
- 

KATSAUS YLEISTEN TEIb; 
TEHOSTETTUUN KUNNOSSAPIT 

•'1 

DipLins. Mauri LeppTin' 
Tiemestari Risto Ritamäki 

HELSINKI 1972 

_)g ?7W/i47 



KATSAUS YLEISTEN TEIDEN 
TEHOSTETTUUN KUNNOSSAPITOON 

DipI.ins. Mauri Leppänen 
Tiemestari Risto Ritamäki 

¶ 	) 
TIE 

Kirjasto 

HELSINKI 1972 



1' 

HELSINKI 1972 
Lomakepainatus Oy 



ES IPUHE 

Tienpitoa kuvataan usein toimintaketjuksi, joka muodostuu teiden 
suunnittelusta, tekemisestä ja kunnossapidosta. Viimeksi mainit-
tuun on kiinnitetty tavallisesti melko vähän huomiota, koska sen 
tarkoituksena on lähinnä vain tiestön säilyttäminen. Kuitenkin 
tienpidon painopiste on voimakkaasti siirtymässä kunnossapidon 
suuntaan. Esim, valtiolla kunnossapidon osuuden arvioidaan kulu-
van vuosikymmenen lopulla olevan lähes puolet koko tienpidon ra-
hoitustarpeesta, kun se nykyisin on vain kolmasosa. 

Tiestön kunnossapito on paljon enemmän kuin mitä sanasta kunnossa-
pito ilmenee. Seuraavana esitetyssä katsauksessa on tarkasteltu 
kunnossapidon monitahoista tehtäväkenttää sen erään sektorin, ns. 
tehostetun kunnossapidon osalta. Tämä katsaus perustuu vain val-
tion tienpidossa vallitsevaan käytäntöön ja siitä saatuihin koke-
muksiin. 

Oheisen kirjoituksen julkaiseminen on tapahtunut Neste Oy:n myötä-
vaikutuksella, mistä kirjoituksen laatijat esittävät lämpimät kii-
toksensa. 

Helsingissä 18.5.1972 

Dipl.ins. M. Leppänen 	Tiemestari R. Ritamäki 
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Yleisten teiden kunnossapitotoiminnassa voidaan nykyisin erottaa kol-
me osatoitnintoa, nimittäin 

- loppuunkuluneiden kestopäällysteiden uusiminen, 
- varsinainen kunnossapito, mikä käsittää tavanomaiset 

kunnossapitotyöt sekä 
- tehostettu kunnossapito, millä tarkoitetaan vanhojen sora- 

teiden kunnostamista ja päällystämistä bitumiliuos- tai 
öljysoralla. 

Kunnossapidon ostatehtävien keskinäisillä painosuhteilla on tärkeä 
merkitys kunnossapidon ohjelmoinnissa toiminnan päämääriä ja talou-
dellisuutta ajatellen. Seuraavassa esityksessä on tarkasteltu pää-
piirteittäin tehostetun kunnossapidon kehitystä ja käyttömandolli-
suuksia kunnossapidon alati muuttuvassa tehtäväkentässä. 

YLEISTEN TEIDEN KIJNNOSSAPIDON TEHTÄVÄKENTTÄ 

Kunnossapidon kokonaistehtävä 

Tien kunnossapidosta annetut viralliset ohjeet ovat melko väljät, 
sillä yleisistä teistä vuonna 1954 annetussa laissa määrätään vain, 
että' tie on pidettävä liikennettä tyydyttävässä kunnossa.' Tie- 
laissa on myös luettelo niistä töistä, mitkä katsotaan kunnossapi-
toon kuuluviksi. Tässäkin kohdassa ilmenee joustavuutta, sillä lu-
ettelon lopussa on maininta "muut toimenpiteet, jotka tarkoittavat 
tien pysyttämistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa tai tien var-
rella olevien esteiden poistamista." 

Kunnossapito-ohjeiden tarkempaa määrittelyä on haitannut se, että 
kunnossapidon laatutason ja esim, tien liikennettä tyydyttävän kun-
non rnittaaminen käytännössä on osoittautunut erittäin vaikeaksi teh-
täväksi. Lisäksi kunnossapitotehtäviin ja niiden välisiin painosuh-
teisiin vaikuttavat ne muutokset, joita tapahtuu liikenteen kasvussa 
sekä sen alueellisissa ja ajallisissa keakittymisilmiöissä, ajoneu-
vojen kehityksessä, ajonopeuden kasvussa, tiestön päällysasteessa 
ja liikenneturvallisuusnäkökohdissa. 
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Kunnussapi tokuhte idea mullLokSi3 

Sotien aikana ja niitä seuranneina lähivuosina tierakennustoirninta 
oli melko vähäistä. Sitä vilkkaampaa oli kuitenkin kehitys tielii-
kenteessä käytettävien ajoneuvojen kohdalla, ja kun talouselämän 
elpyessä ajoneuvokanta maassamme jälleen alkoi kasvaa, todettiin 
niiden edellyttävän huomattavasti parempia teitä kuin mitä oli käy-
tettävissä. Tämän vuoksi valtakunnan päätieverkko on jouduttu huo-
mattavalta osalta rakentamaan uudestaan ja ennen Sotia olleilla 
teillä on nyt sekundäärinen luonne. Pääosa sekundäärisestä tiever-
kosts muodostuu ns. paikallisteistä, joista useimmat ovat viidun 
1958 jälkeen valtion hoitoon siirtyneitä kunnan ja kyläteit. 

Kuvassa 1 on esitetty autokannan kehitys, yleisten teiden pituud 
ja suhteelliset päällystystilanteet vuosina 1960-70. Kyseiieii va 
sikymmenen aikana kasvoi autokanta yli kolminkertaiseksi ja 	i--- 
ten teiden määrä lähes kaksinkertaiseksi. Päiillvstettyieri teid 
määrä kohosi vastaavana a -sn aksna 7 '- lii oon ii -t ä 	 1 i 
me tri 1 0 

Tehostetun kunnassapidon kehitti 

Vanhojen sorateiden kunnossapidon osalta to1ettiiii, atik nimen 
pito entisessä kunnossaan ei vastannut liikenteen vaatimuksia. Tk]-
löin tuli aiheelliseksi suorittaa kunnossapidon yhteydessä myös sil-
laisia toimenpiteitä, joiden avulla suhteellisen pienin kustannuki-Hi 
voitiin parantaa vanhojen sorateiden liikennöitävyyttä. Etenkin 
teiden öljysorastus osoittautui menetelmäksi, jolla voitu1 -uni- 1-
lisen halvalla kunnostaa ja päällystää huomattavia tiernääni. 

Ensimmäiset öljysorapäällysteet meidän maassamme tehtiin v. I° 
Ruotsista saatujen kokemusten perusteella. Tästä alkaen VJIIhÖjCI 

teiden öljysorastustoiminta nopeasti laajeni ja tämän lisäksi ryh-
dyttiin yhä enemmän käyttämään myös toista kylmäsekoitteista pääl-
lystetyyppiä, nimittäin bitumiliuossoraa. Vanhojen teiden kunnos-
tuksesta ja päällystämisestä muodostui pysyväisluonteinen toiminto 
kunnossapidon tehtäväkentässä, minkä seurauksena teiden kunnossapi-
don eri osatoiminnoista ryhdyttiin 1960-luvun puolivälin paikkeilla 
käyttämään nimityksiä 

- varsinainen kunnossapito ja 
- tehostettu kunnossapito. 

Tehostetulla kunnossapidolla käsitetään nykyisin normaalia kunnossa-
pitoa perusteellisimpia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tien 
kulutuskestävyyden ja kantavuuden sekä yleensä tien liikennöimiskel-
poisuuden saattaminen liikenteen vaatimusten mukaisiksi. Tavalli-
sesti toimenpiteet sisältävät myös tien päällystämisen öljy- tai 
bitumiliuossoralla. 

Mainittakoon, että nimitystä" tehostettu kunnossapito" on tiettäväs-
ti käytetty jo 1940-luvun lopulla,mutta silloinen toiminta ei vielä 
sisältänyt teiden päällystämistä. 
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UI. KUIlU '.IIl 	I: 	Ki j IU 

kunnossapitovaroista 	i 	 r 	 : 

1 	.:i 	- - 	ja 	 -I 	tai 	 L kn 
Vuosi öljysora liuossoraa yhteensä 	k-pidon menot osuus-1 ko1 

k-pidon me- 
km 	km 	km 	mmk 	noista 	- 

1962 1474 17 1491 24 2 
1963 685 47 732 23 18 
1964 712 107 819 16 1 
1965 700 278 978 27 17 
1966 685 158 843 28 17 
1967 956 327 1283 32 18 
1968 643 413 1056 38 20 
1969 469 223 692 30 15 
1970 387 235 622 17 8 

2. Z32» 

Vuosittain valmistuneet päällystysmäärät ja tehostetun kunnossapidon 
menot eivät ole rinnastettavissa toisiinsa, koska ko. päällystyshank- 
keiden toteuttaminen yleensä jakautuu kanden kalenterivuoden osalle. 

Tehostetun kunnossapitotoiminnan supistaminen viime vuosina johtuu 
siitä, että kunnossapitoon myönnetyt määrärahat eivät ole Seuranneet 
hoidettavan tiepituuden kasvua ja yleistä kustannustason nousua, ku-
ten kuvasta 2 ilmenee. Myös liikenne asettaa kunnossapidolle jatku-
vasti lisävaatimuksia, mitkä edellyttävät kunnossapidon suoritteiden 
lisäämistä. Liikenteen nopean kasvun ja nastarenkaiden lisääntyneen 
käytön johdosta päällystettyjen teiden kulutuskerros joudutaan uusi-
maan toistuvasti tien rakenteen ja liikenteen palvelustason säilyttä-
miseksi. Kun mm. kuluneiden kestopäällysteiden uusiminen vuodesta 
1970 alkaen on Suoritettu kunnossapitovaroilla on siitä muodostunut 
kolmas ositojmjnta kunnossapidon tehtäväkenttään. Kunnossapidon 
reaalisessa rahoitusohjelmassa ei tällöinkään tapahtunut muutosta 
aikaisempaan suuntaukseen nähden, joten kestopäällysteiden uusiminen 
on jouduttu rahoittamaan lähinnä tehostetun kunnossapidon kustannuk-
sel la. 

3. 	TEHOSTETIJN KUNNOSSAPIDON TALOUDELLISIA PERUSTEITA 

Erilaisten teiden kunnossapitokustannuksia 

Teiden päällystämisasteen kehittymisellä on huomattava merkitys kun-
nossapitotoiminnan suunnittelussa sekä rahoitusohjelmia että työvoi-
man ja toimintavälineiden käyttöä ajatellen. Kuvassa 3 on esitetty 
tie- ja vesirakennualaitokaen tarkkailuteiltä saatujen tulosten va-
lossa kunnossapitokustannusten riippuvuutta erilaisista tie- ja pääl- 
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lystetyypeistä sekä liikenteestä. 	Koska kävtettäviss1i ol ieeL 	1is 
sapitovarat ovat olleet määrällisesti rajoitettuja, kuvaa piirrs 
hinnä kunnossapitokustannusten suhteellista jakautumaa tutkimusajn-
kohtana. Kuitenkin kuvasta voidaan päätellä, että vilkkaasti liiken-
nöidyt soratiet rasittavat eniten kunnossapidon taloutta. Esinierkiä-
si valtion hoidossa v. 1971 olleiden eri tietyyppien Varsinais. 
nossapidon kustannusarviot muodostuivat ilman vhteiskustannuksi 
euraaviksi 

Tie- ja päällystetyyppi 	 Kustannukset 	Kustannus- 
j akaut uno 

__________ mmk 

- moottoritiet 1,2 0,5 
- kestopäällystetyt tiet 16,9 8,ä 
- Bls-tiet 5,4 2,ä 
- Ös-tiet 27,3 14, 
- soratiet 125,5 65, 
- erityiset 	tiet, 	sillat, 

lauttojen käyttö ym. - 	 14,3 7, 

yhteensä 190,6 100,ii 

Sorateiden kunnossapito vaatii näin ollen valtaosan kunnossapitovo-
roista ja antaa aiheen tarkastella, voidaanko kustannuksia pi 	..tää 
yo ru c ano 1 la 0 on 	iii ts 000 lai 	1 0 pä. 1 -'s te 1 1 

.ällvOLulden 	1,olslisut käinioi.icst 

Kuvassa 4 on esitetty erilaisten päällysteiden taloudelliset läytti0 
alueet. (Kuva perustuu tie- ja vesirakennushallituksen julkaisuun 
TVH N:o 2630 SORA- JA ÖLJYSORATEIDEN PARANTAMISTOIMENPITEIDEN SUUN-
NITTELU) 	Vertailusta on pyritty löytämään sekä tienpitäjän että 
tienkäyttäjän kannalta taloudellinen likiarvoratkaisu liikenteen 
funktiona. Kustannusten ja liikenteen välinen riippuvuus on tärkeää 
selvittää mm. siitä syystä, että usein jonkin yksittäisen tien osal-
ta on käytännössä huomattavasti helpompaa ja nopeampaa laskea tien 
liikennemäärä kuin selvittää sen kunnossapito- ym. kustannukset. 

Kuvan 4 perusteella vanhan soratien päällystärninen öljysoralla saat-
taa olla kannattava toimenpide jo melko pienilläkin liikennemäärillii. 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen pyrkimyksenä on ollut päällystää öljy- 
tai bitumiliuossoralla sellaiset tiet, joilla kesän keskimääräinen 
vuorokausiliikenne (KKVL) on 500 . .. 1500 hay. Mainittua ylärajaa 
suurempi liikennemäärä edellyttää jo tavallisesti kestopäällystettä. 

Liikennemäärän lisäksi myös muut seikat voivat vaikuttaa tien pääl-
lystämistarpeeseen. Soratien kunnossapitokustannukset voivat nousta 
poikkeuksellisen korkeiksi mm. tien routivuuden, hankalan sijainnin 
tai pitkien materiaalinkuljetusmatkojen johdosta. Eräillä seuduilla 
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inateriaaleista . 	Jämän laatuisissa tapuul 1 	 1 1 	..i 	1 	n 
muodostuu taloudellisesti kanriattavak 	 p f 

liikennemäärä olisikin melko vähäinen. 

Valtion hoidossa olevien teiden päällv 	h.i 	 1 	i 

rahoitusvaikeuksista johtuen siinä määrin kuin lilkellteelliset ja 1 

loudelliset näkökohdat edellyttävät. Jälkeenjääneisyys bitumiliuo-
ja öljysorapäällysteiden osalta on nykyisin yli 6000 km. Liikenteen 
kasvusta johtuen kasvaa näiden kevyiden pälillysteiden tarve vuosittain 
noin 575 km. Kestopäällysteiden osalta vajaus on likimain 3000 km. 

Tehostetun kunnossapidon kohteen kustannuspuitteet 

Vahvistetun ja päällystetyn tien Vuotuiset kunnossapitokustannukset 
muodostuvat pienemmjksi kuin soratien kunnossapitokustannukset. Myis 
tienkäyttäjille aiheutuu paremmasta tiestä säästöjä alentuneina ajo-
kustannuksina. Mikäli tehostettuun kunnossapitoon sijoitetulle pää-
omalle saadaan riittävä tuotto kunnossapito- ja ajokustannussäästöjen 
muodossa, on suoritettu toimenpide kannattava. Seuraavana on esitetty 
likiarvomenetelmä, jolla voidaan tarkastella parannushankkeen kannat-
tavuutta (menetelmä on tarkemmin selvitetty TVH:n julkaisussa n:o 2630). 

Kun heikkokuntoinen tie routivuutensa tai suuren liikenteen vuoksi pa-
rannetaan ja päällystetään hyväkuntoiseksi, muodostuu ko. tien kunnos-
sapito- ja ajokustannusten kohdalla parantamistoimenpiteestä riippuen 
säästö, minkä nykyarvo voidaan likimäärin laskea taulukon 3. avulla. 

Tavoite 	Routimaton Routimaton Bitumiliuos 	Kesto- 
savisora 	öljysora 	sora 	päällyste 

Lähtökohta 	 mk/km 

Erittäin routiva 
soratie 	 4000 	8300 	 8800 	9100 

Lievästi routiva 
soratie 	 3200 	7500 	 8000 	8300 

Routimaton 
soratie 	 - 	 6700 	 7200 	7500 

Erittäin routiva 
öljysoratie 	 - 	 5900 	 6400 	6700 

Lievästi routiva 
öljysoratie 	 - 	 4000 	 4500 	4800 

Routimaton 
öljysoratie 	 - 	 - 	 3100 	3400 

Taulukko 3. 	Yhden vuoden ajalta kertyvien ajo- ja kunnossapitokusta- 
nussäästöjen nykyarvo (mk/km), kun KVL = 1000 hay/vrk ja 
korko 7,5 %. 

14 



Esimerkiksi lievästi routiva soratie, jonka liikennemäärä KVL 
500 hay/vrk on tarkoitus kunnostaa routimattomaksi ja pääl1ysää 
öljysoralla, minkä arvioidaan kestävän tässä tapauksessa 7 vuotta. 
Taulukosta saadaan kyseisten toimenpiteiden kohdalta arvo 7500 mk/km, 
mikä kerrotaan 7:llä edellä otaksutun päällysteen kestoajan mukaan. 
Koska taulukon arvot on laskettu parantamisajankohdan liikennemääräl-
le 1000 hay/vrk, on tulos vielä kerrottava luvulla KVL/l000 eli 500/ 
1000. Näin ollen ajo- ja kunnossapitokustannusten säästön nykyarvo 
on tässä tapauksessa likimäärin 

	

mk 	500 

	

S 	7 	7500 - 	= 26.250 mk/km 

	

km 	1000 

Päällysteen alapuolella olevien kerrosten kestoaika on pitempi kuin 
itse päällysteen, joten niillä on käyttöarvoa vielä päällysteen tul-
tua loppuun kulutetuksi. Tämä voidaan huomioida seuraavasti: 

Kunnossapito- ja ajokustannussäästöjen nykyarvosta vähennetään pääl-
lystyksestä aiheutuvat kustannukset ja erotus kerrotaan vielä kertoi-
mella z, jonka arvo saadaan taulukosta 4 

Päällysteen ala- 	Päällysteen kestoikä (v) 
puolella olevien 
kerrosten kuole- 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 
tusaika 

	

20 v 	3,17 	2,50 	2,09 	1,83 	1,64 	1,50 	1,40 

	

10 v 	2,21 	1,76 	1,50 	1,32 	1,20 	1,11 	1,05 

Taulukko 4. 	Kertoimen z määrittäminen, laskentakorko 7,5 Z 

Kun esimerkkitapauksessa öljysorapäällysteen hinnaksi arvioidaan 
15.000 mk/km, jää ko. erotukseksi 11.250 mk/km. Otaksuen päällys- 
teen alapuolella olevien kerrosten kestoajaksi 20 Vuotta saadaan ker-
toimen arvoksi 1,64. Tieosan kunnostamiseen ja päällystämiseen öljy-
soralla kannattaa näin ollen sijoittaa 1,64 x 11.250 mk/km + 15.000 
mk/km eli keskimäärin 33.450 mk/km. 

4. 	SUOSITUKSIA VANHAN TIEN VAhVISTAMISEKSI JA 
VAURIOKOHTIEN KORJAAMISEKSI 

Yleistä 

Tehostetun kunnossapitotoituinnan alkuvuosina kohteiden valintaperus-
teita ja tien kunnostustoimenpiteitä koskevia ohjeita ei mainittavas-
ti ollut. Yleensä pyrittiin saamaan aikaan mandollisimman paljon 
päällystettä mandollisimman halvalla. Tämän seurauksena päällysteet 
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usi 	tipaukis 	IaJO1VaL tiet iuoeee kalltavuuuer ja kyseisiil- 
päaliystetyypeille liian suuren liikenteen johdosta. Tämän seuraui-
sena on tehostetun kunnossapidon kohdesuunnittelussa pyritty sovel-
tamaan teiden tekemistä koskevia tutkimus- ja suunnitteluohjeita. 
Seuraavana on esitetty eräitä 1- jo- a vesirakennuslaitoksen antaii 
suosituksia, mitk 	s 	k--r-- 	 . 	u i-e 
en korjaamista. 

Suunniteltaessa t 	- 	-- n. 1 	 epitsi Li 1 	 - 

vitettävä paranta t) JLl -  N-tavaL LaveitLeet, Miklr kyyiyk',e - 
sä on heikkokuntoisen tai huonohkon geometrian omaavan tien laadun pi-
rantaminen on suunnitelmaa laadittaessa otettava huomioon liikenteen 
tuleva kehitys ja tien liittyminen suurempaan tiekokonaisuuteen. 

Mikäli olemassa oleva tie aiotaan parantaa öljysoratieksi on suunni-
telmaa laadittaessa otettava huomioon liikenteen kehityksessä 5-10 
vuoden ajanjakso, mikä määräytyy öljsoran kestoiän mukaan. 

Tietä parannettaessa on harvoin tarvetta rakentaa vanhan tien päälle 
kokonaan uutta päällysrakennetta, vaikka vanha rakenne olisikin routi-
vaa. Tien päällysrakenteen parantamista suunniteltaessa on otettava 
huomioon tien yleisen laatutason mukaiset tarkoituksenmukajsuusnäkö-
kohdat ja kantavuusluokituksen päällysrakenteen kantavuudelle asetta-
mat tavoitteet. Elleivät geometriset tekijät vanhan tien tasauksen 
muuttamiseksi ole määrääviä, joudutaan yleensä kantavuuden lisäämisek-
si päällysrakennetta paksuntamaan ja tästä syystä vanhaa tietä korot-
tamaan. Tällöin on kuitenkin yleensä otettava huomioon vanhan tien 
päällysrakenne parannetun tien kantavuutta lisäävänä osana (vaikka se 
olisikin routivaa), mikäli se omaa riittävästi kantavuutta roudan su-
lami saikana. 

Tutkimukset 

Parannustyön suunnittelua varten pyritään vanhan rakenteen osalta 
selvittämään seuraavaa: 

- kantavuus levykuormitus- tai Benkelman-kokeen avulla 
- päällysrakennekerrosten laatu ja paksuus leikkauksissa sekä 
erikseen matalien ja korkeiden penkereiden kohdilla. Näitä 
tietoja käytetään kantavuuskokeiden tulosten kanssa arvioita- 
essa vanhan rakenteen kantavuutta ja roudan vaikutusta siihen. 

- ojien perkaus- ja rumpujen uusimistarve 
- routavauriot ja muut liikennöimistä haittaavat tienkohdat. 

Yleensä on pyrittävä selvittämään vanhalla tiellä ilmenevien vaurioi-
den syyt. Mikäli tiestä on olemassa yksityiskohtainen suunnitelma, 
minkä mukaan tie on aikanaan rakennettu, voidaan siitä saada osa pa-
rannustyön suunnittelussa tarvittavista tiedoista. Ellei aikaisempia 
suunnitelmatietoja ole tai niiden perusteella ei voida riittävän var-
masti päätellä vaurion syytä ja soveliasta korjaustapaa, on tien vau-
rioituneella kohdalla aiheellista suorittaa yksityiskohtainen tutki- 
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mus vaurion syyn selvittämiseksi. Tutkimustarve tien vaurioittamilla 
kohdilla tulee harkita kussakin tapauksessa erikseen. 

P aro nnu s työn suunnittelu ja 
suoritus 

Tukkeutuneet ojat avataan ja rikkoutuneet tai heikot rummut korjataan 
ja samassa yhteydessä rakennetaan tarvittaessa siirtymäkiilat tai ne 
korvataan poikkeustapauksissa lämpöeristeellä. Siirtymäkiilojen ra-
kentamista on harkittava myös ehjien rumpujen alueilla, mikäli näillä 
kohdilla on todettu roudan aiheuttamia liikennöimistä haittaavia epä-
tasaisuuksia. 

Routavauriokohdi 1 la on harkittava vanhojen suunnitelma-asiakirjojen 
tai suoritettujen tutkimusten perusteella, voidaanko ojitusta tehos-
tamalla lisätä tien kantavuutta ja vähentää routavaurioita. Soratie, 
joka öljysorastetaan, voidaan usein pelkän ojituksen avulla saada tar-
koituksenmukaiseen kuntoon ja mandollisesti tarvittava rakenteen pa-
rantaminen voidaan jättää myöhemmin esim. kestopäällystämisen yhtey-
dessä suoritettavaksi. Epäilyttävissä kohdissa voidaan kantavuutta 
kuitenkin ojittamisen lisäksi parantaa uudella kantavan kerroksen tai 
sen yläosan rakentamisella. 

Mikäli korjaustyöhön liittyy toimenpiteitä, joilla pienennetään mäki- 
syyttä ja/tai kaarteisuutta, rakennetaan nämä kohdat yleensä kuten 
uusi vastaavan laatuinen tie. 

Mikäli tietä joudutaan leventämään, on toimenpide pyrittävä suoritta-
maan siten, että vanhaa tielinjaa noudatetaan ja levitys tulee molem-
mille puolille yhtäsuureksi. Tämä on tärkeätä varsinkin, mikäli van-
han tien runko on tehty routivasts aineksesta tai jos pohjamaa on peh-
meätä, sillä vanhan ja uuden materiaalin rajakohtaan tulee usein hal-
keama huolellisesta työstä huolimatta. Mikäli tämä raja tulee ajo- 
kaistalle, voi se myöhemmin haitata tien liikennöimistä. Pakottavis-
sa tapauksissa rajakohdan tullessa ajoradan alueelle on uusi rakenne- 
osa tehtävä mandollisimman sainanlaatuisesta materiaalista kuin van-
hakin. Esimerkiksi oikaisukohdilla, joissa vanha tie jää osittain 
uuden alle, voidaan vanha materiaali leikkaamalla tasata koko uuden 
tien leveydelle tai siirtää tien toiselta puolelta toiselle, mikäli 
se liikennejärjestelyjen kannalta on mandollista. Mikäli materiaalin 
siirtoa ei voida suorittaa edellä esitetyillä tavoilla, on täyttöalu-
eilla pyrittävä käyttämään mandollisimman samanlaatuista ainesta kuin 
entisessäkin rakenteessa tai vanha rakenne on purettava kokonaan ja 
kohta rakennettava perusteellisesti uudelleen. Niissä pehmeikkökoh-
dissa, joissa vanha rakenne on aikanaan tiivistänyt maapohjaa, on 
toispuolisia levityksiä pyrittävä välttämään, jos osa ajorataa tulisi 
vanhan rakenteen ulkopuolelle. Mikäli se ei ole mandollista, voidaan 
tällaisilla kohdilla tarvita erikoistoimenpiteitä kuten massanvaihto, 
kevyt täyttö, paalutus, ym. 

Jotta tien vakavuutta ei tarpeettomasti vaaranneta ja aiheuteta epä-
tssaisia painumia tai kalliita pohjavahvistustoimenpiteitä, on tasaus-
ten korotusta pehmeikköjen kohdalla vältettävä ja korotusten sijasta 
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harkittava niäkien leikkaamista. 	fälldin joudutaan päällysrakenne 
yleensä leikatuilla kohdilla rakentamaan kokonaan uudelleen tai vah-
vistamaan sitä esim. sementtistabiloinnin avulla. 

Routavauriokohdilla, jotka joudiitaan avaamaan, voi olla tarkoituksen-
mukaista korvata syväkaivu tai kallion pinnan puhdistus lämpiieristeei-
lä erikoisohjeiden mukaan. 

Mikäli pienehkäjä mäkiä laikkaamalla voidaan välttyä laajoilta tasa-
uksen epätarkoituksenmukaisilta korotuksilta on tämä otettava huomi-
oon tasausta suunniteltaessa. 

Erilaisten päällystetyyppien osalta on parannustyössä otettava lisäk-
si huomioon seuraavaa: 

Mikäli tie aiotaan öljysorastaa on tien kantavuus ja vahvistustarve 
yleensä selvitettävä tien yleiskuntoon nojautuvien kokemusperäisten 
havaintojen avulla. Mikäli arvioitu vahvistustarve on kustannuksil-
taan huomattava, pyritään keväällä roudan sulattua levykuormitusko-
kein selvittämään tien vahvistamistarve. Kantavuustutkimusten perus-
teella voidaan arvioida tarvittavan lisärakenteen paksuus, kun jakavan 
kerroksen kantavuuden tulisi olla vähintäin 1000 kg/cm 2  ja kantavan 
kerroksen päältä vähintäin 1500 kg/cm 2 . Kuvassa 5 on esitetty E 2 -ar-
vot Benkeirnan taipuman funktiona. Tarvittava kerrospaksuus voidaan 
jakavan kerroksen materiaalia käytettäessä karkeasti arvioida kanta-
vuusarvoon E 2  1000 kg/cm2 pyrittäessä seuraavasti: 

Saatu kantavuus 	 Tarvittava korotus 

400 kg/cm2 	 40 cm 

600 	' 	 25 

800 	 15 

Jakavan kerroksen päälle rakennetaan vaaditun päällysrakenteen mukai-
nen kantava kerros. 

Mikäli parannustyötä suunniteltaessa todetaan, että soratien savella 
kunnossapidetty pintaosa on "pilaantunut" ja ns. pintapehmenemistä on 
todettu, on tämä kerros yleensä poistettava ennen uuden kantavan ker-
roksen tai sen yläosan rakentamista, ellei sen päälle rakenneta riit-
tävästi uusia päällysrakennekerroksia. 

öljy- ja bitumiliuossorapäällysteistä annettuja ohjeita 

öljy- ja bitumiliuossorat ovat kylminä sekoitettavista massoista 
valmistettavia päällysteitä. Sideaineena käytetään öljysorassa tie- 
öljyä ja bitumiliuossorassa tavallisesti bitumiliuosta 81-3. Hyvän 
tarttuvuuden aikaansaamiseksi side- ja kiviainesten välille sekoite-
taan sideaineeseen sen laadusta riippuen erityyppisiä tartukkeita. 
Sidaaineen ohjearvo määritetään yleensä erikseen kullekin suhteituk-
selle. Kiviaineksena käytetään tavallisesti murskesoraa, jonka ra-
keisuuden yläraja on yleensä 16.. .20 rmn. 

18 



1 	 - 

III! 
23 	4 5678910 	23 	4 5678910 	2 	3 	4 5478°10 	23 	4 5678910 

	

________________________________________________________________ 	 1 	 1 	.l____1._.ii_l 	1 
0.01 	 0,1 	 8.1.4. Ad.sen Iog. 	yo.,  1 bi 100 ...d 1 bis 	Einheit 	.me 

BENKELMAN TAIPUMA mm 

E2 

0000 

Kuva 



Öljy- ja bitumiltuossorapäSllvsteistä on tarkempia ohjeita mm. Suomen 
Rakennusinsinöörien Liiton julkaisussa RIL 61 Asfalttipäällystenorrnit 
1968 sekä tie- ja vesirakennushallituksen julkaisussa TVH n:o 2808 
öljysorapäällysteen tyliselitys ja TVH no 2807 bitumiliuossorapäiiliys-
teen työselitys, 

5. 	KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA TEHOSTETLTSTA KUNNOSSAPIDOSTA 

Tehostettu kunnossapito tiemestaripiirin toiminnassa 

Suuri osa valtion hoidossa olevista yleisistä teistä on vielä nykyi-
sin rakentamattomia savisorateitä, jotka ovat muodostuneet aikojen 
kuluessa poluista ja kärryteistä lisäämällä niihin erilaisia kivi- ja 
sideaineksia. Liikenne muotoilee näitä teitä kuin muovailusavea, 
jolloin ne leviävät varsinkin sisäkaarteiden kohdilta. Myös ajora-
dalta kulkeutuu kiviaineksia ojiin, jolloin ne tukkeutuvat melko no-
peassa tandissa. Tällaisten teiden kunnossapito muodostuu useinkin 
kohtuuttoman suuritöiseksi ja kalliiksi verrattuna vilkasliikenteisiin 
päällystettyihin teihin. 

Sorateiden kulutuskerros tehdään nykyisin suunnilleen samoista aineis-
ta kuin kaksi vuosikymmentä taaksepäin, joskin työmenetelmät ovat tun-
tuvasti kehittyneet. Koska tavanomainen kunnossapito ei poista em. 
rakentamattomien savisorateiden hoitoon liittyviä haittoja, on erit-
täin tärkeää, että osa tiemestaripiirien kunnossapitotoiminnasta kä-
sittää tehostettua kunnossapitoa, jonka puitteissa vanhoja savisora-
teitä voidaan kunnostaa öljy- tai bitumiliuossorateiksi. 

Varsinaisessa ja tehostetussa kunnossapidossa joudutaan suorittamaan 
samanlaisia kunnossapitotöitä, joten on tarkoituksenmukaista suorit-
taa ne samaa organisaatiota käyttäen. Varsinaisessa kunnossapitotoi-
minnasss ilmenee ajankohtia, jolloin tiemestaripiirin omalla työvoi-
maila ja toimintavälineillä voidaan tehdä'varatyönä' tehostetun kun-
nossapidon kohteita. Tällöin tehostettu kunnossapito tasaa kunnossa-
pitotoimintaa sekä koneiden käyttöä parantaen toiminnan taloudelli-
suutta. Tiemestaripiireissä tulisi olla yksi tai kaksi kunnossapito- 
toimiston hyväksymää kunnostussuunnitelmaa, joita toteutetaan aina ti-
lanteen aaUiessa. 

Tehostettu kunnossapitotoiminta edellyttää kuitenkin, että siitä 
aiheutuvat kaluston käyttömenot ja materiaalikustannukset voidaan ra-
hoittaa. Tietneataripiireissä tämä merkitsee sitä, että kyseisestä 
toiminnasta aiheutuneet kustannukset tulee voida merkitä tehoatetun 
kunnossapidon tilille, minkä puitteet voisivat olla tiemeataripiiriä 
kohti 10 . .. 15 % varsinaisen kunnossapidon kustannuskehyksestä. 

Öljy- ja bitumiiiuossorakokeiiuja 

Paimion tiemestaripiirissä alettiin kunnosaapitotoimiston kansaa yh-
teistyönä v. 1966 kokeilla öljysoraa lähinnä korvaamaan pölynsidonta- 
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menetelmiä. Öljysoratuskohteiksi valittiin useita paikallisteita, 
joilla liikenne oli keskimäärin 500 hay/vrk. 

Esityöt 

Päällystyskohteeksi valitun tieosan kunnostustyöt on tavallisesti 
aloitettu jo päällystämisvuotta edeltävänä syksynä. Tällaisia esi-
töitä ovat mm. tieosan ojitus, mikä edullisissa olosuhteissa voidaan 
Lorittaa esim. raskaaseen tiehöylään asennetulla ojituslaitteella. 

Ojituksen jälkeen on huonot rummut korjattu ja tarvittaessa jatkettu 
tai kokonaan uusittu. Tien rungon kantavuutta on tavallisesti lisät-
ty vain niissä kohdin, mitkä aikaisempina vuosina ovat osoittautuneet 
kantavuudeltaan heikoiksi. Kiviaineeria kantavuuden parantamiseen on 
kyseisissä kokeiluissa käytetty 0 .. . 35 min:n murskesoraa keskimää-
rin 80 m3 itd/km. 

Viime aikoina on pyritty korjaamaan myös jonkin verran tien gomet-
risia epäkohtia tekemällä pieniä oikaisuja sekä alentamalla mäenhar-
janteita. Maanomistajat ovat yleensä luovuttaneet tarvittavan lisä- 
maan korvauksetta, koska myös heille on hyötyä käyttämänsä tien kun-
nostamisesta. 

Keväällä roudan sulaessa on todettu vielä heikot kantamattomat tien- 
kohdat ja lisätty niihin karkeaa kiviainesta, esim. 0-35 mm:n muta-
ketta tai luonnonsoraa. Samoin on poistettu mandollisesti roudan 
pintaan tuomat kivet. Tukkeutuneet kohdat ojissa on avattu ja oja- 
massat levitetty maanomistajien kanssa yhteistyönä sekä tiealue siis-
titty. 

Päällysteen alusta 

Ennen öljy- tai bitumiliuossoramassan levittäinistä alusta on tasattu 
ja tarpeen vaatiessa vahvistettu niin, että se on kantava, karkeahko, 
kiinteä ja tasalaatuinen sekä vettä läpäisevä. Bitumiliuossorapääl-
lysteestä kyseenollen alusta on pyritty tekemään routimattomaksi. 
Alustaa tasattaessa poistetaan pinnassa olevat irtoainekset sekä 
liiallinen hienoaines. Päällystettävällä tieosalla on pyritty vält-
tämään saven käyttöä jo edellisenä vuonna, koska se pyrkii keväisin 
roudan sulaessa nousemaan pintaan ja muuttamaan öljysorapäällysteen 
kokoomusta sekä aiheuttamaan pintapehmenemistä. Alustan vahvistami-
nen on suoritettu rakentamalla siihen päällysrakenteeseen kuuluvia 
kerroksia ja tiivistämällä ne huolellisesti täryjyrällä kastelua 
apuna käyttäen. Kaste 	on yleensä suoritettu sora-ainesten levityk- 
sen ja tasauksen yhteydessä ennen jyräystä. Suoran tieosan sivukal-
tevuutena on öljysoralla käytetty arvoja 0,030 . .. 0,040, mutta 
useissa tapauksissa nämä ovat osoittautuneet liian pieniksi. Bitumi-
liuossorapäällysteen sivukaltevuutena käytettiin aluksi arvoa 0,040, 
mutta viime aikoina kaltevuutta on loivennettu 0,025:een lähinnä 
tieosan tulevaa kestopäällystämistarvetta ajatellen. 
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öljy- ja bitumiliuossoratnassan raaka-aineet 

öljy- ja bitumiliuossoramassaa on valmistettu murskesorasta, kallio-
murskeesta tai hyvästä luonnonsorasta. Rakeisuuden parantamiseksi 
on kiviainekseen lisätty tarvittaessa hiekkaa. Luonnonsoraan on maL-
dollisuuksien mukaan lisätty noin 20 1 6 . .. 12 mm:n kalliomursketta. 
Kiviaineksista, oli kysymys sitten murskesorasta tai luonnonsorasta, 
tulisi 0,074 min:n seulaverkon läpäistä vähintään 3 1 ja enintään 6 1, 
jotta saataisiin mandollisimman tiivis päällystemassa. 

Luonnonsorasta tehdyllä massalla on saavutettu mm. se etu, että toi-
minta ei ole ollut riippuvainen kiviaineksen murskauksista. Tällöin 
pienetkin massamäärät kannattaa ottaa huomioon. Koetarkoituksissa 
luonnonsorasta tehtyjen massojen rakeisuus on poikennut ohjealueesta 
sisältäen normaalia enemmän hienoainesta. Samalla on sideainepitoi-
suutta lisätty. Koetiet ovat kestäneet hyvin. Tämä on johtunut sii-
tä, että talvisin tien pintaan muodostunut jääkerros on suojannut 
päällystettä nastarenkaiden kulutukselta. Suurehko side- ja hieno-
ainespitoisuus vähentää keväisin ja syksyisin usein toistuvien jääty-
mis- ja aulamisilmiöiden aiheuttamia vaurioita. 

Sideaineena on käytetty öljysorassa tieöljyä noin 3 ... 4 1 kuivatun 
massan painosta ja bitumiliuossorassa vastaavasti bitumiliuosta BL-3 
noin 3 . . . 5 1. 

Jotta side- ja kiviainesten välille saataisiin aktiivinen tarttuvuus, 
on sideaineiden yhteydessä käytetty niihin sopivia tartukeaineita 
noin 0,8 . .. 1,2 1 sideaineiden painosta laskien. Eräissä tapauksis-
sa bitumiliuossoran diaminitartuke on korvattu sammutetulla kaikilla 
ja steariinihapolla. Seuraavassa taulukossa 5 on esitetty yhteen-
veto öljy- ja bitumiliuossoramassan tärkeimmistä raaka-aineista. 

Raaka-aineet 	 öljysora 	 Bitumiliuossora 

Kiviaines 	 96,0 . .. 97,0 paino-% 	95,0 . .. 97,0 paino-1 
- murskesora 	kuivatusta massasta 	kuivatusta massasta 
- kalliomurske 
- hiekka 	 _____________ _____________________ 

Sideaine 	 Tieöljy 3,0 .. . 4,0 	BL-3 3,0 . .. 5,0 
paino-% Ös-massasta 	paino-1 Bls-inassasta 

Tartuke 	 keskimäärin 1,2 % 	keskimäärin 0,8 1 
sideaineen painosta 	sideaineen painosta 

Taulukko 5. 	öljy- ja bitumiliuossoran raaka-aineet 

Hassan valmistus 

Massaa valmistettaessa on kiviaineksen rakeisuus pyritty saamaan erik-
seen annetun rakeisuuskäyrän mukaisksi. Kuvissa 6 - 9 on esitetty 
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erälta oijy- tai brtumrlruossorissa käytettyjen kiviainesten rakei-
suuskäyriä. Kiviainesta ei yleensä ole lajiteltu eikä kuivattu el-
Lei sen vesipitoisuus ole ylittänyt 4 %. Mikäli kiviaines on kui-
vattu, on sen vesipitoisuus pyritty saamaan alle 1 %:n. Kiviainek-
en kuivatus vähentää tartukkeen menekkiä sekä parantaa massan ja 
uin ollen myös siitä tehdyn päällysteen laatua. Sekä öljy- että 
btumiliuossoran valmistus on tapahtunut ns. öljysora-asemalla, jo-
hen kuuluu kiviaineksen syöttösiilo, hihnakuljetin, punnitus- ja 
eekoituskoneisto, annostelusiilo, sideaineen syöttöjärjestelmä tar-
vittavine pumppuineen ja säiliöineen sekä tartukkeen sulattamo. 

rv1ttaessa asemaan on liitetty kiviaineksen kuivatusrumpu. Ase-
man teho on vaihdellut 75 . . 150 tn/h. 

Macsan levitys 

tielle levitetn öljy- tai bitumiliuossoramassan määrä on yleensä 
ellut 100 kg/rir'. Mikäli öljysoran levittämiseen on käytetty ns. 
laahainta, on levitys tehty kahtena kerroksena, jolloin alempi on 
yleensä ollut 60 kg/m 2  ja ylempi 40 kg/m2 . Bitumiliuossora on laa-
Lainta käytettäessä levitetty kahtena yhtäsuurena kerroksena. Vii-
me aikoina on sekä öljy- että bitumiliuossoran levitys tielle pyrit-
ty suorittamaan yhtenä kerroksena asfaltinlevitintä käyttäen. Massa- 
kerroksen vahvuus on ollut levityskoneen takaa mitattuna noin 7 cm. 
Jos levityskone on jättänyt harvoja kohtia päällysteeseen, on niihin 
väLittömästi lisätty massaa ja tällaiset kohdat on tasoitettu hara-
maIla. Massa on vedetty tielle n. 300 - 400 metrin pätkissä portait-
talo kummallekin kaistalle, jotta liikenne ei tarpeettomasti tiivis-
tii vedetyn kaistan keskimmäiseä reunaa, eikä erottele massasta pois 
karkeimpia rakeita. Päällystetyömaalla oleva työnjohtaja on valvo-
iut myös liikenteen sujuvuutta. 

Massan levitystyöt on keskeytetty sateen sattuessa tai alustan ol-
lessa veden pehmentämä. Myös ilman lämpötilalla on merkitystä le-
vitystyöhön. Oljysoramassan levitystä ei yleensä ole suoritettu 
lämpötilan ollessa alle 0 C eikä bitumiliuossoramassaa ole levitet-
ty 5 0C kylmemmissä olosuhteissa. 

Massan tiivistäminen 

llitumiliuossoramassan tiivistäminen voidaan suorittaa sitten, kun 
kosteus ja bitumiliuoksen liuottimet ovat tarpeellisessa määrin haih-
tuneet massasta. Tiivistäminen on tavallisesti suoritettu staatti-
silla valssijyrillä, joita tulisi olla kaksi ja mieluimmin saman tyyp-
pisiä. Tämä sen vuoksi, että toisen jyrän rikkoutuessa on vaihtomah-
dollisuus. 

öljysoramassan tiivistys on aloitettu välittömästi massanvedon jäl-
keen. Tiivistystä on suoritettu siihen asti, kunnes massa ei tartu 
jalkineisiin. Toisaalta päällystettä ei saa tiivistää liikaa, jol-
loin sideaine nousee päällysteen pintaan. Liikenteen voi tavallises-
ti päästää päällyateelle välittömästi tiivistyksen jälkeen. Entis-
ajan työmenetelmä, jonka mukaan ajoneuvoliikenne yksistään suoritti 
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öljysorapiiällysteen Liivistämiseri, on vanlientunut 	ALkalsemmin luul- 
tiin, että se halventaa kustannuksia, mutta näin saatu säästä on to-
dettu lyhytaikaiseksi. Päällysteen jälkihoito on tällöin tullut kai-
liimmaksi, koska ajoneuvot irroittivat öljysoramassasta korkeita ki-
viaineksia, jotka kulkeutuivat o5iin. Lisäksi päällysteen pintaan 
munostui mLs pituussuuntaisla raiteita ja muita epätasaisuuksia. 

hijysorapälil lysteen kustannukset 

Seuraavana on esitetty vuoden l7l hinta- ja kustannustasoon perustu-
va laskelma äljysoramassan valmistus- ja levityskustannuksista, kun 
massaa käytetään 100 kg/m 2 . 

Murskeen valmistus ja varastoon ajo 5,50 mk/m 
Murskeen kuormaus 	2 	

0,70 uik/m 
Murskeen menekki 96 kg/m 	 (6,20:17) 
Murskeen kuivatus 
Tieöljyä 3,7 1 ös-massan painosta 
Tartuketta 1,2 1 tieöljyn painosta = 
Öljysoramassan sekoitus 
Pohjan tasaus, kastelu ja tiivistys 
öljysoramassan kuljetus 12 km 	3,23 
öljysorainassafl levitys 
öljysoramassan tiivistys 
Muut aputyöt 
Työnjohto on suoritettu muun kp-toiminnan ohella 

36,5 p/m2 
 10,0 

44,4 
13,6 
50,0 
42,0 
19,0 
20,0 
5,5 
6,5 

yhteensä 2 ,48 mk/m2  

3,7 kg/ui2  x 12 p/kg 
44 g/m2  x 3,10 mk/kg 

mk/ui3  

Öljy- ja bitumiliuossorapäällYsteefl kunnossapito 

Öljy- ja bitumiliuossoran päällysteiden jälkihoito el kunnossapito 
on tehtävä huolella. J05. em. päällysteisiin muodostuu reikiä, on ne 
pyrittävä välittömästi paikkaamaan. Paikkausmassaksi soveltuu kumpar-
seenkin öljysoramassa, jonka sideainepitoisuus ei saisi olla yli 4 1 
liiallisen pehmenemisen vuoksi. Reikien reunojen pystysuoriksi hak-
kaaminen ei ole välttämätön toimenpide näillä päällystelaaduilla. 

Kuvat 10 . . . 15 esittävät eräitä öljy- ja bitumiliuossoralla päällys-
tettyjä teitä. Edellä mainituista päällysteistä öljysora on kunnos-
sapidon kannalta edullisempi, sillä sitä voidaan myöhemminkin karhita 
ja muotoilla uudelleen. öljysora hoitaa osittain itse itsensä. Mali-
dolliset halkeamat umpeutuvat miltei kokonaan, jos side- ja hienoai-
nespitoisuus on riittävä (kuva 13). Sensijaan bitumiliuossora kovet-
tuu sora-asfalttibetonin kaltaiseksi, joten sitä ei voida tällä ta-
voin korjata. 

Jos öljysorapäällysteeseen muodostuu runsaasti reikiä, niin pieniä 
kohteita voidaan repiä ja öljysoramassa tasoittaa tiehöylän jääteräl-
lä. Massan lisäys on usein välttämätöntä repimisen yhteydessä. Koh-
teen uudelleen tiivistys suoritetaan siten, että kuorma-auto tai tie-
höylä ajaa useita kertoja edestakaisin kohteen ylitse kunnes todetaan, 
että massa on tarpeeksi tiivistynyt. 
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Kuva 10. Vuonna 1969 öljysoralla p&tllystetty paikallistie. 

Kuva 11. Vuonna 1968 tehty bitumiliuossorapäällyste. 
Tien liikennemäaiä on nykyisin noin 1500 hayvrk. 
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Kuva 12. Vuonna 1969 öljysorastettu paikallistie. 

Kuva 13. Vuonna 1967 äljysorastettu tie. Routa aiheuttaa 
paällysteeseeii keväisin runsaasti halkeanija. 
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Kuva 14. Vuonna 1971 öljysoiastettu tie. 

Kuva 15. 
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lis reikisai-juja sekä pääl lysteen rappeutumista esiintyy runsaisti 
on paras suorittaa ns. karhitseminen asiaankuuluvilla laitteille, 
kuten tiehöyliin asennetuilla lautasrepijöillä sekä tasoituslait-
teella. Tällöin kannattaa lisätä uutta massaa riippuen siitä, onko 
tapahtunut päällysteen kulumista, onko alusrakenteesta sekaantunut 
vieraita aineita päällysteeseen tai onko päällyste jäänyt ohueksi. 
mandollisesti jo teon aikana. Myös tieöljyn lisääminen saattaa tul-
la kysymykseen. Tiivistäminen riittävän raskaalla valssi- tai tärv- 
jyrällä on välttämätöntä ja se on tehtävä huolella. Tiivistystä jat-
ketaan kunnes todetaan, että kohde on liikatiiviatykaen rajamailla. 

On olemassa Sanonta 'vesi vanhin voitehista" mutta etenkin öljy- ja 
bitumiliuossorapäällysteille se on vihollinen, mikä on pyrittävä 
torjumaan jo ennen kuin se ehtii edes iskemään. Varsinkin keväällä 
tulee kiinnittää huomiota aurausvallien poistamiseen mandoilisasn 
aikaisessa vaiheessa sekä rumpujen ja njien aukaisemiseen. 

LtI!OSIETL'N KI1NNOSiAP DON lULkVAi'i A KliYTÖSTii 

Tehostettu kunnossapitotoiminta perustuu pääasiassa liikennetaloude 1-
lisiin laskelmiin, joissa otetaan huomioon toisaalta tienpitäjiille 
ko. toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ja toisaalta sekä tien- 
pitäjälle että tienkäyttäjälle paremmasta päällvsteestä koituvat 
rahassa mitattavat hyödyt. 

Tehostetun kunnossapidon avulla voidaan myös vähentää useita sellai-
sia tienpitoon liittyviä haittoja, joiden merkitystä on vaikeaa ar -
vioida rahassa. Esimerkkinä näistä mainittakoon kelirikkojen, painu 
rajoitusten, teiden pölyämisen ja pölynsidonta-aineiden aiheuttamat 
haittavaikutukaet. Vuosittain käytetään sorateiden kulutuskerrosten 
uusimiseen yli 2 miljoonaa m3 itd erilaisia kiviaineksia, mikä ajan- 
oloon kuluttaa kyseiset luonnonvarat eräiltä seuduilta loppuun. 
Piilynsidonta-aineina käytetään nykyisin kemiallisia tuotteita, joi-
den pölyä sitova vaikutus jää suhteellisen lyhytaikaiseksi. Etenkin 
asutustaajamissa on aihetta harkita, tulisiko teiden pölyämi.seen 
liittyvät ongelmat ratkaista käyttämällä kevyitä päällysteitä. Ot-
taen huomioon ne ajanoloon kasvavat vaikeudet ja haitat, mitä ns. 
savisorakulutuskerroksen tekoon liittyy, saattaa tulevaisuudessa iii-
jysoran kaltaisen massan käyttö tähän tarkoitukseen muodostua kan-
nattavaksi vaihtoehdoksi. Tosin tien huono kantavuua ja routivuus 
asettavat nykyisin rajoituksia tälle menetelmälle, mutta näitä hsit-
tojahan pyritään poistamaan mandollisuuksien mukaan myös savisora-
teiltä. 

Viime aikoina on kuntauudiruksia koskevien kysymysten yhteydessä 
myös kuntakeskusten välisten vanhojen sorateiden kunnoatamisesta 
muodostunut tärkeä tekijä kuntien yhteistyön kehittämisessä mm. 
sairaala- ja koululaitosten aloilla. 

Uusi työttömyyslaki edellyttää, että mm. kunnossapitotoiminta ja sii-
nä tarvittava työvoima voidaan ohjelmoida mandollisimman tasaisesti 
koko vuoden ajalle. Nykyiseen käytäntöön verrattuna tämä merkitsee 
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sitä, että huomattava osa ne. kesäkunnossapidon töistä tulisi suorit-
taa talviaikana, mikä kohottaa toiminnan kustannuksia. Toisaalta 
päällytettyjen teiden varsinainen kesäkunnossapito vaatii vähemmän 
työvoimaa kuin sorateiden, joten työvoiman käyttöä voidaan painottaa 
eri vuodenajoille tarkoituksenmukaisen päällystystoiminnan avulla. 
Tosin päällysteet joudutaan toistuvasti uusimaan yleensä kesäkautena, 
mikä puolestaan rajoittaa toiminnan ja työvoiman käytön talvipainot-
tamista. 

Tie- ja vesirakennuslaitoksessa on kokeiltu öljysoramassan valmistus-
ta myös talviolosuhteissa. Kokeilussa murske on valmistettu työn 
yhteydessä ja kuivattu kuivausrummussa. öljysoran valmistus on ollut 
mandollista ilman muita erikoistoimenpiteitä vielä n. -10 °C lämpö-
tilassa. Tätä kylmemmissä olosuhteissa öljysora-aseman laitteista 
osa joudutaan varustaman lämpiSsuojauksilla ja lämmityslaitteilla. 
Liitteessä 1 on tarkemmin selostettu kokemuksia öljysoran valmistuk-
sesta talvityönä. 

Tähän mennessä saadut kokemukset öljysoramassan valmistuksesta talvi- 
olosuhteissa ovat olleet myönteisiä ja antavat perusteita jatkaa ko-
keiluja. Ilmeisesti työmenetelmiä ja valmistuslaitteita kehittämällä 
voidaan talvityöstä aiheutuvia lisäkustannuksia pienentää. Kun öljy- 
sora muodostaa huomattavan osan päällystystöissä ja päällysteiden kor-
jauksissa käytettävistä massoista, on öljysoramassan taivivaimistuk-
sella huomattava merkitys kunnossapitotöiden ja -toiminnan ohjelmoin-
tim. 
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LIITE 

Kokemuksia öljysoramassao 	misLukseLa ulun Lie -  a vesrakermus- 
piirissä talvella 197l-i 

Seuraavana on esitetty 1 	tte1jmi-sti L1eLja 1lyran valnLl,tuk- 
sesta talvityönä. Esitv perisLuu in-. 0. lahikaisen ku. ty0stk las-
t imaan se 1 ostuk een 

- Oljysora-aseman santa aioitetLiin i.12.197i 

- Siirto, aseman pystytys ja suojaukset kestivät .1.i972 saakka 

(töitä tehtiin normaaliin verrattuna vajaakapasiteetilla johtuen 

sora-alueen ostossa ilmenneistä viivästymisistä) 

- Öljysoran valmistus aloitettiin 8.1.1972 

- öljysoran valmistus lopetettiin 17.2.1972 

- Massaa valmistettiin mt. Virkkula-Ratasilta-Yli-li työmaalle 

18.920,06 tn = 10.454,5 m 3 itd 

- Massaa valmistettiin lin tiemestaripiirille 2.903,75 En = 1.572,0 
ts 3  itd 

- Tieöljyä käytettiin koneiston mittarin mukaan 752.347 kg 

- Tartuketta käytettiin 10.510 kg 

- öljysoraa varten murskattiin II 0-18 mm mursketta 14.636 m 3 itd 

(välivaraston pohjaan, vaakakuormiin ja virh. massoihin meni 

242,0 m3 itd ja öljysoraa valmistui yht. 12.026,5 m3 itd) 

- Ohjeprosentti öljylle oli 3,5 ja tartukkeelle 1,2 

- Tartukeprosentti (toteutunut) nousi suureksi 	1,4, koska murs- 

kaajan ja öljysora-aseman rikkoutumisen takia meni useita sekoi-

tuksia hukkaan (vanhentuivat) 

- öljyprosentiksi tuli 3,44 koneen mukaan ja laboratorion 3,63 

- Öljysora-aseman tehollinen työaika 275,5 h = 79,2 tn/h 

- Seisonta-ajat yht. 237 h, joka koostuu pääasiassa seuraavista 

tekijöistä: 

1. Murskaamo rikki 56 h 

2. Ös-asema rikki 50 h 

3. Ei mursketta 20 h 

4. Pakkanen myöh. aloituksia n. 30 h 

5. Aikaiset lopetukset (asema oli puhdistettava ennen vuoron 

loppua eivätkä sekoitukset "passanneet" sopivasti) n. 40 h 

- Öljysoran valmistamisessa - alin lämpötila - 25 °C 

- keskiarvo koko ajalle - 10 

- ylin lämpötila - 1 
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Tieöljyn hinta koostui seuraavasti: 

1. Lähtöhinta Naantalissa 	9,95 p/kg (nyt jo 13,09 p/kg) 
2. Junarahti 	 2,65 p/kg 

3. Välivarast. 	 1,80 p/kg 

4. Autokuljetus Oulu-Ii 	 0,83 plkg 

- Öljysoran hinnaksi muodostui 17,40 mk/tn 

joka muodostuu seuraavista tekijöistä: 

1. Massan valmistus ja varastointi 	 12,06 mk/tn 

2. Ös:n ajo varastoon (9 km) 3,26 mk/in3 itd 	 1,80 mk/tn 

3. Murskeen ajo varastoon 0,75 tuk/m3 itd 	 0,49 mk/tn 

4. Murskaus 5,40 mk/m3 itd 	 3,05 mk/tn 

- Organisaatio: 

1. Murskaus 1 rkm ja 1 tj/vuoro = 2 tj 

2. Öljysora 2 rkm ja t tj + 1 varastonhoit. 

3. Yhteisenä 2 laboranttia 

- Öljysora-asemalla 3 konemiestä (1 yövuorossa) 

1 huollonvalvoja (sähkömies 	asentaja) 

7 apumiestä (1 yövuorossa) 

2 ylösottajaa, jotka huolehtivat niin öljy-

sorakuormien kuin murskekuormien ylösotosta. 

- Varastokasalla 	4 apumiestä 

2 ylösottajaa 

(Vuoroa kohti asemalla 1 konemies, 3 apumiestä (kesällä 2) 

1 ylösottaja, varastokasalla 2 apumiestä ja 1 ylösottaja) 

- Suojaustoimenpiteet: 

1. Syöttösiilo 

- sulo oli peitteiden sisällä, kuumailtnapuhallin sisällä 

- myöhemmin hankittiin muottitärytin siilon kylkeen 

2. Sekoittaja 

- kuumailmapuhallin 

- sekoittajan puhdistajissa sähkövastukset 
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3. Tyilsäil i 

- Letkut sekoittajaan suojattiin lasivillalia ja paperilla 

- Puhdistajat ympäröitiin kotelol la, johon ohjattiin kuuma-

ilmapuhaltajan puhallus 

- Pumppujen ympärille rakennettiin suojakoppi (vuoraus 

karhuntalj alla) 

4. Konemies + apumies väliä lämmitiämässä äljyjä ja pitämiissä 

koneisto silloin tälläin liikkeessä. 

Talvityän haittoja: 

1. Murske pyrkii jäätymään, jos se joudutaan ottamaan välivaras-

tossa useampaan kerrokseen 

2. hurske pyrki tarttumaan syöttäsiilon seinämiin (syöttö epä-

tasaista) 

3. Ensimmäisen kuljettimen pyörimisessä vaikeuksia (ei paljon) 

kovalla pakkasella ja lumisateella 

4. Murske tarttuu hieman kuivatusrummun kvlmenpään päähän ja 

rasittaa kuivatusrummun rullia ja laakereita 

5. Sykionikierukka pyrkii jäätymään 

6. Kovalla pakkasella (jos on epäsuotuisa tuulen suunta) kova 

höyryn muodostua on epämukavaa sekoittajan päällä työskente-

levil le 

7. Öljyn kierrolle saamisessa menee paljon aikaa pakkasella 

8. Ylimääräisten miesten tarve 

9. Suurempi sähkövoiman tarve 

- Talvityön edut: 

1. Valvonta ja tarkkailu murskauksessa ja äljysoranvalmistuksessa 

voidaan hoitaa joiltakin osin samalla organisaatiolla (toimisto, 

laboratorio jne) 

2. Öljysorakoneiston aikataulua ei tarvitse vetää liian kireäksi 

kesällä 

3. Murskemäärät osataan mitoittaa oikein, kun massa tehdään suo-

raan murskaajalta (murskeen ja öljyaoran ero n. 16 %) 

4. ös-massan levitys voidaan ohjelmoida oman työmaan aikatauluun 

sopivasti (ei ole kiinni tiukasta ös-aseman aikataulusta) 
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5. Työnjohdon ja ammattimiesten tarve jakautuu tasaisesti 

koko vuodelle 

- Suurimmat virheet, joita ko. työssä havaittiin 

1. Murskauksen suoritti urakoitsija (tandistus ös-aseman 

kanssa vaikeutuu) 

2. Murskeen siirto murskaajalta kuivausrumpuun voidaan jär-

jestää paremmin. Erottuminen eliminoidaan kuitenkin täs-

sä vaiheessa. 
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