennettavaksi hyvin mutkaisille ajoväylille tai jalankulku- ja pyöräilyväylille, joissa
verkko joudutaan asentamaan alle 10 m:n pituisina paloina. Lasikuituverkkoa ei suositella myöskään käytettäväksi
kiertoliittymissä, rampeilla tai muissa kohdissa, joissa on pieni kaarresäde.

Vaatimus
Asennuksessa noudatetaan valmistajan ohjeita. Verkkojen jatkaminen pituussuunnassa tehdään valmistajan oheen
mukaisesti tai vähintään 200 mm:n limityksellä. Lasikuituverkkoja ei saa asentaa lumitai vesisateella eikä märälle
alustalle. Mikäli säänkestävyyttä ei ole osoitettu, asennettu lasikuituverkko peitetään asennuspäivän aikana.
Asennuslämpötilan on oltava vähintään +10° C tai verkon valmistajan ohjeen mukainen.
Lasikuituverkot varastoidaan peitettynä siten, että ne ovat irti maasta ja tasaisella alustalla valmistajan ohjeiden
mukaisesti mm. lämpötila huomioiden. Asennus- ja työsuunnitelmassa on esitettävä rullien käsittely- ja levitystapa.
Painavat rullat on tarvittaessa siirrettävä ja levitettävä koneellisesti. Kuljetus, siirrot ja levitys on tehtävä niin, etteivät
rullat rikkoudu.

21620.3.3 Muut synteettiset lujitteet
Katso kohta 21620.3.2

21620.4 Valmis lujiterakenne
21620.4.1 Yleistä
Vaatimus
Lujite on oikein suunnattu lujuusominaisuudet huomioon ottaen ja sijainti on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.
Suurin sallittu poikkeama lujitteen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta sivusijainnista on ± 100 mm. Valmiista
rakenteesta tarkistetaan verkkojen peittyminen ja verkkojen päälle levitettyjen kerrosten paksuus.
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21620.5 Lujiterakenteen kelpoisuuden osoittaminen
21620.5.1 Teräsverkot
Vaatimus
Kelpoisuusasiakirjassa Tarkastusasiakirjassa esitetään teräsverkkojen laatutiedot, asentaminen ja teräsverkkojen
toteutunut sijainti sekä leveys-, pituus- että korkeussuunnassa. Teräsverkkojen laatu- ja asennustiedot
dokumentoidaan pituus- ja poikkileikkauksiin. Verkkojen saumaus tai toisiinsa liittäminen dokumentoidaan pituus- ja
poikkileikkauksiin.
Teräsverkkokohteiden päällysteiden ominaisuudet dokumentoidaan kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.
Teräsverkkojen asennuksen paikkatieto dokumentoidaan. Maanteille teräsverkkoja asennettaessa paikkatieto
toimitetaan tilaajalle tierekisteriosoitteistoon sidottuna ja muualla koordinaatistoon sidottuna. Muissa kohteissa
paikkatieto toimitetaan tilaajan ohjeiden mukaisesti.

21620.5.2 Lasikuituverkot
Vaatimus
Kelpoisuusasiakirjassa Tarkastusasiakirjassa esitetään lasikuituverkon osalta CE-merkki, suoritustasoilmoitus (DoP),
valmistaja ja/tai tavarantoimittaja, tuotenimi, tuotetyyppi, pakkaustunnus, nimellinen kokonaispaino kg/pakkaus,
materiaalin mitat (leveys ja pituus), pääpolymeerityyppi/-tyypit sekä mahdollinen NorGeoSpec-sertifikaatti sekä
kuormakirjat.
Bitumiemulsion osalta kelpoisuusasiakirjassa tarkastusasiakirjassa esitetään CE-merkki, bitumiemulsion laatutiedot
kuten bitumipitoisuus ja murtumisaika ja emulsion tyyppi.
Maantielle lasikuituverkkoa asennettaessa paikkatieto toimitetaan tilaajalle tierekisteriosoitteistoon sidottuna ja
muualla koordinaatistoon sidottuna.

21620.5.3 Muut synteettiset lujitteet
Katso kohta 21620.5.2

21620.6 Lujitteiden asentamisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
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Lujitteita asennettaessa on varmistuttava, että bitumiemulsio pysyy alustassa eikä valu ympäristöön. Bitumiemulsion
määrä on lujitteita asennettaessa suurempi kuin päällysteitä liimattaessa, joten erityistä huomiota on kiinnitettävä
bitumiemulsion pysymiseen etenkin kaltevalla alustalla tai vesisateella.

22000 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset
22100 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit
22110 Reunatuet
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2211.

22110.1 Reunatukien materiaalit
22110.1.1 Reunatuet
Vaatimus
Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden ominaisuudet voidaan osoittaa
luotettavasti ao. ministeriön tuotehyväksynnällä tai rakennuspaikkakohtaisilla kokeilla.

Ohje
EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) edellyttää, että valmistaja osoittaa myyntiin tarkoitettujen betonisten
reunatukien ominaisuudet SFS-EN 1340 mukaisesti suoritustasoilmoituksella (DoP) ja tuotteeseen liitetyllä CEmerkinnällä.

Vaatimus
Reunatuet ovat silmämääräisesti tarkasteltuna suunnitelma-asiakirjojen mukaiset. Reunatuissa ei ole niiden
käsittelystä aiheutuneita lohkeamia, jotka haittaavat valmiin rakenteen ulkonäköä.
Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös
silmämääräisesti asennustyön aikana.

Viitteet
EU:n rakennustuoteasetus 305/2011, Infra EU-720198
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SFS-EN 1340 + AC Betoniset reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

22110.1.2 Asennusbetoni
Vaatimus
Maakostean betonin sementtimäärä on 250 kg/m3. Kiviaineksen raekoko on 0/8 mm.
Suolarasitetuilla ja muilla kemiallisen rasituksen alueilla käytettävä betoni on suunnitelma-asiakirjojen mukaista.
Valmiin massan laatu todetaan toimitusasiakirjojen perusteella.

Ohje
Maakostealla betonilla tukemista käsitellään luvussa 41114.

Viitteet
41114 Maakostealla betonilla tukeminen, InfraRYL
SFS-EN 1340 + AC Betoniset reunatuet. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

22110.2 Reunatukien alusta
Vaatimus
Liimattavan reunatuen alusta on luvun 21411 vaatimusten mukainen.
Upotettavan reunatuen alusta on kantavan kerroksen vaatimusten mukainen, luku 21310.

Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL
21411 Asfalttipäällysteet, InfraRYL.

Ohje
Kun upotettava reunatuki asennetaan aikaisemmin päällystetylle pinnalle, päällysrakenteeseen tehdään roilo, jonka
leveys reunatuen edessä on 50...150 mm. Asfalttipäällysteeseen leikataan reunalinja ennen roilon tekemistä. Roilo
tehdään siten, että sen ulkopuolinen päällyste pysyy ehjänä.
Samoin menetellään silloin, kun aikaisemmin asennettu reunatuki oikaistaan tai nostetaan ylemmäksi.

22110.3 Reunatukien asentaminen
22110.3.1 Reunatukien asentaminen, yleistä
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Vaatimus
Tuet asennetaan kuvien 22110:K1...22110:K6 mukaisesti.
Talvibetonointitoimenpiteisiin pitää ryhtyä, kun lämpötila laskee + 5 °C:een.

Ohje
Asennusta varten maastoon merkitään reunatukilinjan sijainti ja korkeusasema siten, että reunatuki voidaan asentaa
tarkalleen suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen sijaintiinsa. Korokkeiden ja madallusten paikat merkitään reunatukiin
tehtäviä korotuksia ja madalluksia varten.

Vaatimus
Kun risteävillä väylillä käytetään erilaisia reunatukia, sijoitetaan tukityyppien raja korkealuokkaisemman väylän
suuntaisen suojatien kohdalle lähinnä risteystä olevaan suojatien reunaan. Ellei risteyksessä ole suojatietä, käytetään
liittymäkaarteessa korkealuokkaisemman väylän reunatukityyppiä.
Reunatuen päässä tuki käännetään sivuun tai upotetaan siten, että aurauskalusto ei törmää reunatuen päähän.

22110.3.2 Upotettavat reunatuet
Vaatimus
Upotettava reunatuki asennetaan betoniin siten, että se tukeutuu koko pituudeltaan ja leveydeltään huolellisesti
sullottuun, maakosteaan betoniin. Myös tuen sivuille tuleva betoni tiivistetään sullomalla.

Ohje
Upotetavat reunatuet voi tukea myös säänkestävällä lujuusluokan C16/20 betonilla.
Upotettavaa reunatukea asennettaessa asennusbetonin menekki on noin 30...50 l/m. Asennusbetoni ulotetaan
korkeintaan noin 50 mm:n etäisyydelle päälle tulevan päällystyksen alapinnasta. Asennusbetoni on käytettävä 2
tunnin kuluessa valmistamisestaan, ja siinä tulee olla riittävästi kosteutta, jotta tiivistäminen sullomalla onnistuu
vaikeuksitta. Kosteuden haihtumista voidaan estää peittämällä.
Jos betonimassassa on käytetty lisäaineena hidastinta, käyttöaikaa voidaan jatkaa massan sitoutumisen alkamiseen
saakka.

Vaatimus
Upotettavien reunatukien etureunan asennuskorkeus mitattuna lopullisen päällysteen pinnasta on taulukon
22110:T1 mukainen.
Taulukko 22110:T1. Upotettavien reunatukien etureunan asennuskorkeus ja suurimmat sallitut poikkeamat.
Asennuskorkeus, mm

Sallittu poikkeama, mm
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Ajoradalla, kun uusintapäällystykseen
varaudutaan

160

± 20

Päällysteen reunassa

120

± 20

enintään 30

± 10

enintään 30

– 10

Asennuskorkeus, mm

Sallittu poikkeama, mm

– etureuna pyörätie

enintään 10

– 10

– etureuna yhdistetty jalankulku- ja
pyörätie

enintään 10

– 10

1) Ajoluiskissa ja tonttiliittymissä
2) Suojateillä

– etureuna jalankulkutie

1)

Ks. kuva 22110:K5
2)

Ks. kuva 22110:K3

Ohje
Esteettömyys toteutetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.
Erityiskohteiden reunatuen näkyvä korkeus esitetään suunnitelma-asiakirjoissa.
Päällysteen viimeisen pinnan tekemiseen varaudutaan suunnitelma-asiakirjoissa ja samalla suunnitellaan, miten
suojateiden ja tonttiliittymien kohdat toteutetaan viimeisessä pinnassa.

Viitteet
CEN/TS 15209:en Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and stone
Esteettömien julkisten alueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon ohjeistaminen katu-, viher- ja pihaalueilla (SuRaKu-projekti)
Eteettömyystiedon keskus
Liikenneturvallisuus ja esteettömyys, Suomen Kuntaliitto
Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu. Liikenneviraston ohjeita 11/2014.

22110.3.3 Madalletut reunatuet
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Vaatimus
Madalletun tai kaltevan reunatukiosuuden kummallakin puolella sovitetaan korkeuden muutos vähintään 0,5 m:n
matkalla. Soviteosan pituus on madalluksen molemmissa päissä samansuuruinen.

Ohje
Soviteosan pituus riippuu reunatuen korkeuden muutoksen suuruudesta sekä reunatuen asennustavasta.

Vaatimus
Tonttiliittymissä madallettu reunatuki ulotetaan 1 m liittyvän tien reunalinjan jatkeen ulkopuolelle. Tonttiliittymien
kohdalla yliajokohdissa upotettava reunatuki asennetaan kuvan 22110:K5 ja liimattava betonituki kuvan 22110:K6
mukaisesti.

Ohje
Jos tonttiliittymän leveyttä ei tiedetä, käytetään yliajoleveytenä 4 metriä. Soviteosuus, jolla reunatuen korkeus
muutetaan, tehdään tämän leveysmitan ulkopuolelle noin 0,5...1,0 m:n matkalle.
Jos käytettävän betonisen reunatuen korkeus on 80 mm, käytetään kiveä, joka soveltuu myös yliajokohtiin.

Vaatimus
Suojateiden kohdalla ajoradan ja jalkakäytävän välinen korkeusero tasoitetaan noin 1,0 m:n matkalla.
Suojatien keskikorokkeella (ei pyöräilyä) tuen korkeus on enintään 20 mm ja tuki asennetaan pystysuoraan.
Pyöräteiden kohdalla reunatukiasennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

Ohje
Jos korokkeen poikki kulkee suojatie, reunakiveä sisennetään auraussuunnassa toisella puoliskolla 75 mm.
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Kuva 22110:K2. Esimerkki upotettavan reunatuen asennuksesta ajoradan ja kasvualustan väliin.

11.1.2021

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

Kuva 22110:K3. Esimerkki upotettavasta madalletusta reunatuesta suojatien kohdalla.

11.1.2021

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

Kuva 22110:K4. Esimerkki liimattavasta betonisesta matalasta reunatuesta suojatien kohdalla.

11.1.2021

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

22110.3.4 Luiskareunatuet
Vaatimus
Luiskareunatuet on suunnitelma-asiakirjojen ja ohjeiden Infra 63-710140 ja RT 09-10884 mukaiset.

Viitteet
Infra 63-710140 Jalankulku- ja pyöräilyväylät
RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö.

22110.4 Valmis reunatukirakenne
Vaatimus
Reunatukilinjassa sallitaan vaakasuunnassa enintään 50 mm:n ja pystysuunnassa enintään 20 mm:n poikkeama
suunnitelma-asiakirjoissa esitettyyn asemaan verrattuna, kuitenkin siten, että poikkeamia ei silmämääräisesti
havaita. Madalletun reunatuen asennuksessa sallitaan korkeusasemassa enintään 10 mm:n poikkeama
korkeusasemasta alaspäin.
Upotettavien reunatukien asennustoleranssit ovat taulukon 22110:T1 mukaiset.

22110.5 Reunatukien kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Suoralla ja yli 20 m:n kaarella reunatukilinjan sijainti ja korkeusasema mitataan 20 m:n välein. Alle 20 m:n kaarella
linjan sijainti tarkastetaan 4 m:n välein. Lisäksi tehdään tarkistusmittaukset jokaisen madalluksen molemmista päistä
0,5 m:n etäisyydeltä taitteesta.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan ajan
tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

Ohje
Korokkeiden sijainti tarkastetaan mittauksin. Muiden mittavaatimusten täyttyminen tarkastetaan ensisijaisesti
silmämääräisesti ja silmämääräisen tarkastuksen perusteella tarpeelliseksi katsottavin mittauksin.

22110.6 Reunatukien asentamisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

Reunatuet luonnonkivestä
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Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2211.

22111.1 Luonnonkivisten reunatukien materiaalit
Vaatimus
Reunatukena käytetään standardien SFS-EN 1343 ja SFS 7017 mukaista reunakiveä. Reunatuen korkeus ja leveys ovat
suunnitelma-asiakirjojen mukaiset.
Kiven alkuperä tunnetaan.

Viitteet
SFS 7017 Betonista tai luonnonkivestä tehdyille ulkotilojen päällystekiville, -laatoille ja reunakiville eri käyttökohteissa
vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
SFS-EN 1343 Ulkotilojen reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

Ohje
Kiven saatavuus on otettava huomioon materiaalia valittaessa. Alkuperätiedot sisältävät louhimon ja louhimon
sijaintipaikkakunnan koordinaattitietoineen. Louhimon sijainti ilmoitetaan EUREF FIN (~WGS84) koordinaatistolla.
Standardissa reunakivimuodot ovat suora- ja viistereunakivi, kuva 22111:K1. Suorareunakiven yksi reuna voi olla
viistetty tai pyöristetty.
Luonnonkivisten reunatukien suositeltavat varastokoot ovat taulukoiden 22111:T1 ja 22111:T2 mukaiset.
Jos päällyste tehdään vaiheittain, valitaan suositeltavia varastokokoja korkeampi reunatuki.
Taulukko 22111:T1. Viistereunakivien suositeltavat varastokoot.
Merkintä

Leveys b, mm

Pituus, mm

Korkeus, mm
h1

h2

h3

V170

170

270

150

30

900...2500

V220

220

270

150

30

900...2500

Viistereunakiven ylä-, viiste- ja etupinta on käsiteltävä vähintään 150 mm:n syvyyteen seuraavasti:
kuulapuhallettu tai ristipäähakattu pinta, jossa ei esiinny nystyröitä ja lovien syvyys on enintään 10 mm.
Kuva 22111:K1. Viistereunakivi ja suorareunakivi.
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Taulukko 22111:T2. Suorareunakivien suositeltavat varastokoot.
Merkintä

Leveys b, mm

Pituus, mm

Korkeus, mm
h1

h2

h3

S80

80

250

150

30

900...1500

S170

170

270

150

30

900...2500

Raakareunakiven yläpinta ja etupinta on käsiteltävä vähintään 150 mm:n syvyyteen seuraavasti:
raakareunakiven lohkottu pinta tasoitetaan niin, että nystyröiden korkeus on enintään 5 mm ja lovien syvyys
enintään 10 mm. Sahaamalla valmistetussa reunakivessä näkyvien pintojen pinta on kuulapuhallettu, poltettu tai
ristipäähakattu. Reunakiven takapinnan tullessa pintarakennetta vasten, esimerkiksi asfaltti tai kiveys, on kiven
takareuna oikaistava 100 mm:n syvyydeltä. Oikaisu tehdään sahaamalla tai hakkaamalla pinillä tai ristipäähakkurilla
niin, että nystyröiden korkeus on enintään 5 mm ja syvyys 10 mm.
Taulukko 22111:T3. Reunakivien merkintäsuositus.
Merkintä

Kivi

V170

viistereunakivi

Merkintä

Kivi

Käsittely
kuulapuhallettu, sahattu
kuulapuhallettu, poltettu tai
ristipäähakattu
Käsittely
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suorareunakivi

kuulapuhallettu, poltettu tai
ristipäähakattu

Reunakiven alapinta on karhennettu.

Vaatimus
Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. Näkyviin jäävillä pinnoilla ei ole
porausjälkiä.

Ohje
Reunakivet on valmistettu kallion luston suuntaan katkeamisen estämiseksi.

Vaatimus
Reunakivien nimellismittojen sallitut poikkeamat ovat taulukoiden 22111:T4...22111:T7 mukaiset.
Taulukko 22111:T4. Reunakivien kokonaisleveyden ja -korkeuden sallitut poikkeamat nimellismitoista standardin SFSEN 1343 mukaan. Luokka 1 on suomalaisen soveltamisohjeen mukainen.
Sallittu leveyden poikkeama,
mm
SFS-EN 1343 -luokka / merkintä

Sallittu korkeuden poikkeama,
mm
1/H1

Kahden lohkotun pinnan
(raakapinnan) tai työstetyn pinnan
välillä

± 10

± 30

Pintakäsitellyn ja lohkotun pinnan
( raakapinnan) tai työstetyn välillä

±5

± 20

±3

± 10

Kahden pintakäsitellyn pinnan välillä
Taulukko 22111:T5 Viistereunakiven viisteen suurin sallittu poikkeama standardin SFS-EN 1343 mukaan Luokka 1 on
suomalaisen soveltamisohjeen mukainen.
Sallittu poikkeama, mm/D1

Sallittu poikkeama, mm/D2 ± 2
mm

Lohkottu (raakapinta) tai työstetty

± 15

± 15

Karkea pintakäsittely

±5

±5

Sileä pintakäsitelty

±5

±2

Taulukko 22111:T6. Suorien reunakivien pintojen sallitut poikkeamat standardin SFS-EN 1343 mukaan.
Lohkottu, mm

Pintakäsitelty, mm
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±6

±3

±6

±3

± 10

±7

Yläpinnan kierous

± 10

±5

Ylä- ja päätypinnan välinen
kohtisuoruus

Kaikki reunakivet ± 5

Yläpinnan kanssa
yhdensuuntaisen reunan suoruus
Yläpinnan kanssa kohtisuoran
reunan suoruus (ylimmän 3 mm:n
osalta)

Ylä- ja etupinnan välinen
kohtisuoruus, kun kiven nimellinen
poikkileikkaus on suorakaide

Taulukko 22111:T7. Pinnan epätasaisuuden sallitut poikkeamat standardin SFS-EN 1343 mukaan.
Päätypinta, mm

Etu- ja yläpinta, mm

Lohkottu (raakapinta) tai työstetty

+ 3...- 10

+ 10...– 15

Karkea pintakäsittely

+ 3...- 10

+ 5...– 10

Sileä pintakäsittely

+ 3... 3

+ 3...– 3

Ohje
Standardin SFS-EN 1343 mukaiset pintakäsittelyt
•
•
•

lohkottu pinta on raakakäsitelty tai käsittelemätön lohkottu pinta
karkea pinta on esimerkiksi käsin työstetty ristipäähakattu pinta
hieno pinta on esimerkiksi ristipäähakattu, timanttisahalla sahattu, hiekkapuhallettu tai polttokäsitelty pinta.

Viitteet
SFS-EN 1343 Ulkotilojen reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

Vaatimus
Jäädytys-sulatuskestävyys on SFS 7017 mukainen. Taivutusmurtolujuuden alenema ei saa olla yli 20 %.
Jäädytys-sulatuskestävyys jäänsulatusaineita käytettäessä on määritettävä ja ilmoitettava. Jos eurooppalaista
testausmenetelmää ei ole, jäädytys-sulatuskestävyys jäänsulatusaineita käytettäessä on määritettävä ja ilmoitettava
tuotteen käyttöpaikalla voimassa olevien kansallisten säädösten mukaisesti.

Ohje
Jos kiveys altistuu talvisuolaukselle, kiveltä vaaditaan hyvää pakkas-suolakestävyyttä.

Viitteet
SFS 7017 Betonista tai luonnonkivestä tehdyille ulkotilojen päällystekiville, -laatoille ja reunakiville eri käyttökohteissa
vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot.
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Vaatimus
Reunakivien kaarevuussäteen suurin sallittu poikkeama on 2 % ilmoitetusta arvosta.
Kivilaji tunnetaan ja taivutuslujuus osoitetaan.

Ohje
Reunakiven korkeus lasketaan taivutuslujuudesta ja odotettavissa olevasta murtokuorman arvosta P (kN) yhtälöstä:
missä

h on reunakiven korkeus (mm)
P on reunakiven murtokuorma ko. käyttökohteessa (kN)
L on reunakiven pituus (mm)
W on reunakiven leveys (mm) (etu- ja takapinnan välinen etäisyys)
Rf on taivutuslujuuden (MPa) alempi odotusarvo (EL) standardin EN 12372 mukaisesti
Fs on taivutuslujuuden varmuusluku, jonka oletetaan olevan 1,6 reunakiville, ellei vaihtoehtoista korkeampaa arvoa
määritellä.

Ohje
Ohjeellisia käyttöluokkien murtokuorman arvoja esitetään taulukossa 22111:T8. Arvot ovat standardin SFSEN 1343
liitteen A mukaisia.

Vaatimus
Jos murtokuormaa koskevaa luokkaa ei ole esitetty suunnitelma-asiakirjoissa, valitaan luokka taulukosta 22111:T8.
Taulukko 22111:T8. Murtokuorma.
Luokka

Tyypillinen käyttö
Murtokuorman vähimmäisarvo kN

0

Ei vaatimusta

Luokka

Koristekäyttö
Tyypillinen käyttö

Murtokuorman vähimmäisarvo kN
1

0.75

Reunakivet, joiden alustana on
laasti, vain jalankulkualueet

2

305

Jalankulku- ja pyöräilyalueet
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3

6,0

4

9,0

5

14,0

Jalankulkualueet, joita raskaat
kuorma-autot käyttävät usein

6

25,0

Tiet ja kadut, huoltoasemat

Satunnainen auto- ja
moottoripyöräliikenne sekä kevyt
liikenne: autotallien edustat
Kävelyalueet, torit, joita jakeluautot
tai hälytysajoneuvot
käyttävät ajoittain

Kiven vedenimukyky on < 0,3 paino-%.

Ohje
Käyttöluokkien ohjeellisia murtokuorman arvoja esitetään luvussa 214321.

Viitteet
214321 Luonnonkivilaatoitukset, InfraRYL
SFS-EN 1343 Ulkotilojen reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

Vaatimus
Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden ominaisuudet voidaan osoittaa
luotettavasti ao. ministeriön tuotehyväksynnällä tai rakennuspaikkakohtaisilla kokeilla. Kivituotteesta osoitetaan
•
•
•
•

kivilaji
taivutuslujuus
vedenimukyky
kiven alkuperä.

Ohje
EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) edellyttää, että valmistaja osoittaa myyntiin tarkoitettujen luonnonkivisten
reunatukien ominaisuudet SFS-EN 1343 mukaisesti suoritustasoilmoituksella (DoP) ja tuotteeseen liitetyllä CEmerkinnällä.

Vaatimus
Pitkäaikaiskestävyys todetaan standardin SFS 7017 mukaisesta testiraportista.

Ohje
Katso soveltuvin osin kohta 22110.1.

Viitteet
22110.1 Reunatukien materiaalit, InfraRYL
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SFS 7017 Betonista tai luonnonkivestä tehdyille ulkotilojen päällystekiville, -laatoille ja reunakiville eri käyttökohteissa
vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot EU:n rakennustuoteasetus 305/2011, Infra EU-720198.

22111.2 Luonnonkivisten reunatukien alusta
Ohje
Katso soveltuvin osin kohta 22110.2.

Viitteet
22110.2 Reunatukien alusta, InfraRYL.

22111.3 Luonnonkivisten reunatukien asentaminen
Vaatimus
Reunatuki asennetaan maakosteaan betoniin, kohta 22110.3.2.

Ohje
Maakostealla betonilla tukemista käsitellään luvussa 41114.
Luonnonkivinen reunatuki voidaan asentaa myös betoniin C 16/20 tai muuhun suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen
betoniin.

Viitteet
22110.3.2 Upotettavat reunatuet, InfraRYL
41114 Maakostealla betonilla tukeminen, InfraRYL.

Vaatimus
Kaarevia luonnonreunakiviä käytetään, kun reunatukilinjan kaarevuussäde on alle 12 m.
Kivien päätypintojen väliin jätetään enintään 10 mm:n rako. Sahaamalla valmistettujen luonnonkivien päätypintojen
väliin jätetään 2...4 mm:n rako.
Jos reunatukeen liittyy kivi- tai laattapäällyste, käytetään reunatukea, jonka sivupinta (yleisimmin takareuna) on
käsitelty 5 mm:n tasaisuuteen syvyydelle tuotteen paksuus + 10 mm yläpinnasta tai muusta liittyvästä pinnasta.
Tarvittaessa tämä lisäkäsittely tehdään työkohteessa, ja se voidaan tehdä myös sahaamalla.

Ohje
Reunatuet on valittava asennettaessa mahdollisimman tasalevyisiksi, jotta reunatuen ja pinnoitteen välisestä
saumasta saadaan tasaleveä.
Sahattuja reunakiviä asennettaessa käytetään työkaluja, jotka eivät naarmuta kiviä.
Jos käytetään vanhoja reunakiviä, kivien päät katkaistaan tarvittaessa tai piikataan hyvän lopputuloksen
aikaansaamiseksi.
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Katso soveltuvin osin kohta 22110.3.

Viitteet
22110.3 Reunatukien asentaminen, InfraRYL.

22111.4 Valmis luonnonkivinen reunatukirakenne
Vaatimus
Luonnonkivisten reunatukirakenteiden saumaleveys on suorilla osuuksilla enintään 10 mm. Jos käytetään sahaamalla
valmistettuja luonnonkiviä, saumaleveys on 2...4 mm.
Vierekkäisten luonnonkivisten reunatukien näkyvässä sivulinjassa ja yläpinnassa sallittu tasoero on taulukon
22111:T9 mukainen.
Taulukko 22111:T9. Vierekkäisten luonnonkivisten reunatukien näkyvässä sivulinjassa ja yläpinnassa sallittu tasoero.
Luokka 1, mm

Luokka 2, mm

Sileä ja karkea pintakäsittely

2

4

Lohkottu

5

ei haittaa käyttöä

Ohje
Taulukon 22111:T9 luokkia sovelletaan seuraavasti, ellei asiakirjoissa muuta esitetä:
Luokka 1 Vaativa. Esimerkiksi torit ja aukiot.
Luokka 2 Normaaliluokka. Tiet ja kadut.
Valmiin reunatukirakenteen vaatimukset, ks. soveltuvin osin kohta 22110.4.

Viitteet
22110.4 Valmis reunatukirakenne, InfraRYL.

22111.5 Luonnonkivisen reunatukirakenteen kelpoisuuden
osoittaminen
Ohje
Katso soveltuvin osin kohta 22110.5.

Viitteet
22110.5 Reunatukien kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

22111.6 Luonnonkivisten reunatukien asentamisen
ympäristövaikutukset
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Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

22112 Reunatuet betonista tai komposiitista
221121 Upotettavat betonireunatuet
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2211.

221121.1 Upotettavien betonisten reunatukien materiaalit
Vaatimus
Betonireunatukina käytetään upotettavaa betonista reunatukea, jonka korkeus on 300 mm ja leveys 170 mm ja jonka
säänkestävyysluokka on 2/B ja taivutuslujuusluokka 2/T.

Ohje
Katso soveltuvin osin kohta 22110.1.

Viitteet
22110.1 Reunatukien materiaalit, InfraRYL.

Vaatimus
Betonisten reunatukien ominaisuudet, tuotteiden ominaisuuksien testaus, testimenetelmät ja kelpoisuuskriteerit
ovat standardien SFS-EN 1340 ja SFS 7017 mukaiset.
Jos reunatuissa on pintakerros, sen vähimmäispaksuus on valmistajan pinnoitetuksi ilmoittamalla alueella 4 mm, kun
mittaukset on suoritettu SFS-EN 1340 liitteen C mukaisesti. Pintakerrokseen työntyviä yksittäisiä
kiviainespartikkeleita ei tällöin oteta huomioon. Pintakerros on olennainen osa reunatukea.

Viitteet
SFS 7017 Betonista tai luonnonkivestä tehdyille ulkotilojen päällystekiville, -laatoille ja reunakiville eri käyttökohteissa
vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
SFS-EN 1340 Betoniset reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

Ohje
Reunatuet voidaan valmistaa niin, että niissä on toiminnallisia profiileja ja/tai koristeprofiileja. Profiilit eivät sisälly
nimellismittoihin.
Reunatukien pinta voi olla muotoiltu, jälkikäsitelty tai kemiallisesti käsitelty. Valmistajan tulee kuvata ja ilmoittaa
nämä pinnan muotoilut ja käsittelyt.
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Vaatimus
Valmistaja ilmoittaa tuotteiden nimellismitat ja päiden muotoilun.

Ohje
Suoran reunatuen suositeltava pituus, johon sisältyy liitokset, on 1000 mm.
Reunatuelle varatun tilan tulisi sisältää työvara liitoksille ja mittapoikkeamille.
Reunatukien päät voivat olla tasaisia tai pontattuja, tai niissä voi olla muu päiden kiinnittymistä tai asentamista
helpottava lukitusjärjestelmä.

Vaatimus
Kaarevat reunatuet ilmoitetaan kuperiksi (sisäkaarre) tai koveriksi (ulkokaarre), kuva 221121:K1.
Kuva 221121:K1. Kaarrekivien nimitykset.
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Ohje
Ilmoittaminen kuperaksi tai koveraksi perustuu asennuslinjaan. Reunatuen kaarevuussäde ja kokonaispituus
mitataan sen asennuslinjaan asti ja sen asennuslinjaa pitkin.
Reunatukien suositeltavat kaarevuussäteet ovat 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 m. Suositeltava pituus on ≥ 500 mm.

Vaatimus
Valmistajan ilmoittamien nimellismittojen sallitut mittapoikkeamat ovat
•
pituus ± 1 % millimetrin tarkkuudella, vähimmäisarvo 4 mm, enimmäisarvo 10 mm muut mitat
kaarevuussäteitä lukuun ottamatta
•

pinnat ± 3 % millimetrin tarkkuudella, vähimmäisarvo 3 mm, enimmäisarvo 5 mm

•

muut osat ± 5 % millimetrin tarkkuudella, vähimmäisarvo 3 mm, enimmäisarvo 10 mm.

Minkä tahansa yksittäisen reunatuen yksittäisen mitan kahden mittaustuloksen erotus on ≤ 5 mm.
Tasomaisiksi ilmoitettujen pintojen ja suoriksi ilmoitettujen reunojen tasomaisuuden ja suoruuden sallitut
mittapoikkeamat ovat taulukon 221121:T1 mukaiset.
Taulukko 221121:T1. Betonisten reunatukien tasomaisuuden ja suoruuden sallitut mittapoikkeamat standardin SFSEN 1340 mukaan.
Mittapisteiden väli, mm

Tasomaisuuden ja suoruuden sallittu mittapoikkeama,
mm

300

± 1,5

400

± 2,0

500

± 2,5

800

± 4,0

Tuotteet täyttävät seuraavat vaatimukset ajankohtana, jolloin valmistaja ilmoittaa niiden olevan käyttövalmiita.

Ohje
Silloin, kun täydentäviä kappaleita tai reunatukia ei geometriansa takia voida testata, niiden katsotaan vastaavan
ominaisuuksiltaan vakiotuotteita edellyttäen, että niiden betonin laatu on vähintään sama kuin standardin mukaisilla
reunatuilla.

Vaatimus
Betoniset reunatuet täyttävät taulukon 221121:T2 vaatimukset, kun säänkestävyys määritetään standardin SFS-EN
1340 liitteen D mukaisin testein jäädytys-sulatuskestävyyden suhteen.
Taulukko 221121:T2. Jäänpoistosuolojen avulla määritetty jäädytys-sulatuskestävyys standardin SFS-EN 1339
mukaan. Luokka 3 on suomalaisen soveltamisohjeen mukainen.
SFS-EN 1339 -luokka

Merkintä
Massahävikki jäädytys-sulatustestin jälkeen, kg/m2
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3

D

keskiarvo ≤ 1,0; mikään yksittäinen arvo ei saa olla
> 1,5

Ominaistaivutuslujuus on vähintään taulukon 221121:T3 mukainen, kun lujuus määritetään standardin SFSEN 1340
liitteen F mukaisella testillä.
Yksikään yksittäinen tulos ei ole pienempi kuin taulukossa 221121:T3 esitetty taivutuslujuuden vähimmäisarvo. Jos
reunatukia ei geometriansa takia voida testata standardin mukaisella testillä, niiden katsotaan kuuluvan samaan
luokkaan kuin testatut reunatuet, jos niillä on vähintään sama betonin lujuus.
Taulukko 221121:T3. Betonisten reunatukien taivutuslujuusluokka standardin SFS-EN 1340 mukaan. Luokka 2 on
suomalaisen soveltamisohjeen mukainen.
SFS-EN 1340 -luokka

Merkintä

Ominaistaivutuslujuus,
MPa

Vähimmäistaivutuslujuus,
MPa

2

T

5,0

4,0

Kulutuskestävyyden määrittämiseen käytetään standardin SFS-EN 1340 liitteessä H esitettyä Böhme-testiä.
Kulutuskestävyys voidaan määrittää myös pyöräkulutustestillä (wide wheel abrasion test, SFS-EN 1339, liite G), joka
on vertailumenetelmä.
Reunatukien kulutuskestävyys on taulukon 221121:T4 mukainen. Yksikään yksitäinen tulos ei ylitä vaadittua arvoa.
Taulukko 221121:T4. Reunatukien kulutuskestävyys standardin SFS-EN 1340 mukaan. Luokka 4 on suomalaisen
soveltamisohjeen mukainen.
SFS-EN 1340 -luokka

Merkintä

4

I

Vaatimus SFS-EN 1340 liitteen H mukaisesti
(Böhme-testi)

≤ 18 000 mm3 / 5000 mm2
Betonisilla reunatuilla on tyydyttävä liukastumisvastus/luisumisvastus, jos niiden koko yläpintaa ei ole hiottu ja/tai
kiillotettu erittäin sileän pinnan aikaansaamiseksi. Komposiittireunatuilla liukastumisvastus on märkänäkin yli 60
standardin SFS-EN 1340 mukaan mitattuna, luku 214321.
Betoniset reunatuet luokitellaan ilman testausta Euroluokkaan A1.

Viitteet
214321 Luonnonkivilaatoitukset, InfraRYL
EY:n komission päätös 96/603/EY, muutettu
SFS-EN 1339 + AC Betoniset päällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät
SFS-EN 1340 + AC Betoniset reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

Vaatimus
Betonisten reunatukien pinnoissa ei näy virheitä, kuten halkeilua tai hilseilyä, kun niitä tutkitaan SFS-EN 1340 liitteen
J mukaisesti.

Ohje
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Suolojen (kalkkihärmeen) kiteytyminen reunatukien pintaan ei huononna niiden käyttöominaisuuksia, eikä sitä
pidetä merkittävänä.

Vaatimus
Jos reunatuet on valmistettu siten, että niissä on erityinen pintakäsittely, valmistaja tekee pintakäsittelystä
kuvauksen.
Kun väriä tutkitaan standardin SFS-EN 1340 liitteen J mukaisesti, tuote on vaatimusten mukainen, jos sen väri ei
poikkea merkittävästi valmistajan toimittamien ja ostajan hyväksymien näytteiden väristä.

Ohje
Pintaa ja väriä verrataan valmistajan näytteeseen. Reunatukien värin tasaisuuden vaihtelu voi aiheutua värjäyksen,
raaka-aineiden ja kovettumisen vaihtelusta, jota ei voi välttää, eikä sitä pidetä merkittävänä.

Viitteet
SFS-EN 1340 Betoniset reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

221121.2 Upotettavien betonisten reunatukien alusta
Ohje
Katso soveltuvin osin kohta 22110.2.

Viitteet
22110.2 Reunatukien alusta, InfraRYL.

221121.3 Upotettavien betonisten reunatukien asentaminen
Vaatimus
Betonitukina käytetään suorilla osuuksilla 1 m:n pituista kiveä.
Kaarevia betonireunatukia käytetään, kun säde on pienempi kuin 6 m. Säteen ollessa 6...12 m käytetään 0,5 m:n
pituisia suoria betonireunatukia. Kaarevuussäteen ollessa suurempi kuin 12 m käytetään 1 m:n pituisia suoria
reunatukia.

Ohje
Kaaressa voidaan yhdistää suoria ja kaarevia reunatukia.

Vaatimus
Betonireunatuen korkeuden muuttamisessa käytetään betonituen yhteydessä sovite-elementtiä, jonka pituus on
madalluksen molemmissa päissä samansuuruinen.

Ohje
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Katso soveltuvin osin kohta 22110.3.

Viitteet
22110.3 Reunatukien asentaminen, InfraRYL.

221121.4 Valmis upotettava betoninen reunatuki
Vaatimus
Vierekkäisten betonireunatukien näkyvässä sivulinjassa ja yläpinnassa sallitaan enintään 2 mm:n tasoero.

Ohje
Katso soveltuvin osin kohta 22110.4.

Viitteet
22110.4 Valmis reunatukirakenne, InfraRYL.

221121.5 Upotettavien betonisten reunatukien kelpoisuuden
osoittaminen
Ohje
Katso soveltuvin osin kohta 22110.5.

Viitteet
22110.5 Reunatukien kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

221121.6 Upotettavien betonisten reunatukien asentamisen
ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

221122 Liimattavat reunatuet
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2211.

221122.1 Liimattavien reunatukien materiaalit
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221122.1.1 Reunatuet
Vaatimus
Liimattavissa reunatuissa käytetään päistä pontattua reunatukityyppiä.

Ohje
Liimattavissa reunatuissa voi olla liimanauha.

221122.1.2 Liimat ja tartukkeet
Vaatimus
Kiinnitys tehdään bitumi- tai hartsipohjaisella liimalla.

Ohje
Liimojen ja tartukkeiden käytössä noudatetaan valmistajan antamia käyttöohjeita.

Ohje
Katso soveltuvin osin kohta 22110.1.

Viitteet
22110.1 Reunatukien materiaalit, InfraRYL.

Liimattavien reunatukien alusta
Vaatimus
Liimattava reunatuki kiinnitetään liimaamalla ylimmän päällystekerroksen pintaan.

Ohje
Jos päällystekerroksia on useita, reunatuki liimataan ylimpään tai välittömästi sen alapuolella olevaan kerrokseen.

Vaatimus
Liimattava reunatuki kiinnitetään päällysteeseen, jonka tasaisuus-, tiiviys- ja muut vaatimukset ovat samat kuin
asfalttipäällysteen, luku 21411. Alustan alle 5 mm:n epätasaisuudet tasoitetaan liimanauhalla. Tätä suuremmat
epätasaisuudet tasataan asfalttimassalla.

Ohje
Katurakentamisessa reunatuet liimataan päällysteeseen, joka ulotetaan vähintään 100 mm reunatuen ulkopuolelle.
Tierakentamisessa asfalttialusta ulotetaan vähintään 200 mm reunakiven taakse.
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Viitteet
21411 Asfalttipäällysteet, InfraRYL.

Vaatimus
Päällysteen pinta puhdistetaan roskista ja muusta pölystä. Puhdistamisen jälkeen tarkastetaan, että pinta on riittävän
tasainen ja kuiva yhtenäisen tartunnan varmistamiseksi.

221122.3 Liimattavien reunatukien asentaminen
Vaatimus
Betonitukina käytetään suorilla osuuksilla 1 m:n pituista reunatukea ja kohdissa, joissa reunatuen yli ajetaan, 0,5 m:n
pituista reunatukea. Kaarevia betonireunatukia käytetään, kun säde on pienempi kuin 6 m. Säteen ollessa 6...12 m
käytetään 0,5 m:n pituisia suoria betonireunatukia, joiden päät on viistetty. Kaarevuussäteen ollessa suurempi kuin
12 m käytetään 1 m:n pituisia suoria reunatukia.

Ohje
Kaarteissa voidaan yhdistellä suoria ja kaarevia reunatukia.

Vaatimus
Reunatuen korkeuden muuttuessa käytetään sovitekappaletta. Sovitekappaleen pituus on madalluksen molemmissa
päissä samansuuruinen.

Vaatimus
Liimattavat reunatuet asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Liimattava reunatuki kiinnitetään päällysteeseen
bitumi- tai hartsipohjaisella liimalla siten, että se kiinnittyy alustaansa koko pituudeltaan ja leveydeltään. Liimattavan
reunatuen taakse jätetään vähintään 0,1 m päällystettä. Kylmäliimausta bitumipohjaisella liimalla tai hartsiliimalla ei
voida tehdä, kun lämpötila on alle 0 °C.

Ohje
Reunatuet katkaistaan sahaamalla.
Katso soveltuvin osin kohta 22110.3.

Viitteet
22110.3 Reunatukien asentaminen, InfraRYL.

Vaatimus
Kuva 221122:K1. Liimattavan reunatuen asennus ajoradan ja jalkakäytävän väliin.
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221122.4 Valmis liimattava reunatuki
Vaatimus
Vierekkäisten betonireunatukien näkyvässä sivulinjassa ja yläpinnassa sallitaan enintään 2 mm:n tasoero.

Ohje
Katso soveltuvin osin kohdat 22110.4 ja 221121.4.

Viitteet
22110.4 Valmis reunatukirakenne, InfraRYL
221121.4 Valmis upotettava betoninen reunatuki, InfraRYL.
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221122.5 Liimattavien reunatukien kelpoisuuden osoittaminen
Ohje
Katso soveltuvin osin kohdat 22110.5 ja 221121.5.

Viitteet
22110.5 Reunatukien kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL
221121.5 Upotettavien betonisten reunatukien kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

221122.6 Liimattavien reunatukien asentamisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

221123 Liukuvalettavat betonireunatuet
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2211.

221123.1 Liukuvalettavien betonisten reunatukien materiaalit
Vaatimus
Betoni on huokoistettua polypropeenikuitubetonia tai vastaavaa. Betonin lujuus on vähintään C35/45 ja
pakkasenkestävyys P40. Rasitusluokka on taulukon 41113:T1 mukainen. Raudoitusteräkset ovat A500HWteräksiä.

Ohje
Liukuvalubetonireunakivien normaalit korkeudet ovat 60, 80, 120 ja 160 mm ja leveydet 130 ja 170 mm.
Poikkileikkaukset ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset. Erikoismuotit ovat myös mahdollisia.
Suunnittelukäyttöikä 30 vuotta, vastaa 50 vuoden käyttöikää julkaisun by 50 mukaan.

Viitteet
41113.1 Betonoinnin tarvikkeet. InfraRYL by 50 Betoninormit 2012.

Vaatimus
Betonin ja teräksen kelpoisuus osoitetaan toimitusasiakirjoilla.

221123.2 Liukuvalettavien betonisten reunatukien alusta
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Vaatimus
Alusta on luvun 21411 mukainen.

Ohje
Liukuvalureunakivi tehdään yleensä asfalttipäällysteen päälle, ja se voidaan tehdä myös vanhan reunakiven päälle.

Viitteet
21411 Asfalttipäällysteet, InfraRYL.

221123.3 Liukuvalettavien betonisten reunatukien tekeminen
Vaatimus
Liukuvalureunakivi ankkuroidaan alustaan halkaisijaltaan 10 mm:n harjaterästapeilla k/k 1 m. Harjateräkset
upotetaan 100 mm. Reunatuki raudoitetaan pituussuunnassa yhdellä halkaisijaltaan 8 mm:n harjateräksellä.
Reunatukeen tehdään liikuntasaumat, joiden väli on enintään 12 m. Teräs katkaistaan liikuntasaumojen kohdalla.
Jatkokset tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Valu on suoritettava heti terästen upotuksen jälkeen, samana
päivänä ja työvuorossa, jotta terästen päät eivät aiheuta turvallisuusriskiä.
Jakajien päät vaakaraudoitetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

Ohje
Vanhat huonokuntoiset tai liian matalat reunakivet voidaan pinnoittaa valetulla reunakivellä. Muunneltavan muotin
takasivu seuraa reunakiven pintaa, jolloin valmis reunakivi saa mittatarkan korkeuden ja sivulinjan. Vähimmillään
uusi reunakivi voidaan valaa 40 mm vanhan reunakiven ääripisteiden ulkopuolelle.

Vaatimus
Valmis betoni käsitellään tarvittaessa jälkihoitoaineella liian nopean kuivumisen estämiseksi. Sateella valettu
reunakivi suojataan muovilla. Yliajokohtiin asennetaan yliajosuojat noin vuorokaudeksi.

221123.4 Valmis liukuvalettu reunatuki
Vaatimus
Reunatukilinjassa sallitaan vaakasuunnassa enintään 50 mm:n ja pystysuunnassa enintään 20 mm:n poikkeama
suunnitelma-asiakirjoissa esitettyyn asemaan verrattuna, kuitenkin siten, että poikkeamia ei silmämääräisesti
havaita.

Ohje
Madallukseen sovelletaan betonisen reunatuen vaatimuksia, luku 221121.

Viitteet
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221121 Upotettavat betonireunatuet, InfraRYL.

Vaatimus
Reunatuen tasaisuus on alustan tasaisuuden mukainen, ja se on esitetty julkaisussa Asfalttinormit 2011. Reunatuen
tasaisuus mitataan 3 m:n oikolaudalla. Mittaustiheys määritetään suunnitelma-asiakirjoissa.

Viitteet
Asfalttinormit 2011 päivityksineen.

221123.5 Liukuvalettavien betonisten reunatukien kelpoisuuden
osoittaminen
Vaatimus
Suoralla ja yli 20 m:n kaarella reunatukilinjan sijainti ja korkeusasema mitataan 20 m:n välein. Alle 20 m:n kaarella
linjan sijainti tarkastetaan 4 m:n välein. Lisäksi tehdään tarkistusmittaukset jokaisen madalluksen molemmista päistä
0,5 m:n etäisyydeltä taitteesta.

Ohje
Korokkeiden sijainti tarkastetaan mittauksin. Muiden mittavaatimusten täyttyminen tarkastetaan ensisijaisesti
silmämääräisesti ja silmämääräisen tarkastuksen perusteella tarpeelliseksi katsottavin mittauksin.

Vaatimus
Mittauspöytäkirjat kootaan ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

221123.6 Liukuvalettavien betonisten reunatukien asentamisen
ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

22120 Hulevesikourut
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2212.

22120.1 Hulevesikourujen materiaalit
Vaatimus
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Hulevesikourujen materiaalit ovat materiaalikohtaisten lukujen 22121...221292 mukaiset.

Ohje
Hulevesikouruina käytetään luonnonkivestä, betonista, muovista ym. valmistettuja kouruja. Vaatimuksissa
sovelletaan putkista ja päällystekivistä annettuja vaatimuksia. Kourut ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan vastaavia
kuin kouruihin liittyvät vastaavista materiaaleista tehdyt päällysterakenteet.

Viitteet
22121 Betonihulevesikourut
22122 Luonnonkivihulevesikourut
221291 Asfalttikourut
221292 Linjakuivatusjärjestelmät

22120.2 Hulevesikourujen alusta
Vaatimus
Kourut asennetaan tai rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti joko asennushiekkakerroksen tai
maakostean betonin varaan. Päällysteeseen liittyvän kourun alapuolelle tehdään samat rakennekerrokset kuin
viereiselle päällystettävälle alueelle.
Talvibetonointitoimenpiteisiin pitää ryhtyä, kun lämpötila laskee + 5 °C:een.

22120.3 Hulevesikourujen tekeminen
Vaatimus
Hulevesikourut tehdään suunnitelma-asiakirjoissa osoitettuihin kohtiin suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Kourut
asennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen tasoon ja kaltevuuteen 0...5 mm päällysteen alapuolelle. Kourut
asennetaan vähintään 3 ‰:n kaltevuuteen.
Jyrkissä luiskissa (jyrkempi kuin 1:2) kourujen jatkeet saumataan siten, että luiska ei syövy sauman kohdalta.
Hulevesikourujen purkukohta maastoon tai ojaan suojataan eroosiolta tarkoitukseen soveltuvalla kovalla
pintarakenteella, luku 22200.

Viitteet
22200 Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset, InfraRYL.

Vaatimus
Kuva 22120:K1. Kivi- ja laattakourutyyppejä.

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

22120.4 Valmis hulevesikoururakenne
Vaatimus
Hulevesikouruissa ja kourulinjassa ei saa olla silmämääräisesti havaittavia poikkeamia.

Ohje
Materiaalien pintojen tulee olla puhtaita, eikä kouruissa saa olla lohkeamia tai halkeamia.
Kourujen katkaisujäljen on oltava näkyvältä särmältään ehjä sekä suora liittyvän rakenteen tai sauman suuntaisesti.
Näkyvän työstöjäljen on vastattava materiaalin alkuperäistä työstötapaa.

Vaatimus
Hulevesikourun suurin sallittu poikkeama on suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta vaakatasosta kulkuväylillä enintään
50 mm ja luiskissa 150 mm.

22120.5 Hulevesikourujen kelpoisuuden osoittaminen
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Vaatimus
Hulevesikourujen sijainnin toteamiseksi työn aikana tehtävistä tarkemittauksista voidaan todeta kourujen asema
vähintään 20 m:n välein, vähintään 2 mittausta kourua kohden.

Ohje
Lisäksi suunnitelma-asiakirjojen mukaisuus sekä materiaalit ja asennustyö tarkastetaan työn aikana.

Vaatimus
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan ajan
tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

22120.6 Hulevesikourujen tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Pölyn leviäminen ympäristöön estetään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

22121 Betonihulevesikourut
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2212.

22121.1 Betonikourujen materiaalit
Vaatimus
Betonikouruina käytetään suunnitelma-asiakirjoissa osoitettua kourua.
Betonituotteiden kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen mukaan sekä silmämääräisesti myös
työn aikana. Noudatetaan soveltuvin osin luvun 214311 vaatimuksia.

Viitteet
Betonikivipäällysteet, InfraRYL.

22121.2 Betonikourujen alusta
Vaatimus
Betonisten kouruelementtien ja -laattojen asennuspohjana käytetään päällystetyllä alueella joko
asennushiekkakerrosta tai maakosteaa betonia, jonka paksuus tiivistettynä on noin 30 mm.
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Päällystetyn alueen reunassa käytetään maakosteaa betonia kourun alla ja ulkoreunan tuentana silloin, kun kouru ei
tukeudu kiinteään rakenteeseen, kuva 22120:K1 (kohta 22120.3).

Ohje
Asennustapa esitetään suunnitelma-asiakirjoissa.
Maakostealla betonilla tukemista käsitellään luvussa 41114.

Viitteet
22120.3 Hulevesikourujen tekeminen, InfraRYL
41114 Maakostealla betonilla tukeminen, InfraRYL.

Vaatimus
Viheralueilla ja luiskissa betonikourun alle tehdään vähintään 200 mm:n paksuinen tiivistetty sorakerros tai
maakostea betoni. Routivan pohjamaan päälle asennetaan käyttöluokan N2 suodatinkangas ennen murske- tai
sorakerroksen tekemistä. Murske- tai sorakerros tehdään yläpinnastaan vähintään 200 mm leveämmäksi kuin kouru.

Ohje
Katso lisäksi kohta 22120.2.

Viitteet
22120.2 Hulevesikourujen alusta, InfraRYL.

22121.3 Betonikourujen asentaminen
Vaatimus
Betonikourut asennetaan maakosteaan betoniin, kuva 22120:K1 (kohta 22120.3).
Talvibetonointitoimenpiteisiin pitää ryhtyä, kun lämpötila laskee + 5 °C:een.

Ohje
Maakostealla betonilla tukemista käsitellään luvussa 41114.

Viitteet
22120.3 Hulevesikourujen tekeminen, InfraRYL
41114 Maakostealla betonilla tukeminen, InfraRYL.

Vaatimus
Koururakenteen toiminnallinen kestävyys varmistetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Kourujen
yhtymäkohdissa käytetään valmiita liitoskappaleita tai paikalla muotoiltuja betonivaluja.

Ohje
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Syvät betoniset kouruelementit asennetaan ennen niihin liittyvää päällystettä. Kourun alapuolisiin rakennekerroksiin
ei tehdä muutoksia.
Kourun sijoitus on syytä tarkistaa sellaiseksi, että siihen liittyvien kivien ja laattojen tarpeettomalta leikkaamiselta
vältytään.
Katso lisäksi kohta 22120.3.

Viitteet
22120.3 Hulevesikourujen tekeminen, InfraRYL.

22121.4 Valmis betonikoururakenne
Vaatimus
Kourujen mittavaatimukset ovat vastaavat kuin samasta materiaalista tehtävällä päällysteellä, taulukko 214311:T1
(luku 214311).

Ohje
Katso lisäksi kohta 22120.4.

Viitteet
Betonikivipäällysteet, InfraRYL
22120.4 Valmis hulevesikoururakenne, InfraRYL.

22121.5 Betonikourujen kelpoisuuden osoittaminen
Ohje
Katso kohta 22120.5.

Viitteet
22120.5 Hulevesikourujen kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

22121.6 Betonikourujen asentamisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

22122 Luonnonkivihulevesikourut
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Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2212.

22122.1 Luonnonkivikourujen materiaalit
Vaatimus
Kouruissa ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. Tuotteissa ei ole oleellisia
poikkeamia mallista, mutta luonnonkiven luonnollinen värivaihtelu on sallittua.

Ohje
Myös aikaisemmin käytössä olleita kiviä voidaan käyttää, jos ne eivät haitallisesti poikkea standardin vaatimuksista.
Nupu- ja noppakivien tulee täyttää standardien SFS-EN 1342 ja SFS 7017 vaatimukset. Laattakouruihin sovelletaan
standardien SFS-EN 1341 ja SFS 7017 vaatimuksia.

Viitteet
SFS 7017 Betonista tai luonnonkivestä tehdyille ulkotilojen päällystekiville, -laatoille ja reunakiville eri käyttökohteissa
vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
SFS-EN 1341 Ulkotilojen luonnonkivipäällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät SFS-EN 1342 Ulkotilojen
noppa- ja nupukivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

Vaatimus
Kiven materiaaliominaisuudet todetaan toimittajalta saadun tutkimusselostuksen tai sertifikaatin, avulla.
Noudatetaan soveltuvin osin luvun 214321 vaatimuksia.

Ohje
Kivituotteiden ulkonäköä verrataan silmämääräisesti kivimalliin.

Viitteet
214321 Luonnonkivilaatoitukset, InfraRYL.

Vaatimus
Asennusmateriaalit tarkastetaan ennen asentamista ja niiden kelpoisuus todetaan silmämääräisesti myös työn
aikana.

22122.2 Luonnonkivikourujen alusta
Vaatimus
Nupu- ja noppakivikourujen asennuksessa noudatetaan soveltuvin osin vastaavien päällysteen asentamista koskevia
ohjeita ottaen lisäksi huomioon, että kourun kivet asennetaan maakosteaan betoniin siten, että kiven alla on betonia
vähintään 50 mm ja betoni ulottuu puolen kiven korkeuteen.
Talvibetonointitoimenpiteisiin pitää ryhtyä, kun lämpötila laskee + 5 °C:een.
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Viheralueilla ja luiskissa kourun alle tehdään vähintään 200 mm:n paksuinen tiivistetty sorakerros.
Routivan pohjamaan päälle asennetaan käyttöluokan N2 suodatinkangas ennen sorakerroksen tekemistä. Sorakerros
tehdään yläpinnastaan vähintään 200 mm leveämmäksi kuin kouru.

Ohje
Katso lisäksi kohta 22120.2.
Maakostealla betonilla tukemista käsitellään luvussa 41114.

Viitteet
22120.2 Hulevesikourujen alusta, InfraRYL
41114 Maakostealla betonilla tukeminen, InfraRYL.

22122.3 Luonnonkivikourujen asentaminen
Vaatimus
Noppa- ja nupukivistä tehtävät kourut rakennetaan asentamalla kivet maakosteaan betoniin, kuva
22120:K1 (kohta 22120.3). Koururakenteen toiminnallinen kestävyys varmistetaan suunnitelma-asiakirjojen
mukaisesti.

Ohje
Maakostealla betonilla tukemista käsitellään luvussa 41114.

Viitteet
22120.3 Hulevesikourujen tekeminen, InfraRYL
41113.1 Betonoinnin tarvikkeet, InfraRYL
41114 Maakostealla betonilla tukeminen, InfraRYL.

Vaatimus
Nupu- ja noppakivet asennetaan mahdollisimman tiiviiseen saumaan siten, että samaan riviin valitaan
mahdollisimman tasalevyiset kivet.

Ohje
Kourun poikkisuuntaan ei saa muodostua jatkuvaa saumaa. Upottamisessa ja tiivistämisessä käytetään laskuvasaraa.

Vaatimus
Nupu- ja noppakivet saumataan sementin ja hiekan seoksella.

Ohje
Nupu- ja noppakivikourujen asennuksessa noudatetaan soveltuvin osin vastaavien päällysteiden asentamisohjeita.
Katso lisäksi kohta 22120.3.
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Viitteet
22120.3 Hulevesikourujen tekeminen, InfraRYL.

22122.4 Valmis luonnonkivikoururakenne
Vaatimus
Kourujen tasaisuusvaatimukset ovat vastaavat kuin samasta materiaalista tehdyn päällysteen vaatimukset, ks. ohje.

Ohje
Valmiille nupu- ja noppakivi- sekä kivilaattapäällystykselle sallitaan taulukon 22122:T1 mukaiset tuotekohtaiset
enimmäispoikkeamat.
Taulukko 22122:T1. Valmiille nupu- ja noppakivi- sekä kivilaattapäällystykselle sallittavat tuotekohtaiset
enimmäispoikkeamat.
Pinnan epätasaisuus, mm/3 m

Vierekkäisten osien korkeusero
1)

(hammastus), mm
Nupu- ja noppakivi

4 (9) 2)

Kivilaatta

3
4

3)

1)

Kaivoihin liittyvän rakenteen tulee olla 0…5 mm kannen yläpuolella, sadevesien keräilykaivoon liityttäessä
kuitenkin 5…10 mm.
2)

Vanhoista kivistä tehdyn päällysteen arvot suluissa.
3)

Luokka 1: polttamalla tai ristipäähakkauksella pintakäsitellyt 2 mm.
Luokka 2: karkeapintaiset massiivikivilaatat 3 mm.
Päällysteen pinnalle ei saa jäädä yli 2 mm syviä vesilammikoita.

Ohje
Luonnonkivilaattojen vaatimukset esitetään luvussa 214321. Katso lisäksi kohta 22120.4.

Viitteet
214321 Luonnonkivilaatoitukset, InfraRYL
22120.4 Valmis hulevesikoururakenne, InfraRYL.

22122.5 Luonnonkivikourujen kelpoisuuden osoittaminen
Ohje
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Katso kohta 22120.5.

Viitteet
22120.5 Hulevesikourujen kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

22122.6 Luonnonkivikourujen asentamisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

22129 Muut hulevesikourut
221291 Asfalttikourut
Vaatimus
Asfalttikourut tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaan.

221292 Linjakuivatusjärjestelmät
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2212.

221292.1 Linjakuivatusjärjestelmien materiaalit
Vaatimus
Käytettäessä linjakuivatusjärjestelmään liittyviä tuotteita materiaalivaatimukset määräytyvät kohteen
kuormitusluokan ja järjestelmätyypin mukaan. Kansisto ja kouru ovat kohteen liikennekuormituksen mukaisia.

Ohje
Linjakuivatusjärjestelmän vaatimukset osoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa.
Ajoneuvo- ja kevyenliikenteen alueilla käytetään pikalukittavia valurautaisia kansistoja.

Vaatimus
Linjakuivatusjärjestelmän osien kelpoisuus todetaan toimituserittäin osien merkintöjen ja toimitusasiakirjojen
perusteella.
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221292.2 Linjakuivatusjärjestelmien alusta
Vaatimus
Linjakuivatusjärjestelmien alusta on kantavan kerroksen vaatimusten mukainen, luku 21310.

Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL.

221292.3 Linjakuivatusjärjestelmien tekeminen
Vaatimus
Linjakuivatusjärjestelmien asennuksessa noudatetaan järjestelmän toimittajan ohjeita. Linjakuivatusjärjestelmä
rakennetaan kuvan 221292:K1 periaatteiden mukaisesti.

Ohje
Tarvittaessa järjestelmä varustetaan sähkölämmityskaapelilla. Lämmityskaapeleiden paikat osoitetaan suunnitelmaasiakirjoissa.
Katso lisäksi kohta 22120.3.

Viitteet
22120.3 Hulevesikourujen tekeminen, InfraRYL.

Vaatimus
Kuva 221292:K1. Esimerkki linjakuivatusjärjestelmästä.
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221292.4 Valmis linjakuivatusjärjestelmä
Ohje
Kourujen mittavaatimukset ovat vastaavat kuin samasta materiaalista tehtävän päällysteen. Katso lisäksi kohta
22120.4.

Viitteet
22120.4 Valmis hulevesikoururakenne, InfraRYL.

221292.5 Linjakuivatusjärjestelmien kelpoisuudenosoittaminen
Ohje
Katso kohta 22120.5.

Viitteet
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22120.5 Hulevesikourujen kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

221292.6 Linjakuivatusjärjestelmien ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

22130 Maastoaskelmat
Ohje
Portaat käsitellään luvussa 44240.

Viitteet
44240 Portaat, InfraRYL
Infra 2015 Määrämittausohje 2213.

22130.1 Maastoaskelmien materiaalit
Vaatimus
Maastoaskelmien materiaalit ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaisia. Kivet täyttävät lukujen 214321, 214322,
214323, 214325 ja 22110 vaatimukset soveltuvin osin. Hiekka ja kivituhka täyttävät luvun 21440 vaatimukset.
Asennus- ja saumaushiekka täyttävät luvun 214311 vaatimukset.

Viitteet
Betonikivipäällysteet, InfraRYL
Betonilaattapäällysteet, InfraRYL
Luonnonkivilaatoitukset, InfraRYL
Noppakiveykset, InfraRYL
Nupukiveykset, InfraRYL
214325 Liuskekiveykset, InfraRYL
21440 Sitomattomat kulutuskerrokset, InfraRYL
22110 Reunatuet, InfraRYL.

22130.2 Maastoaskelmien alusta
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Vaatimus
Maastoaskelmien alusta on routimaton ja täyttää lukujen 18410 ja 21310 vaatimukset soveltuvin osin.

Viitteet
18310 Asennusalustat, InfraRYL
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL.

22130.3 Maastoaskelmien tekeminen
Vaatimus
Maastoaskelmat tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Betoni- ja luonnonkivet asennetaan lukujen 214321,
214323, 214325 ja 22110 mukaisesti. Asfalttipäällyste tehdään luvun 21411 ja sora- ja kivituhkapäällyste luvun 21440
mukaisesti.

Viitteet
Betonikivipäällysteet, InfraRYL
Betonilaattapäällysteet, InfraRYL
Luonnonkivilaatoitukset, InfraRYL
Noppakiveykset, InfraRYL
Nupukiveykset, InfraRYL
214325 Liuskekiveykset, InfraRYL
21440 Sitomattomat kulutuskerrokset, InfraRYL
22110 Reunatuet, InfraRYL
21411 Asfalttipäällysteet, InfraRYL.

22130.4 Valmiit maastoaskelmat
Vaatimus
Valmiiden maasto-askelmien mittatarkkuus on soveltuvin osin askelman päällystemateriaalin vaatimusten mukainen.
Askelma on kalteva 1...2,5 % rinteen suuntaisesti.
Betoni- ja luonnonmassiivikiviaskelmien nousu saa poiketa ± 4 mm ja leveys ± 4 mm suunnitelmaasiakirjojen
mukaisista mitoista.
Nousun korkeuden suurin sallittu poikkeama suunnitelma-asiakirjoissa esitetystä on ± 10 mm.

22130.5 Maastoaskelmien kelpoisuuden osoittaminen
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Vaatimus
Askelmien väri, pinnan tasaisuus, kaltevuudet ja korkeusasema todetaan silmämääräisesti.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan ajan
tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

22130.6 Maastoaskelmien tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Meluun, pölyyn ja muihin ympäristöhaittoihin liittyvissä asioissa noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen vaatimuksia.

22140 Luonnonkivimuurit
Ohje
Tässä luvussa käsitellään massiivikivimuureja, joiden korkeus on enintään 0,7 m.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2214.

22140.1 Luonnonkivimuurien materiaalit
Vaatimus
Luonnonkivien mitat ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset. Kivien sallitut mittapoikkeamat ovat taulukon 22140:T1
mukaiset.
Taulukko 22140:T1. Muureissa käytettävien luonnonkivien suurimmat sallitut mittapoikkeamat.
Pinta
Lohkottu pinta
Karkea pintakäsittely

Sallittu poikkeama, mm
- 10... + 50
±5

•
•

Ohje
Taulukossa 22140:T2 esitetään muureissa käytettävien luonnonkivien valmistuskoot. Luonnonkivilaatoitusten
vaatimukset, ks. luku 21441.
Karkeiksi pintakäsiteltyjä pintoja ovat esimerkiksi ristipäähakatut, käsin piikatut, kuulapuhalletut ja polttokäsitellyt
pinnat.
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Taulukko 22140:T2. Muureissa käytettävien luonnonkivien valmistuskoot.
Kivityyppi

Leveys b,
mm

Korkeus h,
mm

Pituus l, mm

Huom.

Harkkokivi

200…400

200…400

300…1200

asennetaan useampi kivi
päällekkäin

Paasikivi

200…400

350…1000

500…1500

ei asenneta päällekkäin

Pystykivi

200…400

600…1200

200…400

ei asenneta päällekkäin

Liuskekivi

suunnitelma-asiakirjojen mukaan

Lohkarekivi

suunnitelma-asiakirjojen mukaan

Viitteet
214321 Luonnonkivilaatoitukset, InfraRYL.

Vaatimus
Kiven alkuperä ja kivilaji tunnetaan. Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä
halkeamia.
Kivituotteiden ulkonäköä verrataan silmämääräisesti kivimalliin. Tuotteissa ei saa olla oleellisia poikkeamia mallista,
mutta luonnonkiven luonnollinen värivaihtelu on sallittua.

Ohje
Kiven saatavuus on otettava huomioon materiaalia valittaessa. Alkuperätiedot sisältävät louhimon ja louhimon
sijaintipaikkakunnan koordinaattitietoineen. Louhimon sijainti ilmoitetaan EUREF FIN (~WGS84) koordinaatistolla.
Vertailunäytekappaleiden tulee olla riittävän suuria lopputuotteen työstöjäljen ja ulkonäön arviointiin.
Näytteiden värin, juonikuvion, rakenteen, ja pintakäsittelyn tulee edustaa kiven keskimääräistä ulkonäköä.
Vertailunäytteen tulee kuvata materiaalin erityisiä ominaispiirteitä, kuten täpliä, sulkeumia ja kidejuonia.

Vaatimus
Kiven vedenimukyky on < 0,3 paino-%.
Murtolujuus tarkistetaan. Kiven taivutuslujuuden on oltava vähintään 8 MN/m2 ja murtokuorman vähintään 25 kN.
Saumamassa on valmistajan toimittaman tuoteselosteen mukaista.

Ohje
Tie- ja ratarakenteiden luonnonkivimuurien saumausmassa on SILKOn mukaista.

Viitteet
Siltojen korjausohjeet (SILKO) tie- ja ratarakenteiden osalta. Liikennevirasto.
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22140.2 Luonnonkivimuurien alusta
Vaatimus
Luonnonkivimuurin alusta on routimaton ja täyttää lukujen 18310 ja 21310 vaatimukset soveltuvin osin.
Anturaperustus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.

Viitteet
18310 Asennusalustat, InfraRYL
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL.

22140.3 Luonnonkivimuurien tekeminen
Vaatimus
Luonnonkivimuurit tehdään suunnitelma-asiakirjojen ja materiaalitoimittajan asennusohjeiden mukaisesti.
Talvibetonointitoimenpiteisiin pitää ryhtyä, kun lämpötila laskee + 5 °C:een.
Tukimuurien salaojitus ja taustatäyttö tehdään lukujen 14311 ja 18330 mukaan. Taustatäyttö tehdään
routimattomasta materiaalista suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen syvyyteen.

Ohje
Kuvassa 22140:K1 on esimerkki massiivikivimuurirakenteesta.

20000Päällys- ja pintarakenteet

20000 Päällys- ja pintarakenteet

Kuva 22141:K1. Esimerkki massiivikivimuurista.

296
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Viitteet
14311 Aluesalaojat, InfraRYL
18330 Lopputäytöt, InfraRYL
41114 Maakostealla betonilla tukeminen, InfraRYL.

22140.4 Valmis luonnonkivimuuri
Vaatimus
Valmis luonnonkivimuuri on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.
Valmiin luonnonkivimuurin suurimmat sallitut sijaintipoikkeamat ovat
•
•
•

sivusuunnassa 50 mm
korkeussuunnassa 50 mm
liityttäessä tarkkuutta vaativiin rakenteisiin 20 mm.

Muurin pinnan suurin sallittu poikkeama suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta muodosta 3 m:n matkalla on
20 mm. Saumaleveyden sallitut poikkeamat suunnitellusta ovat
•
saumaleveys enintään 40 mm, sallittu poikkeama 5 mm
•
saumaleveys yli 40 mm, sallittu poikkeama 10 mm.

22140.5 Luonnonkivimuurien kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Muurin sijainti mitataan 10 m:n välein, vähintään 2 mittausta muuria kohti. Taitepisteet mitataan erikseen.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan
työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

22140.6 Luonnonkivimuurien tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Meluun, pölyyn ja muihin ympäristöhaittoihin liittyvissä asioissa noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen vaatimuksia.

22142 Kivikorimuurit
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2214.
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22142.1 Kivikorien materiaalit
Vaatimus
Kivikorien mitat, materiaalivaatimukset ja rakenne ovat suunnitelma-asiakirjojen ja standardin SFS-EN 10223-8:en
mukaisia.

Ohje
Voimakkaan rasituksen ja vedenalaisissa kohteissa teräslanka on kuumasinkittyä ja muovipinnoitettua.
Sinkkiä on vähintään 250 g/m2 ja muovipinnoitteen paksuus vähintään 250 μm. Muovi on pakkasenkestävää
polyeteeniä (PE) tai polyvinyylikloridia (PVC).
Lievän rasituksen kohteissa verkko voi olla sinkki-alumiinipinnoitettua teräslankaa, jonka pinnoitepaksuus
on vähintään 350 g/m2.

Vaatimus
Kivikorin kiinnitystarvikkeiden pinnoitus on vähintään vastaava kuin kivikorin.
Kivikorin langan vetolujuus on 500 MPa ja teräksenä käytetään matalahiilistä terästä.

Viitteet
SFS-EN 10223-8:en Steel wire and wire products for fencing and netting. Part 8: Welded mesh gabion products.

Vaatimus
Kori punotaan langoista siten, että langan katkeaminen ei aiheuta korin purkautumista.

Ohje
Lankoina käytetään standardin SFS-EN 10223-8:en mukaista sinkittyä teräslankaa, jonka paksuus riippuu rakenteen
korkeudesta. Verkon silmäkoko vaihtelee 75 mm x 75 mm ja120 mm x 120 mm:n välillä. Kivikorin verkko on hitsattu
tai punottu niin, ettei se ei purkaudu, vaikka lanka katkeaisi.

Viitteet
Siltojen korjausohjeet SILKO. Liikennevirasto
SFS-EN 10223-8:en Steel wire and wire products for fencing and netting. Part 8: Welded mesh gabion products.

Vaatimus
Kivikoko on suurempi kuin silmäkoko, ei kuitenkaan suurempi kuin 1/3 korin pienimmästä mitasta.
Korit täytetään kivillä, joiden koko ja laatu ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset.

22142.2 Kivikorimuurin alusta
Vaatimus
Kivikorimuurin alusta on routimaton ja täyttää lukujen 18310 ja 21310 vaatimukset soveltuvin osin.
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Viitteet
18310 Asennusalustat, InfraRYL
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL.

Ohje
Korien asennusalustat tasoitetaan ottaen huomioon korien asennustoleranssit ja korien mitat.

22142.3 Kivikorimuurien tekeminen
Vaatimus
Kivikorimuurit tehdään suunnitelma-asiakirjojen ja materiaalitoimittajan asennusohjeiden mukaan.

Ohje
Korit asennetaan ja sidotaan toisiinsa tuotteen toimittajan ohjeiden mukaan. Kuvassa 22142:K1 on esimerkki
kivikorirakenteesta.
Kuva 22142:K1 Esimerkki kivikorirakenteesta.

Vaatimus
Korit kootaan ja jäykistetään sitein tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kivikori kootaan niin, että se johtaa
tehokkaasti vettä.
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Ohje
Korit täytetään noin 50 mm yläreunan yläpuolelle ennen sulkemistaan. Tukimuurit rakennetaan suunnitelmien
mukaisesti siten, että ylemmät korit sidotaan alempiin koreihin tyhjinä alempien korien taustan täyttämisen jälkeen.
Kivikorin taustatäytössä käytetään salaojamattoa, mikäli taustatäyttö on huonosti vettä läpäisevää maaainesta.

Vaatimus
Korilinjan pystysuoruus ja porrastus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.

Ohje
Kivikorien työjärjestys määrätään suunnitelma-asiakirjoissa. Korit täytetään yleensä vasta sijoituspaikalla. Julkisivut
ladotaan käsin. Muurin tyhjätila on mahdollisimman pieni.
Täytettyjä koreja nostettaessa käytetään tarkoitukseen sopivia apuvälineitä korien rikkoutumisen estämiseksi ja
asennuksen helpottamiseksi.

22142.4 Valmis kivikorimuuri
Vaatimus
Korien suurin sallittu asennuspoikkeama on näkyviin jäävillä pinnoilla 50 mm. Vierekkäisten ja päällekkäisten korien
ja patjojen välinen porrastus ei saa olla yli 50 mm.
Syvyyssuuntainen poikkeama saa olla enintään 50 mm. Korin pullistuma saa olla enintään 50 mm.

22142.5 Kivikorimuurien kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Muurin sijainti mitataan 10 m:n välein, vähintään 2 mittausta muuria kohti. Taitepisteet mitataan erikseen.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan ajan
tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

22142.6 Kivikorimuurien tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Meluun, pölyyn ja muihin ympäristöhaittoihin liittyvissä asioissa noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen vaatimuksia.

22143 Betonikivimuurit
Tässä luvussa käsitellään enintään 0,7 m korkeita muureja. Korkeat tukimuurit ja elementtitukimuurit käsitellään
pääryhmässä 44200.
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Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2214
44200 Tukimuurit, -seinät ja portaat, InfraRYL.

22143.1 Betonimuurikivet
Vaatimus
Kivet täyttävät luvun 214311 vaatimukset soveltuvin osin.

Viitteet
214311 Betonikivipäällysteet, InfraRYL.

22143.2 Betonikivimuurin alusta
Vaatimus
Betonikivimuurin alusta on routimaton ja täyttää lukujen 18310 ja 21310 vaatimukset soveltuvin osin.
Anturaperustus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.

Viitteet
18310 Asennusalustat, InfraRYL
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL.

22143.3 Betonikivimuurin tekeminen
Vaatimus
Betonikivimuurit tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Taustatäyttö tehdään routimattomasta materiaalista
suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen syvyyteen.

22143.4 Valmis betonikivimuuri
Vaatimus
Valmiin betonikivimuurin suurimmat sallitut sijaintipoikkeamat ovat
•
•
•

sivusuunnassa 50 mm
korkeussuunnassa 50 mm
liityttäessä tarkkuutta vaativiin rakenteisiin 20 mm.
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Muurin pinnan suurin sallittu poikkeama suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta muodosta 3 m:n matkalla on 20 mm.
Muuri ei saa aaltoilla silmämääräisesti tarkasteltuna. Saumaleveyden sallitut poikkeamat suunnitelma-asiakirjojen
mukaisesta ovat
•
•

saumaleveys enintään 40 mm, sallittu poikkeama 5 mm
saumaleveys yli 40 mm, sallittu poikkeama 10 mm.

22143.5 Betonikivimuurin kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Muurin sijainti mitataan 10 m:n välein, vähintään 2 mittausta muuria kohti. Taitepisteet mitataan erikseen.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan ajan
tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

22143.6 Betonikivimuurin tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Meluun, pölyyn ja muihin ympäristöhaittoihin liittyvissä asioissa noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen vaatimuksia.

22200 Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset
Viitteet
pdf/Infra2006_mm_ver2_1.pdf#2220
Infra 2015 Määrämittausohje 2220.

22200.1 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten materiaalit
Vaatimus
Viherrakenteissa käytettävä tuentamateriaali on käyttökohteen mukainen.

22200.2 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten alusta
Vaatimus
Luiska on stabiili ja riittävän tiivis. Alusta on rakentamisvaiheessa sula.

Ohje

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

11.1.2021

Leikkausluiskan pinta tasataan verhouksen vaatimaan tasoon. Verhottavia luiskia rakennettaessa otetaan huomioon
verhouksen vaatima työvara.

22200.3 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten tekeminen
Vaatimus
Eroosiosuojaukset tehdään välittömästi maaleikkaustyön valmistuttua.
Viherrakenteissa eroosiolle alttiiden luiskien kasvualusta tuetaan tai sidotaan erityismenetelmällä suunnitelmaasiakirjoissa esitetyllä tavalla. Jos luiska on jyrkempi kuin 1:1,5 eikä tuentaa ole esitetty suunnitelma-asiakirjoissa, on
käytettävästä tuentamenetelmästä sovittava erikseen. Tällöin kasvualusta tuetaan siten, että se pysyy luiskan
pinnalla siihen asti, kun kasvusto pystyy sen juurillaan riittävästi sitomaan.
Katualueella kasvualusta tuetaan luiskissa, joiden jyrkkyys on suurempi kuin 1:2. Tuenta tehdään suunnitelmaasiakirjojen mukaisesti.

22200.4 Valmis luiskaverhous ja eroosiosuojaus
Vaatimus
Viherrakenteiden tukirakenteet eivät saa näkyä takuuajan päättyessä.

Ohje
Takuuajan päättyessä sidotun tai tuetun nurmikon tulee täyttää kyseiselle nurmetusluokalle asetetut
laatuvaatimukset.

Vaatimus
Verhousrakenteiden valmiin pinnan sallittu poikkeama kohtisuoraan pintaa vastaan on
•
•

ylöspäin suunnitelma-kirjojen mukaisesta tasosta 50 mm
alaspäin suunnitelma-kirjojen tasosta 50 mm. Kasvualustan vahvuuden on myös tällöin oltava vähintään
taulukon 23111:T1 mukainen.

Verhousrakenteiden suurin sallittu poikkeama valmiin pinnan tasaisuudesta on 50 mm 3 m:n oikolaudalla mitattuna.

22200.5 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten kelpoisuuden
osoittaminen
Vaatimus
Leikkausluiskien mitat tarkastetaan leikkauksen pituussuunnassa mittauksin 20 m:n välein.
Leikkausluiskien verhouksesta kelpoisuusasiakirjassa tarkastusasiakirjassa esitetään vähintään
toteutumapiirustukset, tiedot materiaaleista sekä mitta- ja sijaintipoikkeamat.
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Katselmusten tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan ajan
tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

Ohje
Luiskien viherrakenteiden tukirakenteet tarkastetaan silmämääräisesti ennen kylvöä tai istutusta.
Työmaalla seurataan työn edetessä tuentojen asennustekniikkaa, ja valmiista tuennasta tarkastetaan
asennusohjeiden noudattaminen.

22200.6 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten
tekemisenympäristövaikutukset
Vaatimus
Käytettävät viherrakenteiden tuentamateriaalit ovat ympäristölle ja kasvillisuudelle vaarattomia.

22210 Luiskakennostot
22211 Luiskakennostot ja eroosiosuojatuotteet
Ohje
Tässä luvussa käsitellään luiskakennostojen ja eroosiosuojatuotteiden asennusta. Maa-ainesten asentaminen
käsitellään luvussa 22200 Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2221. pdf/Infra2006_mm_ver2_1.pdf#2221

22211.1 Luiskakennostojen ja eroosiosuojatuotteiden materiaalit
Vaatimus
Luiskien sitomiseen käytetään käyttökohteen mukaan tarkoitukseen valmistettuja luiskakennostoja,
eroosiosuojamattoja ja eroosiosuojaverkkoja.

Ohje
Luiskakennostojen materiaaleina käytetään erilaisia tarkoitukseen sopivia muovi- ja kuitukangasvalmisteita.
Eroosiosuojamattojen materiaalivaatimukset määritellään suunnitelmissa.
Vaatimukset esitetään standardin SFS-EN 13253 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet mukaisesti.
Luiskan kasvualustan pintakerros voidaan sitoa tarkoitusta varten suunnitellulla verkolla, jonka materiaali voi olla
muovia tai esimerkiksi biohajoavaa kookosta, pellavaa tai juuttia.
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Mikäli luiskarakenteissa käytetään tilaajan omia maa-aineksia, on maalajien eroosioherkkyys ja soveltuvuus
kohteeseen tarkistettava ja eroosiosuojaus suunniteltava kohteen mukaan ohjeen Tiepenkereiden ja leikkausten
suunnittelu mukaisesti.
Murske voi olla markkinoilla olevaa tuotetta tai esimerkiksi tielinjalta tai muusta tilaajan raaka-aineesta tehtävää
mursketta. Tilaajan materiaalista valmistettujen murskeiden on täytettävä samat laatuvaatimukset kuin markkinoilla
olevien murskeiden. Työn suorittajan on tutkittava ne samoin kuin markkinoilla olevat murskeet ja esitettävä
tulokset tilaajalle.

Viitteet
SFS-EN 13253 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Eroosiosuojausten (rantojen suojarakenteiden ja luiskien
suojaverhousten) tekemisessä käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet
Tiepenkereiden ja -leikkausten suunnittelu. Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet. Liikenneviraston ohjeita 9/2010.

22211.2 Luiskakennostojen ja eroosiosuojatuotteiden alusta
Vaatimus
Tuettava luiska on stabiilli. Tuennan alla oleva maa täyttää käytettävän kasvillisuustyypin kasvualustavaatimukset.

Ohje
Katso kohta 22200.2.

Viitteet
22200.2 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten alusta
Tiepenkereiden ja -leikkausten suunnittelu. Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet. Liikenneviraston ohjeita 9/2010.

22211.3 Luiskakennostojen ja eroosiosuojatuotteiden asentaminen
Vaatimus
Luiskakennostot ja eroosiosuojatuotteet asennetaan suunnitelman mukaisesti.

Ohje
Luiskan suojauksessa ja eroosiosuojausrakenteissa voidaan käyttää hyväksi erilaisia verkkoja, mattoja tai kennostoja.
Luiskakennostojen käyttökohteita ovat esimerkiksi jyrkät luiskat ja vesistöjen rannat. Kennot täytetään kasvualustalla
ja veden vaikutuspiirissä olevat kennostot sepelillä. Luiskakennot kiinnitetään luiskan pintaan esimerkiksi
terästapeilla.
Luiska sidotaan eroosiosuojatuotteen lisäksi joko nurmetuksella tai muulla kasvillisuudella. Vedenalaisissa kohteissa
käytetään vesikasvillisuuden juurakoita, virtaavissa kohteissa kiviainesta.
Kasvillisuussuojauksen yhteydessä on usein hyvä käyttää esimerkiksi eroosiosuojaverkkoa tai mattoa, jolla
varmistetaan pinnan pysyvyys, kunnes kasvillisuus on juurtunut ja kehittynyt suojaavaksi. Kasvillisuuspeitettä ja osaa
eroosiosuojamatoista voidaan käyttää myös yhdistelmärakenteena uomien varsilla, kun virtaama on pientä.
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Kiviaineksella tehtävän eroosioverhouksen paksuus on ohjeen Tiepenkereiden ja -leikkausten suunnittelu taulukon
8.3 mukainen.

Viitteet
Tiepenkereiden ja -leikkausten suunnittelu. Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet. Liikenneviraston ohjeita 9/2010.

22211.4 Valmis luiskakennostojen ja eroosiosuojatuotteiden asennus
Ohje
Katso kohta 22200.4.

Viitteet
22200.4 Valmis luiskaverhous ja eroosiosuojaus, InfraRYL.

22211.5 Luiskakennostojen ja eroosiosuojatuotteiden asennuksen
kelpoisuuden osoittaminen
Ohje
Katso kohta 22200.5.

Viitteet
22200.5 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

22211.6 Luiskakennostojen ja eroosiosuojatuotteiden asennuksen
ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

22220 Kiviheitokkeet
22221 Kiviheitoke- ja louhekiviverhoukset
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2222.
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Ohje
Kiviheitokeverhouksella (louhekiviverhouksella) tarkoitetaan louhoskivistä koneellisesti tehtyä verhousta.
Kiviheitoketta käytetään suojaamaan esimerkiksi siltoja ja penkereitä aallokon ja virtaavan veden vaikutuksilta.
Järjestettyä kiviheitoketta voidaan käyttää aallokon ja voimakkaiden virtausten alueen yläpuolella sellaisenaan ja
kiviheitokkeen pinnan tasaukseen aallokon ja virtausten yläpuolella. Järjestetty kiviheitokeverhous tehdään pääosin
käsin latomalla. Järjestetyn kiviheitokkeen pinta viimeistellään käsityön tarkkuutta vastaavalla menetelmällä.

22221.1 Kiviheitoke- ja louhekiviverhousten materiaalit
Vaatimus
Kiviaines ei ole rapautunutta tai helposti murenevaa. Kiviheitokkeena käytetään louhittuja kiviä tai lohkareita, joiden
läpimitta on 400...1000 mm.
Järjestettynä kiviheitokkeena käytetään louhittuja kiviä, joiden läpimitta on 200...400 mm.
Louheverhouksen materiaalin enimmäisraekoko on 2/3 kerrospaksuudesta.

22221.2 Kiviheitoke- ja louhekiviverhousten alusta
Vaatimus
Kiviheitokeverhouksen alle asennetaan suodatinkangas (käyttöluokka N4).
Verhouksen alustan tasaisuusvaatimukset ovat maaleikkausten ja pengerluiskien laatuvaatimusten mukaisia, luvut
16110 ja 18100.

Ohje
Suodatinkangas asennetaan vaakasuuntaan verhouksen juuresta alkaen, limitys 0,5 m.
Katso kohta 22200.2.

Viitteet
16110 Maaleikkaukset, erittelemätön, InfraRYL
18100 Penkereet, InfraRYL
22200.2 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten alusta, InfraRYL
SILKO 2.911 Kiviheitokeverhouksen teko, työkohtaiset laatuvaatimukset, Liikennevirasto.

22221.3 Kiviheitoke- ja louhekiviverhousten tekeminen
Vaatimus
Kiviheitokeverhous tehdään käsityönä kuvan 22221:K1 mukaisesti.

Ohje
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Veden pinnan alla verhous voidaan tehdä talvella.

Vaatimus
Kiviheitokkeen juureen rakennetaan tai muotoillaan perustus seuraavasti:
•
•
•

kun kallion kaltevuus on juuren alla jyrkempi kuin 1:5, kallioon louhitaan juuren alle vähintään 1,5 m leveä
tasanne
kun pohja juuren alla on syöpyvää silttiä tai hiekkaa, juuren alle leikataan vähintään 3 m leveä tasanne ja
juuren etureunan syöpyminen estetään tarvittaessa kivikorein tai -patjoin
kun verhouksen juuressa saattaa syntyä suuria painumia, suunnitellaan heitokkeelle perustus.

Kiviheitokekerroksen paksuus on vähintään 3 kertaa kiviheitokkeen lohkareen pienin läpimitta ja 2 kertaa järjestetyn
kiviheitokkeen lohkareen pienin läpimitta.

Ohje
Kiviheitokeverhouksen paksuus on normaaleissa sisävesiolosuhteissa 1,0...1,5 m.
Järjestetyn kiviheitokeverhouksen paksuus on normaalisti 0,3...0,5 m.
Louheverhouksen rakenteen paksuuden vähimmäisvahvuutena on yleensä käytettävä 800 mm:n vahvuutta.

Vaatimus
Sallittu luiskakaltevuus on enintään 1:1,5. Verhous ei saa kuormittaa puusiltojen rakenteita. Betonisiltojen rakenteita
se saa kuormittaa enintään 1 m:n paksuudelta.

Ohje
Vedenpinnan yläpuolella järjestetyn kiviheitokkeen kaltevuus voi olla 1:1,25.
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Kuva 22221:K1 Louheverhous.

Viitteet
SILKO 2.911 Kiviheitokeverhouksen teko, työkohtaiset laatuvaatimukset, Liikennevirasto.

22221.4 Valmis kiviheitoke- ja louhekiviverhous
Vaatimus
Kiviheitokeverhousten kerroksen paksuuden alitus saa olla korkeintaan puolet lohkareiden pienimmästä sallitusta
läpimitasta.
Kiviheitokeverhouskerroksen pinnan sallittu poikkeama on ± 0,5 kertaa kiviheitokkeen lohkareen pienin sallittu
läpimitta ja järjestetyllä heitokkeella ± 0,5 kertaa järjestetyn kiviheitokkeen pienin sallittu lohkarekoko.
Järjestetyn kiviheitokeverhouksen pinnan suurin sallittu epätasaisuus on 100 mm 2 m:n matkalla.
Kiviheitokkeen yläpinnan aseman suurin sallittu poikkeama kohtisuoraan suunnitelma-asiakirjojen mukaista
verhouksen pintaa vastaan on enintään – 200 mm.

Ohje
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Louheverhouksen sallitut poikkeamat ovat kohdan 22200.4 mukaisia.

Viitteet
22200.4 Valmis luiskaverhous ja eroosiosuojaus, InfraRYL.

Vaatimus
Valmiiseen järjestettyyn kiviheitokepintaan ei saa jäädä yli 100 mm:n rakoja.

22221.5 Kiviheitoke- ja louhekiviverhousten kelpoisuuden osoittaminen
Ohje
Katso kohta 22200.5.

Viitteet
22200.5 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

22221.6 Kiviheitoke- ja louhekiviverhousten tekemisen
ympäristövaikutukset
Vaatimus
Vesivaikutukset esitetään ympäristöluvassa.

22222 Lohkokiviverhous
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2222.

Ohje
Lohkokiviverhous on isokokoisista louhekivistä latomalla ja saumaamalla tehty verhous, jota käytetään enimmäkseen
sillan keilan tai etuluiskan verhoukseen.
Tiivistä kiviverhousta käytetään mm. avo-ojien yhteydessä ja hulevesiviemärin sekä rummun päätteiden
verhouksissa.
Kennoverhouksella tarkoitetaan neliömäisistä tai kuusikulmaisista lohkokivistä kärki alaspäin asennettuja, omalla
painollaan koossa pysyviä pintoja.
Palkkiverhouksella tarkoitetaan suorakaiteen muotoisista lohkokivistä juoksulimityksellä asennettuja, omalla
painollaan koossa pysyviä pintoja.
Verkkoverhouksella tarkoitetaan kooltaan ja muodoltaan vaihtelevista lohkokivistä asennettavia saumattavia pintoja.
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22222.1 Lohkokiviverhouksen materiaalit
Vaatimus
Lohkokivet ovat luiskissa ja keiloissa omalla painollaan paikallaan pysyviä kiviä (> 70 kg) ja saumojen sidosten avulla
paikallaan pysyviä kiviä (> 35 kg).
Lohkokivien vaatimukset:
• lohkokivien paksuus on vähintään 100 mm ja verkkoverhouksessa vähintään 200 mm
• liuskekivilaattojen paksuus on vähintään 40 mm
• omalla painollaan paikallaan pysyvien kivien paksuus on luiskan alaosassa noin 0,3 m ja keskiosassa 0,2 m
2

• kiven näkyvän pinnan koko on noin 0,2 m ; verhouksen alaosassa voi käyttää suurempaa kokoa
• palkkiverhouksen kivien korkeus on 0,3...0,5 m ja pituus 3...5 kertaa korkeus
• verkkoverhouksen kivien pienin sivumitta on 0,1 m ja suurin sivumitta 1 m ja enintään kolme kertaa laatan leveys
• kivien väri ei saa vaihdella haitallisesti samalla pinnalla.
Kivien laatu tarkastetaan ennen laattojen asennusta. Saumalaastina käytetään maakosteaa sementtihiekkalaastia,
seos 1:3.

22222.2 Lohkokiviverhouksen alusta
Vaatimus
Louhekiviverhouksen asennuspohjana käytetään 200 mm paksua sorakerrosta, jonka rakeisuus täyttää jakavan
kerroksen soran vaatimukset. Tiiviin kiviverhouksen kivien alle tehdään 100 mm:n paksuinen sorakerros.

Ohje
Katso kohta 21210.1.

Viitteet
21210.1 Jakavan kerroksen materiaalit, InfraRYL.

Vaatimus
Routivan pohjamaan päälle asennetaan louheverhouksessa käyttöluokan N2 suodatinkangas ennen soran
levittämistä. Tiiviin kiviverhouksen sorakerroksen alle asennetaan routivalla pohjamaalla käyttöluokan N3
suodatinkangas.

Ohje
Verhouksen alusta muotoillaan niin, että laatoitukselle jää riittävä asennusvara.
Katso kohta 22200.2.
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Viitteet
22200.2 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten alusta, InfraRYL.

22222.3 Lohkokiviverhouksen tekeminen
Vaatimus
Laatat ladotaan julkaisun SILKO 2.912 kuvien 22222:K1…K4 mukaan. Kivet asennetaan alustakerrosta muotoillen
niin, että ne tukeutuvat koko alapinnaltaan. Kivet ladotaan sorakerroksen päälle mahdollisimman tiiviisti toisiaan
vasten siten, että valmiiseen pintaan ei jää yli 100 mm:n levyisiä rakoja. Kennoverhouksen alaosa tehdään
kolmiomaisista puolikaslaatoista.

Ohje
Kivien asennuksessa käytetään apuna malleja ja asennuslankoja sekä saumattavissa laatoituksissa asennuskiiloja.
Katso julkaisun SILKO kohta 2.912.

Viitteet
Siltojen korjausohjeet SILKO 2.912 Kivilaattaverhouksen teko, työkohtaiset laatuvaatimukset, Liikennevirasto.

Vaatimus
Verhouksen juuri tuetaan luiskien juuressa tarvittaessa luotettavasti
•
•
•

lujuusluokan C25/30 betonilla paikoilleen tuetuilla suurilla kivillä (kivivarvi)
kivikoreilla
betonipalkilla.

Kivien saumat täytetään soralla tai hiekalla siten, että saumat jätetään 50 mm vajaaksi betonimassalla tehtävää
loppusaumausta varten. Laastisauman pinta jätetään 10 mm kiven reunan alapuolelle.

Ohje
Saumojen sideominaisuuksien perusteella koossa pysyviä pintoja ei tarvitse saumata (saumoissa riittävä kitka).
Saumojen sideominaisuuksien perusteella paikallaan pysyvät kivet työstetään saumapinnoilta sopivan karheiksi ja
tiiviisti toisiinsa liittyviksi.

Vaatimus
Tiivis kiviverhous saumataan sementtilaastilla siten, että sauman leveys ei ole yli 40 mm.
Kuva 22222:K1. Kennoverhouksen saumojen leveydet.
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Kuva 22222:K2. Palkkiverhouksen saumojen leveydet.
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22222:K3. Verkkoverhouksen omalla painollaan paikallaan pysyvien kivilaattojen saumojen leveydet.
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22222:K4. Verkkoverhouksen kivilaattojen saumojen leveydet.

22222.4 Valmis lohkokiviverhous
Vaatimus
Valmiin pinnan poikkeamaksi kohtisuoraan pintaa vastaan sallitaan ± 50 mm. Valmiin pinnan tasaisuusvaatimus on ±
50 mm 2 m:n matkalla.

22222.5 Lohkokiviverhouksen kelpoisuuden osoittaminen
Ohje
Katso kohta 22200.5.

Viitteet
22200.5 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

22222.6 Lohkokiviverhouksen tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
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Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

22230 Kiviladokset
22231 Kenttäkiviverhoukset
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2223.

22231.1 Kenttäkiviverhousten materiaalit
Vaatimus
Noudatetaan luvun 214324 materiaalivaatimuksia. Luiskan alareunan tukena käytetään V220-viistereunakiveä.

Ohje
Jos käytetään maakosteaa betonia, sen sementtimäärä on 250 kg/m3 ja raekoko 0/8 mm.

Viitteet
214324 Kenttäkiveykset, InfraRYL.

22231.2 Kenttäkiviverhousten alusta
Vaatimus
Luiskaverhousten alusta tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.
Maapohjan routimisen estämiseksi asennetaan roudaneriste verhouksen alle tai verhouksen alla massat vaihdetaan
routimattomiksi. Tierakenteissa alustan routanousu rajoitetaan tasaiseksi ja laskennallisesti enintään 150 mm:n
suuruiseksi.
Luiskiin tehtävien kiveysten ja laatoitusten tasaushiekan alle levitetään vähintään 200 mm:n paksuinen kerros
jakavan kerroksen soraa, jos suunnitelma-asiakirjoissa ei ole esitetty näille alueille muuta rakennetta. Routivalle
alustalle asennetaan käyttöluokan N3 kuitukangas ennen sorakerroksen levittämistä.
Sora tiivistetään keskimäärin 92 %:n tiiviysasteeseen. Tasaisuusvaatimus on sama kuin kantavan kerroksen
yläpinnalla.
Kenttäkiviverhous tehdään verhousta sitovalle sementtisora-alustalle tai maakostealle betonialustalle. Jos kaltevuus
on 1:1,25, verhousalusta tehdään maakosteasta betonista. Maakostea betoni tai sementtisora levitetään
verhousarinalle 70...100 mm:n kerrokseksi.

Ohje
Katso kohta 22200.2 ja luku 214324.
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Viitteet
214324 Kenttäkiveykset, InfraRYL
22200.2 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten alusta, InfraRYL.

22231.3 Kenttäkiviverhousten tekeminen
Vaatimus
Tierakenteissa kenttäkiviverhous tehdään kuvan 22231:K1 mukaisesti.
Luiskaverhoukset tuetaan alareunasta upotettuun reunakiveen, kun luiskan korkeus on alle 2,5 m ja betonipalkkiin,
kun luiskan korkeus on yli 2,5 m. Luiskan alareunan tukena käytetään viistereunakiveä, joka asennetaan ulkosivultaan
lujuusluokan C25/30 betoniin 5...10 mm luiskaverhouksen saumapintaa alemmaksi.

Ohje
Kenttäkiviverhouksen kaltevuus voi olla jyrkimmillään 1:1,25.
Kenttäkiviverhouksia käsitellään luvussa 214324.
Siltarakenteiden kenttäkiviverhouksen tekeminen ja reunapalkit on esitetty ohjeessa SILKO 2.918.

Viitteet
214324 Kenttäkiveykset, InfraRYL
SILKO 2.918 Kenttäkiviverhouksen teko, työkohtaiset laatuvaatimukset, Liikennevirasto.

Vaatimus
Kuva 22231:K1. Esimerkki kenttäkiviverhouksesta tierakenteissa.
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22231.4 Valmis kenttäkiviverhous
Vaatimus
Kenttäkiviverhouksen viettopinta ei saa aaltoilla 3 m:n matkalla enempää kuin 50 mm.

Ohje
Katso kohta 22200.4 ja luku 214324.

Viitteet
214324 Kenttäkiveykset, InfraRYL
22200.4 Valmis luiskaverhous ja eroosiosuojaus, InfraRYL.

22231.5 Kenttäkiviverhousten kelpoisuuden osoittaminen
Ohje
Katso kohta 22200.5 ja luku 214324.

Viitteet
214324 Kenttäkiveykset, InfraRYL
22200.5 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.
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22231.6 Kenttäkiviverhousten tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

22232 Betonikivi- ja laattaverhoukset
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2223.

22232.1 Betonikivi- ja laattaverhousten materiaalit
Vaatimus
Vaatimukset ovat samat kuin betonikivipäällysteillä ja betonilaattapäällysteillä.
Suolaukselle altistuva luiskaverhous on erikoisluokan betonikiveä, jonka säänkestävyysluokka on 3/D,
kulutuskestävyysluokka ajoradoilla 2/H ja kevyen liikenteen väylillä 1/F ja jonka paksuus on vähintään 80 mm.
Suolaamattomien teiden luiskaverhouksissa voidaan käyttää myös normaaliluokan kiveä, jonka säänkestävyysluokka
on 2/B, kulutuskestävyysluokka 1/F ja kiven paksuus vähintään 60 mm.
Siltojen keiloissa käytetään vähintään 4,5 kg:n painoisia, 80 mm paksuja sidekiviä.
Luiskan alareunan tukena käytetään V220-viistereunakiveä, kuva 22232:K1.

Ohje
Katso julkaisu Betonituotteet ympäristörakentamisessa ja luvut 214311 ja 214312.

Viitteet
Betonikivipäällysteet, InfraRYL
Betonilaattapäällysteet, InfraRYL
Betonituotteet ympäristörakentamisessa, Suomen Betonitieto Oy.

22232.2 Betonikivi- ja laattaverhousten alusta
Vaatimus
Kivet asennetaan vähintään 20...30 mm:n asennushiekkakerrokselle tai maakosteaan betoniin.
Reikäkivet tai -laatat asennetaan vähintään 150 mm:n kasvualustalle, luku 23100 . Jos käytetään
reikälaattaverhousta, asennushiekkakerrokseen sekoitetaan kasvuturvetta 5 paino-%.
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Ohje
Tierakenteissa leikkausluiska tasoitetaan lopulliseen korkeuteen ja jyrätään ennen kivien asentamista. Alustan
routanousu rajoitetaan tasaiseksi ja laskennallisesti enintään 150 mm:n suuruiseksi.
Routivassa maalajissa kiveyksen alle tehdään kuvan 22232:K2 mukaiset kerrokset. Routivalla maapohjalla asennetaan
reikäkiviverhouksen alle routimisen estämiseksi roudaneriste, kuva 22232:K3, tai tehdään massanvaihto
roudattomaan syvyyteen.
Katso lisäksi julkaisun SILKO kohdat 2.913 ja 2.914 sekä julkaisu Betonituotteet ympäristörakentamisessa, luvut
214311 ja 214312 sekä kohta 22200.2.

Viitteet
Betonikivipäällysteet, InfraRYL
Betonilaattapäällysteet, InfraRYL
22200.2 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten alusta, InfraRYL
23100 Kasvualustat ja katteet, InfraRYL
Betonituotteet ympäristörakentamisessa, Suomen Betonitieto Oy
Siltojen korjausohjeet SILKO. Liikennevirasto.

Vaatimus
Kuva 22232:K1. Esimerkki luiskaverhouksen tukemisesta alareunasta upotettuun reunakiveen tai betonipalkkiin.
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22232.3 Betonikivi- ja laattaverhousten tekeminen
Vaatimus
Luiskaverhoukset tuetaan alareunasta upotettuun reunakiveen, kun luiskan korkeus on alle 2,5 m ja betonipalkkiin,
kun luiskan korkeus on yli 2,5 m. Luiskan alareunan tukena käytetään viistereunakiveä, joka asennetaan ulkosivultaan
suunnitelma-asiakirjojenmukaiseen betoniin 20 mm luiskaverhouksen pintaa alemmaksi.
Jyrkissä, yli 1:1, luiskissa reikäkivet tapitetaan alustaansa.

Ohje
Reikäkivet tai -laatat asennetaan kasvualustalle tiiviisti toisiaan vasten. Reikälaattojen saumat ja reiät täytetään
ohjeiden mukaisella kasvualustamateriaalilla.
Katso lisäksi luvut 23100, 214311 ja 214312.

Viitteet
Betonikivipäällysteet, InfraRYL
Betonilaattapäällysteet, InfraRYL
23100 Kasvualustat ja katteet, InfraRYL.
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22232.4 Valmis betonikivi- ja laattaverhous
Vaatimus
Valmiin pinnan sallittu epätasaisuus on luiskissa 20 mm 3 m:n matkalla. Saumat ovat suoria, ellei suunnitelmaasiakirjoissa muuta esitetä.

Ohje
Katso kohta 22200.4.

Viitteet
22200.4 Valmis luiskaverhous ja eroosiosuojaus, InfraRYL.

22232.5 Betonikivi- ja laattaverhousten kelpoisuuden osoittaminen
Ohje
Katso kohta 22200.5.

Viitteet
22200.5 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

22232.6 Betonikivi- ja laattaverhousten tekemisen
ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

22240 Vahvisteverkot
22242 Eroosiosuojakankaat
Viitteet
Määrämittausohje 2224.

22242.1 Eroosiosuojakankaiden materiaalit
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Vaatimus
Luiskien kasvualustapinta sidotaan tarkoitukseen valmistetuilla eroosiosuoja- ja stabilointikankailla.

Ohje
Luiskan kasvualustan pintakerros voidaan sitoa tarkoitusta varten suunnitellulla verkolla, esimerkiksi kuitu-,
kookoskuitu-, pellavakuitu- tai juuttikangasverkolla.

22242.2 Eroosiosuojakankaiden alusta
Vaatimus
Luiska kaivetaan vapaaksi kasvillisuudesta, juurista ja kivistä. Luiska on stabiili ja kunnolla tiivistetty.
Katso kohta 22200.2.

Viitteet
22200.2 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten alusta, InfraRYL.

22242.3 Eroosiosuojakankaiden asentaminen
Vaatimus
Kankaat asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan.

Ohje
Kankaita käytetään kasvillisuudella sidottavissa luiskissa.

22242.4 Valmis eroosiosuojakangasasennus
Ohje
Katso kohta 22200.4.

Viitteet
22200.4 Valmis luiskaverhous ja eroosiosuojaus, InfraRYL.

22242.5 Eroosiosuojakankaiden kelpoisuuden osoittaminen
Ohje
Katso kohta 22200.5.
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Viitteet
22200.5 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

22242.6 Eroosiosuojakankaiden asentamisenympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

22250 Luonnonmukaiset eroosiosuojaukset
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2225.

22250.1 Luonnonmukaisten suojausten materiaalit
Vaatimus
Luiskien sitomiseen käytettävä kasvillisuus on juuristoltaan hyvin kasvualustaa sitovaa. Kasvit tai kasvinosat ovat
istutettaessa elinvoimaisia.
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei materiaalin mukana ole kulkeutunut kasvinterveyden
kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät tai muut
vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet. Erityisesti kiinnitetään
huomioita puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin reikiin tai
syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan terveyden lisäksi kasviaineiston kauppakelpoisuus, merkinnät ja mukana
seuraavat asiakirjat niiden sisältämien pakollisten kasvipassi- tai taimitodistusmerkintöjen osalta.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
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Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

22250.2 Luonnonmukaisten suojausten alusta
Ohje
Katso kohta 22200.2.

Viitteet
22200.2 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten alusta, InfraRYL.

22250.3 Luonnonmukaisten suojausten tekeminen
22250.3.1 Luonnonmukaisten suojausten tekeminen, yleistä
Vaatimus
Luonnonmukainen suojaus tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaan.

Ohje
Kasvittamismenetelmän valinnassa otetaan huomioon istutuskohteen luonne ja maaperä, veden virtausnopeus sekä
veden korkeuden vaihtelut. Rannan kasvittaminen toteutetaan tarvittaessa käyttämällä useita menetelmiä
yhtäaikaisesti.
Kasvillisuuden eroosiovauriot korjataan mahdollisimman pian eroosiovaurion syntymisestä.
Rantojen sidonta kasvillisuuden avulla sisältää eroosioalttiiden oja- ja rantaluiskien sidonnan kasvillisuuden avulla
sekä pintavesien keruuseen tarkoitettujen maisema-altaiden ja pohjavesialueisiin liittyvien märkien hidastusaltaiden
kasvillisuustyöt.
Esimerkkejä luonnonmukaisista suojauksista:
Kuva 22250:K1. Pajupuupistokkaat kiviverhouksessa.
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Kuva 22250:K2. Pajupistokkaiden kerrosistutus.
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Kuva 22250:K3. Pajunoksista ladottu oksakate.
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Kuva 22250:K4. Pajupistokkaiden ankkurointi risungilla.
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Kuva 22250:K5. Vesikasvien juuripaakut kiviverhouksessa.
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Kuva 22250:K6. Verkolla tuettu vesikasvirulla.

11.1.2021

RTS 21:01
MaaRYL / 21000–22000

Kuva 22250:K7. Verkolla tuettu vesikasvimatto.
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22250.4 Valmis luonnonmukainen suojaus
Vaatimus
Kasvillisuus peittää istutusalueen pinnan kahden vuoden kuluessa istuttamisesta.

Ohje
Katso kohta 22200.4.

Viitteet

11.1.2021
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22200.4 Valmis luiskaverhous ja eroosiosuojaus, InfraRYL.

22250.5 Luonnonmukaisten suojausten kelpoisuuden osoittaminen
Ohje
Katso kohta 22200.5. Viitteet
22200.5 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

22250.6 Luonnonmukaisten suojausten tekemisen
ympäristövaikutukset
Vaatimus
Maa-ainesten tuuli- ja vesieroosio estetään.

22290 Muut eroosiosuojaukset
22291 Molskotti-, sepeli-, murske- ja soraverhoukset
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2229
Siltojen korjausohje SILKO 2.917 Molskotti ja sepeliverhouksen teko, työkohtaiset laatuvaatimukset, Liikennevirasto.

Ohje
Molskottiverhous on murskatusta kiviaineksesta (raekoko 100/200) koneellisesti tehty verhous. Sen paksuus on
vähintään 300 mm ja kaltevuus enintään 1:1,5.
Molskottiverhousta käytetään enimmäkseen siltojen etuluiskan verhouksena. Siltojen keiloissa ja tieluiskissa sitä
voidaan käyttää tapauskohtaisesti harkinnan perusteella ottaen huomioon maisema-, turvallisuus- ja
kestävyysnäkökohdat.
Sora- tai murskeverhousta käytetään eroosioherkissä siltti-, silttimoreeni- tai hiekkaluiskissa estämään luiskien
syöpymistä. Soraverhousta käytetään luiskien eroosiosuojauksena ja murskeverhousta yleensä siltojen etuluiskan
verhouksena.

22291.1 Molskotti-, sepeli-, murske- ja soraverhousten materiaalit
Vaatimus
Kiviaines ei ole rapautunutta tai helposti murenevaa.
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Sora- tai murskeverhouksena käytetään jakavan kerroksen soraa tai mursketta, luku 21210. Sora- ja
murskeverhousten levitettävän materiaalin suurin raekoko on 2/3 kerrosvahvuudesta.

Viitteet
21210 Jakavat kerrokset, InfraRYL.

Vaatimus
Molskottiverhouksessa käytetään rakeisuudeltaan 100/200 murskattua kiviainesta. Sepeliverhouksessa käytetään
rakeisuudeltaan 50/100 murskattua kiviainesta.

22291.2 Molskotti-, sepeli-, murske- ja soraverhousten alusta
Vaatimus
Sora- tai murskeverhousten alle tehdään hiekkasuodatin tai asennetaan vettä läpäisevä, tarkoitukseen hyväksytty
suodatinkangas.
Jos molskottiverhouksen alustan materiaali luiskissa sisältää hienoaineksia (pienempää kuin 0,063 mm) enemmän
kuin 30 %, asennetaan alustan päälle käyttöluokan N2 suodatinkangas.

Ohje
Katso kohta 22200.2.

Viitteet
22200.2 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten alusta, InfraRYL.

22291.3 Molskotti-, sepeli-, murske- ja soraverhousten tekeminen
Vaatimus
Murske- ja soraverhouksen luiskan kaltevuus on korkeintaan 1:2.

Ohje
Murskeverhouksen pinta tasoitetaan lapiolla ja viimeistellään haravoimalla. Sora- tai murskeverhouskerros
tiivistetään jyräyksellä tai tärylevyllä.

Vaatimus
Molskottiverhouksen jyrkin sallittu luiskan kaltevuus on 1:1,5 ja sepeliverhouksen 1:2. Verhouksen paksuus on
vähintään 300 mm. Verhouksen juuren vakavuus varmistetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

Ohje
Molskottiverhous tehdään mahdollisimman valmiiksi koneellisesti ja viimeistellään kiviä käsin ja kangella
siirtelemällä.
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Verhouksen juuren vakavuus voidaan tarvittaessa varmistaa esimerkiksi kivikorimattojen tai kivikoreista tehdyn
tukimuurin avulla. Muut reunat voidaan vahventaa betonilaastilla tai varustamalla ne vesikourulla tai rajaamalla
kestopuulankulla.

22291.4 Valmis molskotti-, sepeli-, murske- ja soraverhous
Vaatimus
Molskotti-, sepeli-, sora- ja murskeverhousten kerroksen pinnan sallittu tasopoikkeama kohtisuoraan tasoa vastaan
ja pinnan sallittu tasaisuuspoikkeama ovat taulukon 22291:T1 mukaiset.
Taulukko 22291:T1. Verhouksen sallitut poikkeamat materiaaleittain.
Verhousmateriaali

Kerrospaksuus

Pinnan sallittu
tasopoikkeama
(kohtisuoraan tasoa
vastaan)

Pinnan sallittu
tasaisuuspoikkeama

Molskotti

≥ 300 mm

± 100 mm

3 100 mm/ m

Sepeli, sora, murske

≥ 300 mm

± 100 mm

3 75 mm/ m

Ohje
Katso kohta 22200.4.

Viitteet
22200.4 Valmis luiskaverhous ja eroosiosuojaus, InfraRYL.

22291.5 Molskotti-, sepeli-, murske- ja soraverhousten kelpoisuuden
osoittaminen
Ohje
Katso kohta 22200.5.

Viitteet
22200.5 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

22291.6 Molskotti-, sepeli-, murske- ja soraverhousten tekemisen
ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.
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22292 Kivikoriverhoukset
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2229
Siltojen korjausohjeet, SILKO 2.919 Kivikorirakenteiden teko, työkohtaiset laatuvaatimukset, Liikennevirasto.

Ohje
Kivikoreja käytetään patjamaisina eroosiosuojauksina luiskissa ja ojien pohjilla. Kivikori on pinnoitetusta
teräsverkosta valmistettu kivitäytteinen kori tai patja. Ohutta kivikoripatjaa, jonka korkeus on korkeintaan 150 mm,
nimitetään kivikorimatoksi.

22292.1 Kivikoriverhousten materiaalit
Vaatimus
Kivikorien mitat, materiaalivaatimukset ja rakenne ovat suunnitelma-asiakirjojen ja standardin SFS-EN 10223–8:en
mukaiset.

Ohje
Kivikoriverkon langan teräslaatu on standardin SFS-EN 10223–8:en mukaan. Koriverkon langan paksuus on vähintään
3 mm.
Voimakkaan rasituksen ja vedenalaisissa kohteissa teräslanka on kuumasinkittyä ja muovipinnoitettua.
Sinkkiä on vähintään 250 g/m2, ja muovipinnoitteen paksuus on vähintään 250 μm. Muovi on pakkasenkestävää
polyeteeniä (PE) tai polyvinyylikloridia (PVC).
Lievän rasituksen alaisissa kohteissa verkko voi olla sinkki-alumiinipinnoitettua teräslankaa, jonka
pinnoitepaksuus on vähintään 350 g/m2.

Viitteet
SFS-EN 10223–8:en Steel wire and wire products for fencing and netting. Part 8: Welded mesh gabion products.

Vaatimus
Kivikoripatjoihin käytettävien kivikorien leveys on 2 m ja pituus 3 tai 6 m. Korit on jaettu lokeroihin, joiden pituus on
0,6 tai 1,0 m. Verkon silmäkoko vaihtelee 60 mm x 80 mm:n ja 100 mm x 120 mm:n välillä.

Ohje
Kori punotaan langoista siten, että langan katkeaminen ei aiheuta korin purkautumista.

Vaatimus
Korit täytetään suunnitelma-asiakirjoissa osoitetun kokoisilla ja laatuisilla kivillä. Kivikoripatjan kivien koko ei saa olla
verkon silmäkokoa pienempi eikä suurempi kuin 2/3 patjan paksuudesta.
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22292.2 Kivikoriverhousten alusta
Vaatimus
Korien asennusalustat tasoitetaan ottaen huomioon korien asennustoleranssit ja korien mitat.
Perustamistasoon ei saa jäädä merkittävää epätasaisuutta. Verhousarinaa ei tarvita, mutta kivikoripatjan alle
asennetaan käyttöluokan N4 suodatinkangas.

Ohje
Katso kohta 22200.2.

Viitteet
22200.2 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten alusta, InfraRYL.

22292.3 Kivikoriverhousten tekeminen
Vaatimus
Kivikorimuurit tehdään suunnitelma-asiakirjojen ja materiaalitoimittajan asennusohjeiden mukaan.

Ohje
Korit ja patjat asennetaan ja sidotaan toisiinsa suunnitelma-asiakirjoissa osoitetulla tavalla.
Korit täytetään yleensä vasta sijoituspaikalla. Korit täytetään noin 50 mm yläreunan yläpuolelle ennen sulkemistaan.
Täytettyjä koreja nostettaessa käytetään tarkoitukseen sopivia apuvälineitä korien rikkoutumisen estämiseksi ja
asennuksen helpottamiseksi.

Vaatimus
Kivikoripatjaverhouksen jyrkin sallittu kaltevuus on 1:1,25. Jos luiska on jyrkempi kuin 1:1,5, kivikoripatja
ankkuroidaan.

Ohje
Jos luiskan kaltevuus on jyrkempi kuin 1:1,5, kivikoripatjat kiinnitetään yläreunastaan maahan 1 m:n välein korin läpi
lyötävillä kuumasinkityillä terästapeilla (läpimitta 15 mm). Tarvittaessa terästappeja lyödään myös
muualle siten, että kivikoripatja on kiinnitetty alustaan tapilla kultakin 2 m2:n alalta.

Vaatimus
Kivikoripatjaverhouksen paksuus on vähintään 300 mm. Helpoissa olosuhteissa voidaan käyttää kivikorimattoa, jonka
korkeus on 150 mm.
Uoman pohjaan tehtävä kivikoripatjaverhous ulotetaan vähintään 3 m eroosiolle herkän alueen ulkopuolelle.

22292.4 Valmis kivikoriverhous
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Vaatimus
Korien ja patjojen näkyviin jäävien pintojen asennustoleranssi on ± 50 mm. Vierekkäisten ja päällekkäisten korien ja
patjojen välinen porrastus ei saa olla yli 50 mm.

Ohje
Katso kohta 22200.4.

Viitteet
22200.4 Valmis luiskaverhous ja eroosiosuojaus, InfraRYL.

22292.5 Kivikoriverhousten kelpoisuuden osoittaminen
Ohje
Katso kohta 22200.5.

Viitteet
22200.5 Luiskaverhousten ja eroosiosuojausten kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

22292.6 Kivikoriverhousten tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

Liite 1Raekokosuhteen laskeminen

Liite 1 Raekokosuhteen laskeminen
Tiettyä läpäisyprosenttia vastaavan seulakoon arvioiminen logaritmiselta asteikolta on epätarkkaa, kun
läpäisyprosentti osuu seulojen väliin. Läpäisyprosenttia n vastaavan seulakoon voi tällaisessa tapauksessa
laskea interpoloimalla seulojen läpäisyprosenttien avulla käyttäen alla olevaa kaavaa:
dn=10^(LOG10(a)+(n-c)*(LOG10(b)-LOG10(a))/(f-c)), jossa
dn = läpäisyprosenttia n vastaava seulakoko (mm)
a = suurin seula (mm), jonka läpäisyprosentti on alle n%
b = pienin seula (mm), jonka läpäisyprosentti on yli n%
c = seulan a läpäisyprosentti
f = seulan b läpäisyprosentti
Esim d60 laskeminen tapauksessa, jossa d60 osuu 1mm ja 2 mm seulojen väliin käyrällä, jossa 1 mm:n
seulan läpäisyprosentti on 48% ja 2 mm seulan läpäisyprosentti on 67%
a

1

b

2

c

48

f

67

d60=10^(LOG10(1)+(60-48)*(LOG10(2)-LOG10(1))/(67-48)) = 1,549
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Liite 2 Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun
menetelmät
Tiivistysmenetelmän valinta
Tiivistysmenetelmä valitaan suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen menetelmää tai lopputulosta koskevien
vaatimusten mukaisesti siten, että tiiviys- ja kantavuusvaatimukset saavutetaan, mutta tiivistettävän
kerroksen hienoainespitoisuus ei kasva liikaa.
Veden käyttö tiivistystyössä
Tiivistystyö tulee tehdä lähellä materiaalin optimivesipitoisuutta, tiivistettävään kerrokseen lisätään vettä
tiivistämisen edistämiseksi. Vesi lisätään niin, että se jakautuu tasaisesti tiivistettävälle alueelle.
Vesipitoisuus vaikuttaa tiivistymiseen. Jos pengertä tai rakennekerrosta rakennettaessa vesipitoisuuden
ja optimivesipitoisuuden ero on yli 4 %-yksikköä, ei 95 %:n tiiviysastevaatimusta yleensä saavuteta. Jos
tiiviysastevaatimus on 90 %, tiivistettävän materiaalin vesipitoisuuden ja optimivesipitoisuuden ero ei
yleensä saa olla yli 6 %-yksikköä.
Työkohteessa vesipitoisuus voidaan mitata säteilymittalaitteella, jonka mittaustulos voidaan varmistaa
kuivaamalla samasta kohdasta otettu materiaalinäyte menetelmän SFS-EN 1097-5 mukaisesti. On
huomioitava, että säteilymittalaitteella vesipitoisuuden mittaustulokseen vaikuttaa eniten aivan pintakerros
sekä materiaalissa mahdollisesti olevat mittausta haittaavat alkuaineet tai yhdisteet. Jos on aihetta epäillä,
että pinnan kosteus poikkeaa merkittävästi koko kerroksen kosteudesta, asia voidaan varmistaa poistamalla
kerroksen pintaosa ja tutkimalla sen alla olevan kerroksen kosteus.
Mikäli kastelua ei tarvita, materiaalin levitys ja tiivistys tehdään välittömästi kuorman tyhjentämisen jälkeen,
koska materiaalin kosteus on yleensä tällöin tiivistämisen kannalta sopivin.
Vesi toimii voiteluaineena vähentäen rakeiden välistä kitkaa ja parantaen tiivistyvyyttä. Kastelua ei saa
suorittaa liian suurella paineella. Kasteluveden annetaan imeytyä niin, että se kostuttaa tiivistettävän
materiaalin myös pintaa syvemmältä. Jos kasteluvesi huuhtelee karkeassa materiaalissa olevan
hienorakeisemman aineksen kerroksen pohjalle, voidaan parempaan tulokseen päästä tiivistämällä
kerroksen pinta staattisella valssijyrällä ennen kastelua tai säätää kastelulaitteen veden painetta,
kastelulaitteen kulkunopeutta ja kastelukertoja sekä säätämällä kastelulaitteen suutinta. Tiivistys on
suositeltavaa tehdä pian kastelun jälkeen
Jos tiivistettävä materiaali on liian kostea, voidaan vesipitoisuutta pienentää tiivistämällä täytön väliin
erillinen lisäkerros kuivasta, hyvin vettä johtavasta pengermateriaalista.
Jos kerrosrakenteen pinta on niin märkä, että tiivistäminen ei onnistu, pinta pyritään saamaan
tiivistämiskelpoiseksi muokkauksella tai lisäämällä karkeaa ja kuivaa maa-ainesta tai kalkkia. Veden
haihtumista voidaan nopeuttaa myös mekaanisin keinoin, esimerkiksi tiehöylällä karhitsemalla.
Tiivistettävän kerrospaksuuden valinta
Kerralla tiivistettävän kerroksen paksuus valitaan tiivistettävän materiaalin ja tiivistyskaluston mukaan
siten, että tiiviys- ja kantavuusvaatimukset saavutetaan. Jokainen tiivistettävä kerros ja tiivistetään koko
leveydeltään käyttäen kerrospaksuuden mukaan kuhunkin tarkoitukseen soveltuvaa tiivistyskalustoa ja
tiivistyskertamäärää. Tiivistetyn materiaalin löyhdyttämistä liian useilla tiivistämiskerroilla tulee välttää.
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Mahdollista hienonemista seurataan työn aikana ja tarvittaessa tiivistystyö keskeytetään ja selvitetään
tarvittavat toimenpiteet vaatimusten täyttämiseksi.
Ohjeelliset tiivistyskertamäärät eri kerrospaksuuksilla ja tiivistyskalustoilla esitetään taulukossa Liite
Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät:T1.
taulukko Liite 2:T1 Tiivistyskoneiden ohjeellinen tiivistyskertamäärä eri kerrospaksuuksilla maa-aineksen
kosteuden ollessa lähellä optimivesipitoisuutta.
Tiivistyskertamäärän ohjearvo
Tiivistyskone
MassatSuodatin-/ Jakava Kantava
eristyskerroskerros/ kerros
välikerros

Kerrospaksuus
enintään, m
Täryjyrät

0,25 0,5

0,25 0,4

0,2

Tien tai kadun Tien tai
alusrakenne
kadun
alusrakenne
1)
H ≤ 30
1)
H
> 30

0,3 0,25

0,5 0,8 0,25

Louhe

0,5 0,8 0,8

Radan
pengertäyttö

1,0 0,4

0,8

2)

1 täryvalssi

>5

4

7

2
täryvalssia

>5

3

4

3

5

Kumipyöräjyrät <
3)
20

6

—

8

4

8

>
10

—

Pyöräkuormaajat >
7)
40
Puskutraktorit >
8)
10

4)

12)

3

6

11

3

6

11 513) 713)

5

5

3

6

2

4

8

2

4

8

—

—

—

—

—

10

—

6

— —

6

—

—

—

—

—

—

6

12

8

12

4

8

14

3

6

11

—

—

10

—

—

—

—

10

—

7

— —

7

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4

8

14

3

7

13

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4

— —

6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— —

10)

10) —

—

—

—

—

4

—

5

—

5

—

3

— —

4

—

—

—

—

—

12)

5

12)

8

12)

6

9

>
20
5)

Staattiset
valssijyrät
6)

Sorkkajyrät 7...10
9)

Tärylevyt
11)

>0,2

—
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Tiivistyskertamäärän ohjearvo
Tiivistyskone
MassatSuodatin-/ Jakava Kantava
eristyskerroskerros/ kerros
välikerros

>0,4
1)

3

—

4

—

4

—

Tien tai kadun Tien tai
alusrakenne
kadun
alusrakenne
1)
H ≤ 30
1)
H
> 30
3

— —

3

—

Louhe

—

—

—

Radan
pengertäyttö

—

—

H = hienoainespitoisuus (0,063 mm:n seulan läpäisy-%).

2)

Täryjyrät eivät sovellu runsaasti koheesioainesta sisältävien maalajien tiivistämiseen.
Amplitudi aluksi noin 1,5 mm ja viimeiset ylityskerrat < 1 mm, kerrosrakenteen ja
suodattimen jyräysnopeus 1…3 km/h, jakavan ja kantavan 3…6 km/h. Viivakuorma > 1,5 t/
m.
3)

Kumipyöräjyrät eivät sovellu runsaasti koheesioainesta sisältävien maalajien
tiivistämiseen, rengaspaine soraisilla maalajeilla 500 kPa ja hiekkaisilla maalajeilla 300
kPa, jyräysnopeus yli 5 km/h.
4)

Kumipyöräjyrän pyöräpaino > 2 t.

5)

Kumipyöräjyrän pyöräpaino > 3 t.

6)

Staattiset valssijyrät eivät sovellu märkien silttisten maalajien tiivistämiseen.
Viivakuorma > 5 t/m.
7)

Pyöräkuormaajat eivät sovellu märkien silttisten maalajien tiivistämiseen.

8)

Puskutraktorit soveltuvat ohuiden kerrosten ja märkien silttien tiivistämiseen.

9)

Sorkkajyrät soveltuvat silttien ja savien tiivistämiseen.

10)

Urakoitsijan on esitettävä käyttämänsä sorkkajyrän tekniset tiedot (myös sorkan pituus,
sorkan pään pinta-ala) ja työntekijöille annettavat jyräysohjeet.
11)

Tärylevyjä käytetään yleensä ahtaiden alueiden ja kaivantojen täytössä kitkamaalajien
tiivistämiseen. Teho riittää yleensä vain ohuen kerroksen (100...250 mm) tiivistämiseen.
Parempaan tiivistystehoon päästään tärylevyillä, joiden pohja on muotoiltu siten, että
alkutiivistyksen jälkeen levy tiivistää pienemmällä pinta-alalla ja siten suuremmalla
pintapaineella.
12)

Jyrän massa 10 - 13 t.

13)

Jyrän massa yli 13 t.

Tiivistystyön kalusto
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Sopiva kerrospaksuus, tiivistyskalusto, -kertamäärä ja tapa voidaan selvittää koetiivistyksellä.
Riittävän tiiviyden saavuttamiseksi käytetään kuhunkin tarkoitukseen sopivia staattisia tiivistyskoneita, kuten
sileävalssi- ja kumipyöräjyriä, tai täryjyriä ja muita dynaamisia tiivistyskoneita. Myös koneiden yhdistelmiä
voidaan käyttää. Soran ja hiekan tiivistämiseen soveltuvat yleensä parhaiten dynaamiset tiivistyskoneet ja
kumipyöräjyrät, runsaasti hienoaineksia sisältävien kerrosten tiivistämiseen kumipyörä- ja sileävalssijyrät.
Tiivistys tehdään mahdollisimman raskaalla jyrällä. Suositeltavaa on käyttää suurissa täyttökohteissa
puskulevyllistä raskasta kumipyöräjyrää, joka levittää ja tiivistää materiaalin samanaikaisesti.
Jos täyttö tehdään sellaiselle pohjamaalle (esim. pehmeä savi, turve tai märkä siltti), joka saattaa normaalia
tiivistystapaa käytettäessä häiriintyä, on ensimmäisen täyttökerroksen paksuuden oltava suhteessa
tiivistyskoneen tehoon. Kerros voidaan tiivistää ilman täryttämistä tai käyttää ylempiä kerroksia kevyempää
jyrää.
Tiivistyskaistojen limittäisyyden tulee olla vähintään 10 % kerralla tiivistettävän kaistan leveydestä.
Tiivistyksessä on suositeltavaa käyttää tiiviydentarkkailulaitteella, GPS-paikannuksella ja tiiviysmittausten
dokumentaatiolla varustettua jyrää.
Jyrän nopeutta tulee tarkkailla jatkuvasti. Täryjyrälle tyypillisesti sopiva nopeus maatäytteellä on 3 km/h.
Kunkin kerroksen tiivistämistyön yhteydessä on kerroksen pinta muotoiltava ja tasoitettava niin, ettei
pinnalle jää vettä kerääviä painanteita.
Kuljetuskaluston reitit jaetaan koko kerrosrakenteen leveydelle hyvän esitiivistyksen saavuttamiseksi.
Jos maalaji on hienorakeista, heikosti kantavaa ja kuljetukset pehmentävät pinnan, pinta vahvistetaan
lujitteella ja/tai olosuhteisiin sopivalla kerroksella. Tarvittaessa rakennetaan työnaikainen kuljetustie.
Pohjarakenteiden suunnittelija tarkistaa, ettei väliaikainen tie aiheuta vahinkoja pehmeikköalueilla.
Ennen tiivistystyötä
Tiiviydentarkkailumenetelmien vertailuarvojen määritystavat ja menetelmien käytön rajoitukset on esitetty
taulukossa Liite:T2.
Tiivistettävän materiaalin vertailuarvot, optimivesipitoisuus ja enimmäiskuivairtotiheys, määritetään
laboratoriossa sullontakokeella ennen tiivistyksen aloitusta. Sullontakoe voi olla standardin SFS-EN 132862 mukainen modifioitu (käytetään myös termiä parannettu) Proctor- menetelmä, kiertotiivistysmenetelmä
tai tärypöytämenetelmä (SFS-EN 13286-5). Kiertotiivistysmenetelmää käytettäessä on tunnettava
menetelmän korrelaatio Proctor-menetelmän kanssa. Kiertotiivistimellä saadut tulokset on varmistettava
Proctor-sullonnalla, jos suunnitelmissa on niin vaadittu. Vaihtoehtoisesti vertailuarvot voidaan määrittää
koetiivistysrakenteella tiivistystyön aikana tai erillisellä koerakenteella.
Proctor-sullonta
Standardin SFS-EN 13286-2 mukainen modifioitu Proctor-menetelmä tarkoittaa sitä, että tiivistämiseen
3

käytetty energia on 2,56-2,80 MJ/m . Testi toteutetaan sullomalla materiaalia kerroksittain 4,5 kg juntalla
materiaalin enimmäisraekoon mukaisesti valittuun muottiin. Muotin halkaisijan (100, 150 tai 250 mm) pitää
olla vähintään neljä kertaa materiaalin enimmäisraekoko. Testi tehdään yleensä 4...6 eri vesipitoisuudella.
Proctor-menetelmä soveltuu materiaalille, jonka enimmäisraekoko on 63 mm. Ylisuuret rakeet voidaan
poistaa ennen Proctor-sullontaa, ja tehdä niin kutsuttu kivisyyskorjaus SFS-EN 13286-2 liitteen C
mukaisesti.
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Kiertotiivistin
Kiertotiivistimellä materiaalia tiivistetään hiertävällä ja staattisesti puristavalla kiertoliikkeellä.
Kiertotiivistinmenetelmästä on julkaistu asfalttimassojen tiivistämiseen tarkoitettu standardi (SFS-EN
12697-10), jonka mukaista menetelmää käytetään, kunnes sitomattomille materiaaleille on kehitetty oma
menetelmä. Esimerkiksi Tiivi-projektissa on selvitetty menetelmän käyttöä sitomattomien materiaalien
tiivistyksessä.
Viitteet
Sitomattomien materiaalien jatkuvatoiminen tiivistystarkkailu. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä
25/2012.
Tärypöytämenetelmä
Tärypöytämenetelmä soveltuu materiaalille, jonka enimmäisraekoko on 80 mm ja hienoainespitoisuus
on enintään 12 %. Tärypöytämenetelmässä noin 45 kg näytettä tiivistetään lieriömuotissa 18 minuuttia
täryttämällä 50 Hz taajuudella enintään 0,4 mm amplitudilla.
Koetiivistys
Menetelmää voidaan käyttää määrittämään vaatimusarvot menetelmiin 1 ja 5. Koetiivistyksessä
kerrospaksuus ja tiivistyskalusto ovat taulukon 18110:T2 mukaisia. Tällöin on syytä valita tiivistyskalusto
taulukon 18110:T2 valikoiman raskaimmasta päästä.
Koetiivistyksessä seurataan tehostetusti tiiviyden ja kantavuuden kehittymistä jyräyskertamäärien
suhteen. Koetiivistyksessä materiaalin vesipitoisuuden tulee olla hyvin lähellä optimivesipitoisuutta.
Tiiviyttä ja kantavuutta mitataan niiden kelpoisuuden osoittamiseen soveltuvilla menetelmillä joka toisen
jyräyskerran jälkeen riittävän monesta eri mittauspisteestä ja tarvittaessa eri syvyyksiltä. Erityisesti yli
500 mm kerrospaksuuksilla on tarpeen tutkia tiivistysvaikutuksen ulottuvuutta myös kerroksen pohjalta.
Koetiivistys voidaan toteuttaa erikseen eri kerrospaksuuksilla sekä erilaisilla tiivistyskalustoilla ja tekniikoilla. Koetiivistys on tehtävä uudestaan aina kun materiaali tai tiivistyskalusto vaihtuu tai alustan
kantavuus muuttuu tai kerrospaksuus kasvaa koetiivistysalueeseen verrattuna. Koetiivistyksen tuloksena
voidaan todeta vaadittuun tiiviyteen ja kantavuuteen pääsemiseksi edellytetty tiivistyskäytäntö, jonka
toteutumista rakennuskohteessa seurataan työtapatarkkailuna yhdessä materiaalin ja sen kosteustilan
kanssa.
Ellei tarkempaa tietoa ole käytettävissä, tiivistyskokeiden suunnittelussa voidaan käyttää apuna taulukossa
Liite 2:T3 eri maalajeille esitettyjä tyypillisiä optimivesipitoisuuksia ja enimmäiskuivairtotiheyksiä.
Taulukko Liite 2:T2. Tiiviydentarkkailumenetelmien vertailuarvojen määritystavat ja menetelmien käytön
rajoitukset.
Tiiveydentarkkailun menetelmä

Vertailuarvon tai –perusteen
määritystapa

Menetelmän soveltuvuus

1. Säteilylaitemittaus

Proctor-menetelmä, kiertotiivistin,
tärypöytä-menetelmä tai
koetiivistys

Materiaalin enimmäisraekoko ≤
63 mm

2. Levykuormitus- tai
pudotuspainolaitemittaus

Verrataan
muodonmuutosmoduulille

Materiaalin enimmäisraekoko ≤
125 mm
5
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Tiiveydentarkkailun menetelmä

Vertailuarvon tai –perusteen
määritystapa

Menetelmän soveltuvuus

(kantavuudelle) ja tiiviyssuhteelle
asetettuihin vaatimuksiin
3. Mittaava jyrä ja pistemäiset
varmistusmittaukset

Valitun
varmistusmittausmenetelmän
mukaan

4. Vaaitus

Korkeusasema

Materiaalin enimmäisraekoko ≤
125 mm

5. Jyräyskertamäärien seuranta

Koetiivistys tai taulukon T1
ohjearvo

Vain lyhyissä kohteissa, joissa
pohjaolosuhteet vakiot sekä
pyörä- ja jalankulkuteillä.

6. Volymetrimittaus

Proctor-menetelmä, kiertotiivistin,
tärypöytä-menetelmä tai
koetiivistys

Materiaali, jonka
enimmäisraekoko ≤ 16 mm

Taulukko Liite 2:T3. Ohjeelliset optimivesipitoisuudet.
Maalaji

Optimivesipitoisuus, %

Enimmäiskuivairtotilavuuspaino,
t/m

3

Sora, soramoreeni

5...10

2,0...2,2

Hiekka

5...15

1,7...2,2

Siltti

15...25

1,6...1,8

Savi

20...30

1,5...1,7

Hiekkamoreeni ja silttimoreeni

5...10

2,0...2,3

Tiivistystyön tarkkailu
Tiivistämisen aikana materiaalin tiivistymistä seurataan tiiviydentarkkailumenetelmillä, joilla
varmistetaan, että käytettävällä työmenetelmällä ja tiivistyskalustolla saavutetaan asetetut tiiviys- ja
kantavuusvaatimukset.
Rakenneosakohtainen tiiviys- ja/tai kantavuusvaatimus on esitetty valmista rakenneosaa koskevissa
vaatimuksissa, ja edellytetty tiiviydentarkkailumenetelmä on esitetty rakenneosan kelpoisuuden osoittamista
koskevissa vaatimuksissa.
Etenkin karkearakeisimmilla materiaaleilla tulisi käyttää menetelmää, jossa vertailuarvon määritystä
ei tarvita. Karkearakeisimpien materiaalien tiiviystarkkailu on pääsääntöisesti suositeltavaa toteuttaa
tiiviysasteen sijasta tiiviyssuhteeseen perustuvilla menetelmillä (menetelmä 2), tiiviydentarkkailulaitteella
varustetulla täryjyrällä yhdistettynä pistemäisiin tiiviyssuhteen tarkastusmittauksiin (menetelmä 3) tai
työtapatarkkailumenetelmällä (menetelmä 5), jossa tavoitellun tiiviystuloksen tuottava tiivistystapa
määritetään koetiivistykseen perustuen.
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Menetelmä 1: SÄTEILYLAITEMITTAUS
Menetelmä soveltuu kohteisiin, joissa materiaalin enimmäisraekoko on pienempi kuin 63 mm. Menetelmä
soveltuu heikosti karkearakeisille murskeille. Säteilylaki 592/1991 edellyttää säteilymittarin käyttäjältä
erityiskoulutusta ja laitteelle lukittavaa säilytystilaa.
Säteilymittauksessa laitteen mittaustanko työnnetään tiivistettyyn kerrokseen tehtyyn reikään, ja yksittäisen
mittauspisteen tulokseksi määritetään keskiarvo 100 mm ja 250 mm syvyydeltä tehdyistä mittauksista.
Reikä voidaan tehdä esimerkiksi iskuporalla. Vertailutiheyteen verrattava yksittäinen mittaustulos lasketaan
säteilylaitemittauksen yhteydessä viiden yksittäisen mittauspisteen kolmen keskimmäisen tuloksen
keskiarvona. Yksittäiset mittauspisteet valitaan tutkittavalta linjalta 1 m välein. Kerroksen pinnalta ilman
kerrokseen työnnettävää mittaustankoa tehtävä heijastusmittausmenetelmä ei anna yhtä luotettavaa tulosta
kerroksen tiheydestä. Säteilymittauksella saatu vesipitoisuustulos kuvaa vain pinnan vesipitoisuutta, ja
tulokseen voivat vaikuttaa myös muut materiaalin kemialliset ominaisuudet.
Kuivairtotiheyden enimmäisarvo määritetään raekoosta riippuen modifioidulla Proctor- menetelmällä,
tärypöytämenetelmällä tai kiertotiivistimellä. Vertailutiheys määritetään aina uudelleen materiaalin
vaihtuessa. Säteilymittauksessa sovellettava vaatimusarvo voidaan määrittää myös koetiivistyksellä, jossa
samaa materiaalia tiivistetään samanlaisissa pohjaolosuhteissa. Kerroksen tiiviysaste lasketaan tiivistetystä
kerroksesta kalibroidulla säteilymittauslaitteella mitatun kuivairtotiheyden ja kerroksen materiaalille
laboratoriossa määritetyn enimmäiskuivairtotiheyden eli vertailutiheyden prosenttiarvona ilmaistuna
suhdelukuna.
Menetelmä 2: LEVYKUORMITUS- TAI PUDOTUSPAINOLAITEMITTAUS
Menetelmä soveltuu kohteisiin, joissa materiaalin enimmäisraekoko on enintään 125 mm. Menetelmä
soveltuu hyvin sorasta tai murskeesta tai vastaavasta uusiomateriaalista tehdyn kerroksen mittaukseen.
Tiivistystyön laatu varmistetaan mittaamalla pudotuspaino- tai levykuormituslaitteella
muodonmuutosmoduuli (kantavuusarvo) E2 ja/tai tiiviyssuhde E2/E1, joka on toisesta

kuormituksesta lasketun muodonmuutosmoduulin suhde ensimmäisestä kuormituksesta laskettuun
muodonmuutosmoduuliin. Mittauspaikan pinnan on oltava tasainen eikä materiaali saa olla
lajittunutta. Tarvittaessa pinnan tasaukseen käytetään tasarakeista hiekkaa. Mikäli tiivistettävän
materiaalin enimmäisraekoko on >125 mm (esim. louherakenne), voidaan kerroksen tiiviys mitata
levykuormituslaitteella kiilauskerroksen päältä. Kiilauskerroksen paksuuden tulee olla luvussa 18121
esitetyn mukainen.
Levykuormituskokeen tulos määritetään kuvan Liite 2:K1 mukaan.
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Kuva Liite 2:K1. Muodonmuutosmoduulin määrittäminen.

Ohje
CEN TC 341 valmistelee levykuormitusstandardia EN ISO 22476-13.
Menetelmä 3: MITTAAVA JYRÄ JA PISTEMÄISET VARMISTUSMITTAUKSET
Menetelmä soveltuu kohteisiin, joissa kerrospaksuus ja tiivistyskalusto ovat taulukon Liite 2:T1 mukaisia
ja jyrässä on tiiviydentarkkailulaite, jossa on tulosten raportointimahdollisuus. Lisäksi suositellaan
GPS-paikannuslaitetta, jonka tulokset voidaan yhdistää tiiviysraportointiin. Vaatimuksena on, että
tiivistystä jatketaan niin kauan, että jyrämittarin osoittamat tiiviysarvot eivät enää parane ja että kultakin
rakenneosakohtaisesti määriteltävältä linjapituudelta kahdesta huonoimmat jyrämittariarvot antaneesta
kohdasta menetelmän 1, 2 tai 6 antamat tulokset täyttävät niille asetetut vaatimukset.
CEN TC 396 valmistelee standardia jatkuvasti mittaavien jyrien laatuvaatimukseksi (Continous compaction
control). Siinä mainitut pääkäyttötapavaihtoehdot ovat:
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1) Kalibrointimenetelmä, jossa määritetään jyrämittariarvojen ja tiivistysasteen/tiivistyssuhteen/
kantavuuden välinen korrelaatio.
2) Heikon alueen analyysi, jossa tarkistetaan, täyttyvätkö lopputuotteen vaatimukset kohdissa, joissa on
pienimmät jyrämittarin arvot.
3) Maksimitiivistys, jossa jyrätään niin kauan kuin peräkkäisten jyrämittausten arvot kasvavat
4) Osoitetaan jyrämittarin, jyräysparametrien ja sijaintitietojen avulla tehty tiivistystyömäärä
Menetelmä 4: VAAITUS
Menetelmä soveltuu kohteisiin, joissa tiiviyttä ei voida muilla menetelmillä mitata. Menetelmä sallitaan, kun
murskeen tai louheen enimmäisraekoko on suurempi kuin 125 mm.
Menetelmässä mitataan tiivistettävän kerroksen pinnan korkeustason alentumista esimerkiksi vaaitsemalla
tai takymetrimittauksella. Tällöin valitaan vähintään kaksi poikkileikkausta, joihin merkitään esimerkiksi
maalimerkki vähintään kymmeneen kohtaan. Pisteiden korkeustasot mitataan 0, 2, 4, 6, 8 jne. jyrän
ylityskerran jälkeen. Kun kahden viimeisen ylityskerran aiheuttamat painumat ovat alle 10 mm kussakin
mitatussa poikkileikkauksessa, tiivistystaso on riittävä.
Menetelmä 5: JYRÄYSKERTAMÄÄRIEN SEURANTA
Menetelmän käyttö on esitettävä suunnitelma-asiakirjoissa. Menetelmä soveltuu lähinnä lyhyisiin
kohteisiin (< 500 m), missä pohjaolosuhteet ovat samat koko osuudella, sekä jalankulku- ja pyöräteillä.
Tarvittava jyräyskertamäärä valitaan ja hyväksytään ennen työn aloittamista joko suunnitelman mukaan tai
koetiivistyksen perusteella. Valinnassa voidaan käyttää apuna taulukon T1 ohjearvoja. Kustakin kohdasta
kirjataan ylitysmäärä. Suositeltavinta on varustaa jyrä GPS-paikantimella ja tuottaa graafinen kuvaus
ylitysmääristä kartalle.
Menetelmä 6: VOLYMETRIMITTAUS
Menetelmä soveltuu kohteisiin, joissa materiaalin enimmäisraekoko on 16 mm. Rakenteeseen kaivetun
kuopan tilavuuden määrittämisessä voidaan käyttää vettä tai hiekkaa.
Kuivairtotiheyden enimmäisarvo määritetään laboratoriossa käyttäen modifioitua Proctor-menetelmää
tai tärypöytämenetelmää. Vertailutiheys määritetään aina uudelleen materiaalin vaihtuessa. Kerroksen
tiiviysaste lasketaan tiivistetystä kerroksesta volymetrillä mitatun kuivairtotiheyden ja kerroksen materiaalille
laboratoriossa määritetyn enimmäiskuivairtotiheyden eli vertailutiheyden prosenttiarvona ilmaistuna
suhdelukuna.

Viitteet
Säteilylaki. Suomen säädöskokoelma 592/1991
SFS-EN 1097-5 Kiviainesten mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien testaus. Osa
5: Kosteuspitoisuuden määrittäminen kuivaamalla tuuletetussa lämpökaapissa. Suomen
Standardisoimisliitto SFS, 2008. 2. painos. 11 s.
SFS-EN 13286-1:en Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 1: Test methods for laboratory
reference density and water content. Introduction, general requirements and sampling. Suomen
Standardisoimisliitto SFS, 2003. 13 s.
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SFS-EN 13286-2:en Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 2: Test methods for laboratory
reference density and water content. Proctor compaction. Suomen Standardisoimisliitto SFS, 2011. 30
s.
SFS-EN 13286-5:en Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 5: Test methods for laboratory
reference density and water content. Vibrating table.: Suomen Standardisoimisliitto SFS, 2003. 15 s.
Sitomattomien materiaalien jatkuvatoiminen tiivistystarkkailu. Tiivi-projekti, Loppuraportti. Laukkanen,
K.; Halonen, P.; Pyy, E. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 25. 2012. 114 s.
Radiometrinen mittalaite Troxler 3411-B. Käyttöohje.
ASTM D1556 Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone
Method. ASTM. 8 s.
ASTM D2167 Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Rubber
Balloon Method. ASTM. 6 s.
ASTM D5030/D5030M Standard Test Methods for Density of Soil and Rock in Place by the Water
Replacement Method in a Test Pit. ASTM. 14 s.
DIN 18134 Soil - Testing procedures and testing equipment - Plate load test
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Liite 10 2017 Standardisarjaluettelo. Geotekstiileiltä ja
vastaavilta tuotteilta vaaditut ominaisuudet infrarakenteissa.
SFS-EN 13249:2016 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Teiden ja muiden liikennöityjen alueiden
rakentamisessa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet (rautateitä ja
asfaltilla sidottuja kerroksia lukuun ottamatta). Suomen Standardisoimisliitto SFS, 2016. 4. painos. 75 s.
SFS-EN 13250:2016 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Rautateiden rakentamisessa käytettäviltä
geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet. Suomen Standardisoimisliitto SFS, 2016. 4.
painos. 75 s.
SFS-EN 13251:2016 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Maanrakennustöissä, perustuksissa ja
tukirakenteissa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet. Suomen
Standardisoimisliitto SFS, 2016. 3. painos. 75 s.
SFS-EN 13252:2016 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Kuivatusjärjestelmien rakentamisessa käytettäviltä
geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet. Suomen Standardisoimisliitto SFS, 2016. 4.
painos. 78 s.
SFS-EN 13253:2016 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Eroosiosuojausten (rantojen suojarakenteiden
ja luiskien suojaverhousten) tekemisessä käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat
ominaisuudet. Suomen Standardisoimisliitto SFS, 2016. 4. painos. 76 s.
SFS-EN 13254:2016 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Altaiden ja patojen rakentamisessa käytettäviltä
geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet. Suomen Standardisoimisliitto SFS, 2016. 4.
painos. 77 s.
SFS-EN 13255:2016 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Kanavien rakentamisessa käytettäviltä
geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet. Suomen Standardisoimisliitto SFS, 2016. 4.
painos. 79 s.
SFS-EN 13256:2016 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Tunnelien ja maanalaisten tilojen rakentamisessa
käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet. Suomen Standardisoimisliitto
SFS, 2016. 4. painos. 67 s.
SFS-EN 13257:2016 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Kaatopaikkojen rakentamisessa käytettäviltä
geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet. Suomen Standardisoimisliitto SFS, 2016. 4.
painos. 78 s.
SFS-EN 13265:2016 Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Jätealtaissa käytettäviltä geotekstiileiltä ja
vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet. Suomen Standardisoimisliitto SFS, 2016. 4. painos. 73 s.
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Liite 11 Puolueettoman laitoksen geotekstiilien ja vastaavien
tuotteiden tuotesertifiointijärjestelmä NorGeoSpec
CE-merkintäjärjestelmässä ilmoitettu laitos tarkistaa valmistajan laadunvarmistusjärjestelmän. CEmerkintään sisältyy tuotteen tyyppitestaus, tehtaan ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus sekä
tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja hyväksyminen.
Puolueettoman laitoksen ylläpitämässä geotekstiilien tuotesertifiointijärjestelmässä varmistetaan tuotteen
laatu. Pohjoismainen NorGeoSpec-sertifiointijärjestelmä on yksi mahdollinen tapa varmistua tuotteen
laadusta ja sen soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen.
Tuotesertifiointijärjestelmässä järjestetään CE-merkinnän toimenpiteiden lisäksi tehtaalta, jälleenmyyjän
varastolta tai rakennuspaikalta otettujen pistokoenäytteiden testausta. Puolueettomassa laboratoriossa
tehtävien testausten perusteella voidaan osoittaa, että tuote täyttää määritetyn käyttöluokan mukaiset
taulukossa Liite:T16 esitetyille ominaisuuksille asetetut vaatimukset. Lujitteille puolueettomassa
laboratoriossa tehtävien testausten perusteella voidaan osoittaa, että tuote täyttää NorGeoSpec 2012
taulukon Table 1. Certified values with tolerance (in % of values) depending on the function fulfilled by the
product eri ominaisuuksien vaatimukset
NorGeoSpec 2012 -järjestelmän mukainen laadunvalvonta-(QPC) ja tuotemäärittely (QPS) sertifikaattiyhdistelmä täyttää todentamiselle asetettavat vaatimukset. Lujitteiden tuotteen NorGeoSpec
2012 -järjestelmän mukainen laadunvalvonta (QPC) -sertifikaatti täyttää todentamiselle asetetut
vaatimukset. NorGeoSpec-järjestelmä koostuu kahdesta osasta, laadunvarmistussertifikaatista (quality
product sertification) ja käyttökohdekohtaisesta tuotemäärittelysertifikaatista (quality product specification).
Vuoden 2017 aikana em. sertifikaatit alkavat korvautua PC+PSp-sertifikaateilla, Product Certification ja
Product Specification. QPS-sertifikaatissa esitetyt käyttöluokat (product profiles) 1–5 ja niiden vaatimukset
vastaavat liitteen T16 taulukon käyttöluokkia N1…N5.
NorGeoSpec-laadunvalvontasertifikaattia (PC) voidaan soveltaa myös käytettäessä suodatinkankaita
muissa käyttötarkoituksissa.
Lisätietoja: NorGeoSpec, www.norgeospec.org.
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Liite T1 2017 Vaatimukset masuunikuonille, BOSteräskuonaseoksille ja ferrokromikuonalle sekä suositukset
testaustiheydeksi
Liite T1. Vaatimukset masuunikuonille, BOS-teräskuonaseoksille ja ferrokromikuonalle sekä suositukset
testaustiheydeksi.
Ominaisuus

Suodatinkerros
Vaatimus

Raekokojakautuma

Testaustiheys

Jakava
Vaatimus

GF 80

Kantava

Testaustiheys

GA 80 tai
1)

GF 80

(SFS-EN
13242)

Kerran
viikossa

(SFS-EN
13242)

Kerran
viikossa

Vaatimus

Testaustiheys

GA 85

Kerran
viikossa
tai
1/5000 t

(SFS-EN
13242)

Hienoainespitoisuus

f7

Kerran
viikossa

f7

Kerran
viikossa

f7

Kerran
viikossa
tai
1/5000 t

Iskunkestävyys

—

—

Ilmoitettu arvo

Kahdesti
vuodessa

Ilmoitettu arvo

Kahdesti
vuodessa

Litteysluku

—

—

—

—

FI50

Kerran
kuukaudessa

Kiintotiheys

Ilmoitettu arvo

Kerran
vuodessa

Ilmoitettu arvo

Kerran
vuodessa

Ilmoitettu arvo

Kerran
vuodessa

Vedenimeytyminen

—

—

—

—

—

—

Jäädytyssulatuskestävyys

FNR

—

FNR

—

FNR

—

Happoliukoiset
sulfaatit

ASNR

—

ASNR

—

ASNR

—

(2

Kokonaisrikki

S1 tai S2

(3

Silmoitettu

tai
(4

Kerran
vuodessa

S1 tai S2

(3

Silmoitettu

tai
(4

Kerran
vuodessa

S1 tai S2

(3

Silmoitettu

tai
(4

Kerran
vuodessa

Huomioitavaa
1)

Granuloidulle masuunihiekalle käytettävä luokka

(2

Vedenimeytymistesti ei sovellu masuunikuonatuotteiden jäädytys-sulatuskestävyyden esivalintatestiksi

(3

Ilmajäähdytetty masuunikuona
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Ominaisuus

Suodatinkerros
Vaatimus

(4

Testaustiheys

Jakava
Vaatimus

Testaustiheys

Kantava
Vaatimus

Testaustiheys

Granuloitu masuunikuona

Ilmajäähdytetty ja granuloitu masuunikuona sekä BOS-teräskuonaseokset ovat sitoutuvia materiaaleja.
Rakennusvaiheessa (ennen materiaalin lujittumista) materiaalikerroksen päällä on käytettävä
murskekerrosta.
Materiaalin ominaisuuksista johtuen luonnonkiviaineksia vastaavan tiiveyssuhteen saavuttaminen voi olla
hankalaa. Tämän ei ole havaittu heikentävän rakenteen ominaisuuksia. Kantavuusmittausten tekemistä
suositellaan vasta 2...3 kk:n kuluttua rakentamisesta. Vaatimukset esitetään kuten luonnonkiviaineksilla.
Lujittuminen on otettava huomioon valmiiseen rakenteeseen jäävien putkistojen osalta. Materiaalit
eristävät lämpöä luonnon kiviaineksia paremmin. Materiaalit ovat myös kevyempiä kuin vastaavat
luonnonkiviainekset.
Tarkemmat ohjeet on esitetty materiaalivalmistajien suunnitteluohjeissa.

2

Liite T18 2017Sitomattoman kantavan kerroksen ja jakavan kerroksen
vaatimukset betonimurskeelle sekä suositukset testaustiheydeksi

Liite T18 2017 Sitomattoman kantavan kerroksen ja jakavan
kerroksen vaatimukset betonimurskeelle sekä suositukset
testaustiheydeksi
Liite:T18. Sitomattoman kantavan kerroksen ja jakavan kerroksen vaatimukset betonimurskeelle sekä
suositukset testaustiheydeksi
OMINAISUUS

SITOMATON
KANTAVA KERROS
Vaatimus

JAKAVA KERROS,
KUN D≤ 90 mm

Testaustiheys

Vaatimus

Betonimurskeen BeM I tai
(1
BeM II
luokka
Raekokojakautuma

Luokka
GOtai GA

BeM I –
BeM III
Kerran viikossa
tai 1/5000

(SFS-EN
13285)

Hienoainespitoisuus
f7

Testaustiheys

Murske
luokka
GP tai

JAKAVA KERROS,
KUN D > 90 mm
VaatimusTestaustiheys
BeM I –
BeM III

Vähintään kerran
Taulukko kerran
viikossa tai 1/5000 t 21210:T3 viikossa

GC(SFS-

EN 13285)
Kerran viikossa
tai 1/5000

f7

Kerran viikossa tai
1/5000

f7

Kerran
viikossa

Iskunkestävyys

Ilmoitettu
arvo

Kaksi kertaa
vuodessa

-

-

-

-

Litteysluku

FI50

Kerran
kuukaudessa

-

-

-

-

Kiintotiheys

Ilmoitettu
arvo

Kerran
kuukaudessa

Ilmoitettu
arvo

Kerran
kuukaudessa

Ilmoitettu Kerran
arvo
kuukaudessa

(2 WANR

Vedenimeytyminen

Uusiokiviaineksen
luokittelu

(3

Rc 90
Rb10-

-

WANR

Kerran
kuukaudessa

Rcug 90
Rb 10-

Kerran
kuukaudessa

WANR

Rcug 90 Kerran
kuukaudessa
Rb 10-

X1-

X 1-

X 1-

FL5-

FL10-

FL10-

Jäädytyssulatuskestävyys

-

Puristuslujuus
28d

BeM I
1,2 MPa

-

-

-

-

-

-

Kerran
murskauserästä

BeM I
Kerran
1,2 MPamurskauserästä

(4

1/10000
tn tai 1/

(5

BeM I
1,2 MPa

murskauserä
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OMINAISUUS

SITOMATON
KANTAVA KERROS
Vaatimus

Testaustiheys

BeM II
0,8 MPa

Huomioitavaa

JAKAVA KERROS,
KUN D≤ 90 mm
Vaatimus

Testaustiheys

JAKAVA KERROS,
KUN D > 90 mm
VaatimusTestaustiheys

BeM II
0,8 MPa

BeM II
0,8 MPa

BeM III -

BeM III -

Betonimurske on osittain sitoutuva materiaali. Rakenteeseen
tiivistetty ja sitoutunut betonimurske on kuitenkin aukikaivettavissa
ja materiaali voidaan myös tiivistää uudelleen takaisin kaivantoihin.
Betonimurske ei sovellu käytettäväksi vedenpinnan alaisissa täytöissä tai
rakenteissa, koska hienoaines saattaa liettyä ja kulkeutua veden mukana.
Betonimurskeen pH on luonnonkiviainesta korkeampi. Pinnoittamattomien alumiinisten
vesihuollon laitteiden suoraa kontaktia betonimurskeen kanssa on vältettävä.
Tarkemmat ohjeet on esitetty materiaalivalmistajien suunnitteluohjeissa.

(1

BeM I = raaka-aine peräisin betoniteollisuudesta

BeM II-BeM IV = raaka-aine peräisin betoniteollisuudesta ja/tai purkutyömailta
(2
(3

Vedenimeytymistesti ei sovellu betonimurskeiden laadunarviointiin
Standardin prEN 933-11 mukaiset osa-aineluokat

Rc = betoni, betonituotteet, laasti, betoniharkot
Rb = poltetut tiilet, kalkkihiekkatiilet ja –harkot, kellumaton vaahtobetoni
Rcug = yhteismäärä Rc + Ru + Rg (Ru = sitomaton kiviaines, luonnonkivi, hydraulisesti sidottu kiviaines,
Rg = lasi)
X 1- = epäpuhtauksien määrä (savi, maa-aines, metallit, puu, muovi, kumi, kipsilaasti)
FL = kelluvat ainekset, kuten solumuovi, mineraalivilla yms
(4

Jäädytys-sulatustesti ei sovellu betonimurskeen laadunarviointiin. Betonimurskeen pakkasenkestävyys
perustuu routimattomuuteen ja puristuslujuuden kehitykseen (valmistajan osoitettava vaatimusten
täyttyminen).
(5

Testaustiheys 1/murskauserä on riittävä tiheys betonimurskeiden ammattimaisessa valmistamisessa
(käsittelykeskukset, joilla on lupa ammattimaiseen jätteen käsittelyyn), muutoin noudatetaan sitä,
kumpi ensimmäiseksi täyttyy. Mikäli jätteen laadussa tapahtuu muutoksia, tehdään aina uusi koesarja.
Murskauserällä tarkoitetaan betonimurske-erää, joka on tuotettu samalla kertaa olosuhteissa, joita
voidaan pitää yhdenmukaisina.
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