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MAABETONIRAKENTEEN  JA  BITUMILLA  SIDOTUN  PÄÄLLYSTEEN  YHTEISTOIMINTA  

Alkusanat 

Selvitys  on  tarkoitettu Uudenmaan tiepiirin  maabetonirakenteiden  
suunnittelijoille  ja  rakentajille suositukseksi  ja  jatkoselvitystarpeiden 
kartoitukseksi. Maabetonirakenteen  ja  bitumilla  sidottujen kerrosten 
yhteistoiminnasta  on  viime aikoina esitetty erilaisia  tapauskohtaisiin  
kokemuksiin perustuvia käsityksiä. Tämän selvityksen tarkoituksena  on 

 ollut koota sekä hyvät että huonot kokemukset  maabetonin  käytöstä, etsiä 
onnistumista  tai  epäonnistumista selittäviä tekijöitä sekä antaa ehdotuksia  
maabetonirakenteen  käytöstä  ja  kehittämisestä. 

Työn  on  tehnyt Antti Junnila  lnnogeo  Oy:stä. Työssä ovat suureksi avuksi 
olleet useat henkilöt, jotka ovat kertoneet kokemuksia  toteutetuista  
ratkaisuista.  

Tielaitos 
 Uudenmaan  tiepiiri 
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Vt7 Otsola -Summa 

Tieosuus  on  rakennettu  1 992.  Maabetoni  on  tehty  tiesekoitusta  käyttäen.  
Maabetonikerroksen tavoitepaksuus  on  ollut  1 80 mm.  Maksimiraekoko  on 

 ollut  55  mm.Maabetonin tavoitelujuus  on  ollut  5-6  MPa  ja  toteutunut  
ksekimääräinen  lujuus  9,6  MPa. Maabetonin  päälle  on  tehty  BS 32/1 50,  Ab 

 25/120  ja  SMA  18/100.  Maabetonin  pinnassa ei käytetty  liimausta. 
Maabetonin sekoituskalustoa  vaihdettiin kesken työn. Lopputulos  on  ollut 
hyvä.  

Vt5 Heinolankylä-Lusi 

Tieosuus  on  rakennettu  1994.  Maabetoni  on  tehty enimmäkseen  
tiesekoitusta  käyttäen.  Maabetonikerroksen tavoitepaksuus  on  ollut  1 50 
mm.  Maabetonin  päälle  on  tehty yksi kerros  SMA:ta.  Rakenteessa ilmeni  
suolaveden  vaikutuksesta  jäälinssien  muodostumista,  päällysteen kupruilua 

 ja  maabetonin rapautumista. Vaurioituneista  kohdista poistettiin päällyste 
 ja  maabetonin rapautunut pintaosa. SMA:n  päälle levitettiin ohut  

vettäpidättävä päällystekerros  ja  uusi  Ab -kerros.  

VtG Vuoksenniska 
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Tieosuus  rakennetaan  1997.  Maabetonin  pintaan tulee  liimaus,  sen  päälle 
 Ab-kerros  ja sen  päälle  SMA.  

2.3  Turun  tiepliri 

Vtl Raadelma -Vista  

Tieosuus  on  rakennettu  1 994.  Maabetonikerroksen tavoitepaksuus  on  ollut 
 180 mm.  Maksimiraekoko  on  ollut  32 mm.  Maabetonin tavoitelujuus  on 

 ollut  7  MPa. Maabetonin  päälle  on  tehty  50 mm  kerros  SMA  16/120. 
 Maabetonin  tekeminen oli onnistunut hyvin.  Päällystyksestä  osa  tehtiin 

loppuvuodesta kylmien säiden aikaan  ja  näillä kohdilla saumat jäivät  
avonaisemmiksi  kuin muualla. Alkuvuodesta  1 996  tiessä  havaittiin  
päällysteen  purkautumista  ja  pitkittäisten saumojen  kohdalla  pituushal-
keamia,  joissa päällyste oli noussut  20-30 mm  koholle.  Myös verkko-  ja 

 poikkihalkeamia  todettiin.  Otetuista poranäytteistä  todettiin, että päällyste 
oli kiinni  maabetonissa  ja  vaurioituminen  oli tapahtunut lähinnä  maabetonin  
yläosassa. Tämän oli aiheuttanut  SMA-päällysteen  läpi lähinnä  saumoista  
päässeen  suolaveden rapauttava  vaikutus  ja  pienten  jäälinssien  
muodostuminen  maabetonin  sisään. Kaikki  rampit  päällystetään kokonaan 
uudelleen  ja  moottoritiestä vaurioituneet  osat.  
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2.4  Hämeen  tiepllri 

Vt3  Hämeenlinnan eteläpuolella  

Tieosuus  on  rakennettu  1 992.  Maabetonikerroksen  paksuus  on 1 50 mm. 
 Maabetonin puristuslujuustavojte  on  ollut  8  MPa. Maabetonin  päälle  on 

 levitetty bitumiliuosta enimmillään  0,5  kg/rn 2 .  Päällysteeksi  on  tehty  50 mm 
 kerros KBAb  ja  myöhemmin lisätty ainakin yksi  40 mm  paksuinen  Ab- 

kerros. Maabetonirakenteissa  ja  päälysteessä  ei ole ollut havaittavissa 
vaurioita. 

Vt3  Tampere -Ylöjärvi 

Tieosuuden maabetonit  on  tehty enimmäkseen kesällä  1 994  ja  pieni  osa 
 kesällä  1995.  Tiesekoitetun maabetonikerroksen  paksuus  on 180 mm. 

 Runkoaines  on  ollut soramursketta (tielle ajetun kerroksen paksuus  200 
mm).  Maabetonin puristuslujuus  on  ollut  7  MPa. Maabetonin  päälle  on 

 levitetty bitumiemulsiota  1  kg/rn 2 .  Päällysteeksi  on  tehty  50 mm KB  SMA 
 20/1 20.  Kantavuusarvot  ovat olleet hyvät  ja  rakenne vaikuttaa onnistuneel

-ta.  Poikkikatkeamia  on 20-30 m  välein. 

Vt3  Hämeenlinna-Jutikkala  

Tieosuus  on  rakennettu  1 996.  Tiesekoitetun maabetonin  paksuus  on 1 70 
mm.  Tiesekoitus  valittiin kustannussyistä. Tässä tapauksessa tiesekoituk

-sen  kannalta edullista oli murskeen sijainti pitkän tielinjan eri kohdissa, 
joista sitä ei tarvinnut kuljettaa yhdelle asemalle. Maabetoniin  on  käytetty 
soramursketta  0-32 mm.  Sementtipitoisuus  on  ollut  4  %,  josta sitä  on 

 pudotettu työn aikana  3,5  %:iin tavoitelujuuden  7  MPa  tultua ylitetyksi. 
Maabetonin päälle  on  levitetty biturniliuosta  1  kg/rn 2. Biturniliuoksen  käytön 
tavoitteita ovat olleet maabetonin jälkihoito, tartunnan varmistus  ja 

 vesieristys.  Päällysteeksi  on  tehty  70. ..80 mm  kerros  Ab  25/1 70. 
 Vaihtoehtona tälle kerrokselle oli kumiasfaltti, joka olisi kuitenkin ollut 

kalliimpi  ja  tehtyjen vedenläpäisevyyskokeiden mukaan myös huonommin 
vettäpidättävää. Vuonna  1998  tehdään lisäksi  40 mm  kerros SMA:ta. 
Maabetonia ei tehty louherakenteiden kohdalle. 

Hinnat: maabetoni  13  mk/m 2  ilman murskeen hankintaa, liimaus  79  p/rn 2  
ja Ab  25/1 70 14,58  mk/m 2 . 

25 Savo -Karjalan  tieplirl  

Savo -Karjalan tiepiirissä  on  maabetonia  käytetty suoraan päällysteen  alla 
 ainakin neljässä kohteessa. Ratkaisujen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä 

arvioitaessa  on  syytä muistaa, että  Savo -Karjalan piirissä tiesuolan käyttö 
 on  useiden vuosien ajan ollut vähäisempää kuin muissa piireissä. 
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VtS  Vuorela-Sillinjärvi 

Tieosuus  on  rakennettu  1 990.  Maabetonikerroksen  paksuus vaihtelee  1 50-
200 mm.  Maabetonin puristuslujuus  on  ollut  7-12  MPa. Maabetonin  päälle 

 on  tehty  50 mm  kumiasfalttikerros ABE  20/1 20  ja  2-3  vuotta myöhemmin 
jyrsintä  ja  lisäkerros SMA:ta.  Rakenne  on  täysin ehjä. - 

Vt5 Pitkälahti-Jynkkä  Kuopion eteläpuolella 

Tieosuus  (4 km) on  rakennettu  1991.  Maabetonikerroksen  paksuus 
vaihtelee  150-200 mm.  Maabetonin puristuslujuus  on  ollut  9  MPa. 
Maabetonin  päälle  on  tehty  50 mm  kumiasfaittikerros  ja  2-3  vuotta 
myöhemmin lisäkerros SMA:ta. Rakenteessa  on 200 m  matkalla  5-10 mm 

 poikkikatkeamia  noin  20 m  välein. Näiden vaurioiden arvellaan johtuneen 
suurehkosta  (7  %) sementtipitoisuudesta. 

Vt5  Lapinlanden kohta 

Tieosuus  on  rakennettu  1995.  Maabetonikerroksen  paksuus  on 200 mm. 
 Maabetonin puristuslujuustavoite  on  ollut  8  MPa  ja  toteutuneet lujuudet 

suuremmat. Maabetonin alustan muotoilu  ja  tiivistys ovat liian kiireen takia 
jääneet vajavaisiksi  ja  kantavuusarvot  ovat olleet tavallista pienemmät. 
Maabetonin päälle  on  tehty  50 mm  SMA2O-kerros  ja  seuraavana vuonna 

 40 mm  paksuinen  samanlainen kerros. Rakenne  on  täysin ehjä.  

Vt  5  Iisalmen ohitus 

Tieosuus  on  rakennettu  1996.  Tiesekoituksena  tehdyn maabetonikerroksen 
paksuus  on 200 mm.  Maabetonin puristuslujuus  on  ollut  7  MPa. 
Maabetonin  päälle  on  tehty  50 mm  tiivis  Ab -kerros  ja sen  päälle tehdään 

 1 998 tai 1 999  SMA-kerros. Kantavuusarvot ovat huomattavan korkeat.  

2.6  Keski-Suomen tieplirl 

Tieosuus  on  rakennettu  1 992.  Asemasekoitteisen moreenimurskeesta 
 tehdyn maabetonin paksuus  on 1 70 mm.  Maabetonin  päälle tehtiin yksi 

kerros kumibitumiasfaittia. Päällysteessä ilmeni paikoin vaurioita, jotka 
korjattlin. Maabetoni todettiin näilläkin kohdilla ehjäksi. Myöhemmin  on 

 tehty toinen päällystekerros. 
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2.7  Oulun  tieplirl 

Vt4  ja  8  Kempele-KivinlemI 

Tieosuus  on  rakennettu  1 990.  Tiesekoituksena  tehdyn maabetonikerroksen 
paksuus  on 200 mm.  Maabetoni  -on  tehty kalliomurskeesta  0-55  -nimi 
Maabetonin puristuslujuustavoite  on  ollut  8  MPa  ja  toteutuneet keskimää-
räiset lujuudet  8,6  MPa. Maabetonin  päälle  on  tehty  60 mm BS-kerros  ja 

 vuotta myöhemmin lisäksi  40 mm  Ab-kerros. Rakenne  on  hyvin onnistunut. 
Liikennemäärät  ja  muut olosuhteet ovat vastaavat kuin osuudella  Kello

-Räinänperä. 

Vt4  Kello-Rälnänperä 

Tieosuus  on  rakennettu  1993.  Tiesekoituksena  tehdyn maabetonikerroksen 
paksuus  on 180...200 mm.  Maabetoni  on  tehty soramurskeesta  0-32 mm. 

 Maabetonin puristuslujuustavoite  on  ollut  5  MPa  ja  toteutuneet keskimää-
räiset lujuudet  6,9.. .8,9  MPa. Maabetonin  päälle  on  tehty  50 mm  SMA

-kerros. Ensimmäisen  talven  aikana rakenteen käyttäytymisessä ei ollut 
muita ongelmia kuin joidenkin kutistumishalkeamien heijastumista 
päällysteen pintaan poikkikatkoina. Seuraavan  talven  aikana muodostui 
päällysteen  alle  päässeestä suolavedestä jäälinssejä,  mikä aiheutti 
huomattavaa epätasaisuutta tien pintaan. Tämän takia  tie  päällystettiin 
suunniteltua aiemmin  jo  kesän  1 995  aikana. Vauriot korjattiin vesitiiviillä 
tasausmassalla sekä uudella SMA-kerrokselia.  Talven  1 995-96  aikana  tie 

 pysyi tasaisena. Kuluvan  talven  1996-97  aikana  on  ilmennyt epätasaisuutta 
poikkikatkojen kohdalla.  

3  SUOSITUKSET  

3.1  Maabetonlkerros 

Maabetonikerroksen minimipaksuuden  valinnassa voidaan lähtökohtana 
pitää sitä, ettei toteutuva paksuus epäedullisimpienkaan poikkeamien 
toteuduttua saisi alittaa  1 50  mm:iä.  Tästä voidaan johtaa suositus, että 
maabetonikerroksen paksuus voisi yleensä olla  1 70.. .200 mm.  Paksuuden 
valinnassa  on  syytä ottaa huomioon, tehdäänkö maabetoni asema- vai 
tiesekoitusta käyttäen. TYLT:ssä  on  annettu kerrospaksuuden sallituksi 
poikkeamaksi tiesekoitteiselle maabetonille ±  30 mm  ja  asemasekoitteiseel

-le  yksittäistuloksena ±  20 mm  ja  keskiarvona ±  1 0 mm.  TYLT:iä  aikanaan 
uusittaessa voitaisiin harkita, olisiko joItain kannalta parempi vaatia, että 
sallittu poikkeama alaspäin olisi  0 mm,  jolloin nimellispaksuus  ja  toteutuva 
minimipaksuus  olisivat yhtäsuuret. 

Maabetonin lujuustavoitteeksi  sopiva arvo  on 5. ..8  MPa. Sideainemäärä 
 valitaan lujuustavoitetta silmälläpitäen kiinnittäen huomiota toteutettavissa 
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olevaan sideaineen sekoituksen tasaisuuteen  ja  lujuuden herkkyyteen 
sideainemäärän vaihtelulle. Yleensä suureen lujuuteen pyrkiminen  tai 

 sideainemäärän  ylöspäin pyöristäminen  on  tarpeetonta  tai  jopa haitallista, 
varsinkin  jos  maabetonin  paksuus  on  suositeltavan alarajoilla.  Tällaisissa 
tapauksissa ratkaisun laatutason parantamiseksi kannattaa pikemminkin 
paksuntaa maabetonikerrosta. Kun maabetonin lujuus  on  kohtuullinen, - 
muodostuvat halkeamat ovat pieniä eivätkä helposti heijastu päällysteen 
pintaan. Kohdassa  2.2  mainittu maabetonin sahaaminen  on  harvinaista  ja  
normaaleilla lujuuksilla  tarpeetonta. 

Valinnasta asemasekoituksen  ja  tiesekoituksen  välillä ei ole annettavissa 
selvää yleissuositusta. Lyhyesti todettuna tiesekoituksessa  on  työnsuorituk

-sen  luonteesta johtuen enemmän epävarmuustekijöitä (esimerkiksi säätilan 
vaikutus rakenteen työnaikaiseen kosteustilaan)  ja  valvonnan tarvetta, 
mutta menetelmä puoltaa paikkaansa olosuhteissa, joissa  sen  avulla 
voidaan minimoida massojen kaivu-  ja  kuljetustarvetta,  kuten etenkin 
vanhojen teiden korjauksissa.  

3.2  Maabetonln  päälle tulevat kerrokset 

SMA:n  etuna ovat hyvät kitkaominaisuudet. Maabetonirakenteen 
yhteydessä haitalliseksi  on  muutamissa kohteissa osoittautunut päällysteen 
karkeudesta johtuva muita päällysteitä parempi vedenläpäisevyys.  

Jos  maabetonirakenne  yhdenkin  talven  ajaksi  jää vain  yhdellä päällysteker-
roksella varustetuksi,  ko.  päällystekerroksen  ei pidä olla SMA:n kaltaista 
vettä läpäisevää laatua. 

Kun maabetonin päälle tehdään yhdellä kertaa kaksi päällystekerrosta, 
rakenteessa ei ole odotettavissa suolaveden rapauttavaa vaikutusta. 
Kanden päällystekerroksen pitkittäissaumoja ei pidä sijoittaa samoille 
kohdille. Kaksi päällystekerrosta estää myös tehokkaasti maabetonin 
pienten halkeamien heijastumisen tien pintaan asti.  

Jos  maabetonin  päälle tehdään kaksi kerrosta SMA:ta, rakenteella  on  hyvät 
mandollisuudet onnistua. Alempi kerros olisi viisasta joka tapauksessa 
varmuuden vuoksi tehdä vettäpidättävämmästä materiaalista kuin SMA:sta. 

Mandollisesti riittävä ratkaisu saattaa olla yksi tiivis, paksu  Ab-kerros 
varustettuna alapuolisella bitumiliuoskäsittelyllä. Havaintojen vähäisyyden 
vuoksi varmoja johtopäätöksiä ei voida vielä tehdä. 

Vaikka yhdellä päällystekerroksella, joka ei ole SMA:ta, varustetut 
maabetonirakenteet ovat onnistuneesti säilyneet muutaman vuoden 
vaurioitumatta,  on  syytä vakavasti pohtia, onko toisen päällystekerroksen 
tekemisen viivyttämisestä koituva lyhytaikainen säästö järkevässä 
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suhteessa rakenteen vaurioitumisrjskjn kasvuun. Voisi suositella, että 
maabetonirakennetta pidettäisiin yhdellä päällystekerroksella varustettuna 
korkeintaan silloin, kun siitä  on  hyötyä esimerkiksi tieosuuden vaiheittaisen 
liikenteelle avaamisen  ja  esimerkiksi vuotta myöhemmin yhtenäisenä 
laajemmalle osuudelle tehtävän toisen päällystekerroksen tekemisen 
kannalta.  

3.3  Maabetonlrakentelden kävttöalue 

Maabetonin  tyypillinen  ja  luonteva käyttötilanne, joka esiintyy lähinnä 
korkealuokkaisilla teillä,  on  seuraavankaltainen: 

- 	Tierakenteen  kantavuutta halutaan selvästi parantaa. 
- 	Halutaan hyödyntää rakennekerroksissa heikompilaatuisia materiaaleja 

kuin muuten olisi mandollista. 
- 	Roudantorjunta  on  muutenkin riittävän hyvin hoidettu. 

Edellä esitetyn kaltaisissa olosuhteissa maabetonirakenne ei ole yleensä 
lisäkustannus muihin ratkaisuihin verrattuna. 

Silloin, 	kun tiessä käytetään 	louhepäällysrakennetta, 	vaadittavat 
kantavuudet  saavutetaan ilman maabetoniakin. Näissä olosuhteissa 
maabetonirakenteesta aiheutuu lisäkustannus, joskaan ei  kovin  suuri. 
Tarkasteltaessa kysymystä, käytetäänkö louheosuuksilla maabetonia, 
voidaan todeta seuraavaa: 

- 	Rakentamisessa  on  pyrittävä selkeisiin eikä tilkkutäkkjmäisjin 
ratkaisuihin. 

- 	Tierakenteessa  pitää yhtenäisyyteen pyrkiä etenkin päällysteessä  ja  
kantavassa kerroksessa. Rakenteen muutoksia tehdään mieluummin 
syvemmällä tien pinnasta. 

- 	Esimerkiksi ratkaisun maabetoni/ei maabetonia pitäisi rakentajien 
käsityksen mukaan jatkua samana ainakin  1 km  mittaisilla tieosuuksil

-la,  moottoriteillä  ainakin  2 km  osuuksilla. 
- 	Louherakenteellakin maabetonista  on  hyötyä,  sillä  riski kantavan 

kerroksen varisemisesta louheen sekaan pienenee. Hyvään lopputulok-
seen päästään tavallisellakin rakenteella, kun kiilaus  ja  tiivistys 
tehdään ohjeiden mukaan, mutta maabetonirakenteella epäonnistu-
mismandollisuudet vähenevät. 

Maabetonin  käyttö myös louheosuuksilla  on  Uudenmaan tiepiirin nykyisten 
päällysrakenneohjeiden mukainen ratkaisu. 
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3.4  Maabetonlrakentelden  suunnittelu  Ja  toteutus  

Maabetonirakenteiden  suunnittelussa  ja  toteutuksessa  on  lopputuloksen 
laadun kannalta tärkeää kiinnittää huomiota yhteistyöhön  ja  vuorovaikutuk-

seen eri osapuolten välillä. Suunnitteluvaiheessa  on  rakentajien näkökohtia 

riittävästi kuultava rakenneratkaisujen tekemisessä  ja  toteutusvaiheessa 
 ratkaisuja mandollisesti muutettaessa  tai  olosuhdetekijöiden  perusteella 

hienosäädettäessä  on  suunnittelijalla  oltava riittävä mandollisuus osallistua 

päätösten valmistelemiseen.  

4  JATKOSELVITYSTARPEITA  

Nykyisenkin tiedon  ja  kokemuksen perusteella osataan tehdä maabetonia 
käyttäen tierakenne, jonka kestävyyden suhteen ei ole erityisiä riskejä. 
Varsinkin, kun tämä selvitys tähtää korkealuokkaisten uusien teiden 
suuntaa-antavaksi yleisohjeeksi, ei riskinotto liian ohuilla päällystekerroksilla 
ole järkevää. 

Vaurioituneiden  teiden vaurioitumissyyt kannattaa selvittää. 

Oleellista 	on 	varautua 	ohuella 	päällystekerroksella 	varustettujen 

maabetonirakenteiden lisäpäällystämiseen  ja  tehostetulla seurannalla  pyrkiä 

varmistamaan, ettei tämä toimenpide myöhästy.  

5  KIRJALLISUUTTA  
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