
SORATEIDEN KUNNOSSAPITO 

TIE- JA VES!RAKENNUSHALLITUS 
KÄYTTO OSASTO 
KUNNOSSAPITOTOIMISTO 

TVH 743939 	 HELSINKI 1985 



1 

/ 
/ 

B6 L::\9 



SORATEIDEN KUNNOSSAPITO 

TIE- i/ VES1kPKENNUSHALL T TLJS 

K Y T T ii OSA 5 T Ei 

K u n n 0 s s a 1 t 0 t 0 1 Ffl i S t 0 

TVH 743939 	 Helsinki 1986 



ISbN 	951 - 46 - 7264 - 



5ISÄLTO 

ALKUSANAT 
	

h 1 \ 0 

1.. KUNNOSSAPIDON TARVE JA TASOVAATIMUKSET .........1 
1.1 Kunnossapidon perusteet ....................1 
1.2 Sorateiden kuntoluokitus ................... 
1.3 Hoitoluokat ja tavoitekunnot ...............2 

2. 	KULUTLJSK[RROKS[N 	HOITO 	.........................2 
2.1 Soratien 	hoidon 	tavoitteet 	.................2 
2.2 Toimenpiteet 	kuntoluokittain 	ja 	tekijöittin 	3 

2.21 	Toimenpiteet 	hoitoluokassa 	1 	..........3 
2.22 	Toimenpiteet 	hoitoluokassa 	II 	.........3 

2.3 Hoitotöiden 	suorittaminen 	..................4 
2.4 Hoitotyöt 	kev11 	.........................5 

2.41 	Muokkaushöy1ys 	.......................5 
2.42 	Pölynsidonta 	..........................() 
2.43 	Tiivistminen 	.........................6 

2.5 Hoitotyöt 	kesö11 	..........................7 
2.51 	Tasaushöylöys 	ja 	lanaus 	...............7 
2.52 	Lispö1ynsidonta 	......................8 
2.53 	Reikien 	paikkaus 	......................9 

2.6 Hoitotyöt 	syksy11 	.........................9 

3. 	KULUTUSKERROKSEN 	KUNNOSTUS 	..................... 9 
3.1 Kunnostuksen 	ohjelmointi 	................... 10 
3.2 Kunnostuksen 	suunnittelu 	................... 11 

3.21 	Kulutuskerrosmateriaalin 	rakeisuus 	. . . 11 
3.22 	Kulutuskerrosmateriaalien 	tarve 	....... 11 
3.23 	Luiskemateriaalien 	kdyttöselvitys 13 
3.24 	Jalostettujen 	materiaalien 	tarve 	...... 14 
3.25 	Sideaineiden 	tarve 	.................... 14 
3.26 	Vauriokohtien 	selvitys 	................ 15 

3.3 Kunnostuksen 	toteutus 	...................... 15 
3.31 	Kunnostustyöt 	syksyllö 	................ 15 
3.32 	Kunnostustyöt 	kevö11 	................ 16 
3.33 	Kunnostustyöt 	kesöllö 	................. 16 
3.34 	Vauriokohtien 	korjaus 	................. 16 

4. 	LIIKENTEEN 	JÄRJESTELY 	.......................... 17 
4.1 Hoitotyöt 	.................................. 17 
4.2 Kunnostustyöt 	.............................. 18 

5. KIRJALLISUUSLUETTELO 	 18 



ALKU5ANAT 

Sorateiden kulutuskerroksen hoitoon ja kunnostukseen köytet-

tim v. 1984 varoja 203 milj.markkaa, joka on 16 % kunnossa- 

pidon työkustennuksista. Sorateiden hoito- ja kunnostuskus-

tannuksissa on tiemestaripiirien vglil1 jopa 3-kertaisia 

yksikköhintaeroja, työmenetelmistö, materiaaleista ja työn 

laadusta johtuen. Korkeilla yksikkökustannuksilla ja laadul-

la ei liioin ole ollut selvö 	yhteyttö. 

Sorateiden kuntoa seurataan v. 1985 aloitetun, pysyvön kun-

nonseurantajrjeste1mön avulla. Sorateiden kunnon yhtenöis-

tömiseksi on laadittu sorateiden kulutuskerroksen kuntoiuo-

kitus mihin perustuvat sekä kunnon seuranta ettö hoitotarve, 

kunnon laskiessa alle sovitun kuntotason. 

Sorateiden kunnon pitömiseksi asetettujen kuntotavoitteiden 

mukaisena sekä vastaavien kunnossapitokustannusten alentami-

sessa joudutaan kiinnittömöön nykyistö enemmön huomiota me-

teriaaleihin, hoitotarpeeseen sekö hoito- ja kunnostustöiden 

laatuun. 

Viime aikoina on sorakulutuskerrosta ryhdytty korvaamaan so-

rateiden pintauksella (SOP), jossa kulutuskei-rosmateriaali 

sidotaan joko bitumiliuoksella tai tieöljyllö. Mikäli pin-

tauksen kestoikö on riittövön pitkö se syrjöyttö eduUlsuu-

dellaan ja ajomukavuudetiaan perinteisen sorakulutuskerrok-

sen, erityisesti vilkkaimmilla sorateill. 

Ohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa soreteiden kunnon taso, 

- 

	

	kunnostus- ja hoitotekniikat sekö parantaa sorateiden kulu- 

tuskerroksen kunnossapidon taloudellisuutta hyvöksytyn laa- 

- tutason puitteissa. Ohjeen tarkoitus on antaa tietoa laatu-

tason ja toimenpiteiden yhteensovittamisesta sekä hoito-ja 

kunnostustekniikoista ja materiaaleista mainittujen tavoit-

teiden saavuttamiseksi. 



Ohje on luonteeltaan tekninen eikä sis1l 	hallinnollisia 

mryksi. Ohje ei kaikilta osiltaan ulotu menetelrntasol-

le sen johdosta, että vastaava tieto on löydettviss aikai- 

• 

	

	semmista ohjeista ja joihin on viitattu kyseisessö asiakoh- 

dassa. 

Ohjeen on kunnossapitotoimistossa laatinut tarkastaja Jorrna 

Inkala. 



1. 	KUNNOSSAPIDON TARVE JA TASOVAATIMUKSET 

1.1 	Kunnossapidon perustfet 

• 	Tielain 11 §:n rnukaisestt tie on pidettv 	1iikennett 	ty- 

dyttvss kunnossa. Tie- ja vesirakennushalljtuksessa on 

laadittu sorateiden kuntoluokjtus ja asetettu thn luoki-

tukseen perustuvat tie- ja hoitoluokkakohtaiset kuntotavoit 

teet, joissa tienkyttjien ajoturvallisuus ja ajo-olosuh_ 

teet on otettu huomioon. 

1 	 Sorateiden kuntoluok itus 

burateiden kunnossapidon kunnon tason yhtenistmiseksi on 

muodostettu soratejden kuntoluokitijs ja mrite1ty tien kun-

toon vaikuttavat tekijät. Soratien kunto rniritetn aina 

alimman kuntotekijn mukaan. 

Taulukko 1. Soreteiden kuntoluokjtus 

SORATEIDEN KUNTOLUOKITUS 

K&ntoliij4a 1. 

1 j 	DjId<i lei I&aieu,to m i,rxst a krhii it a rTuJt tuut. Pirt a ii, 	airyi kuiEn, ,»4du- 
ja pJr 1LJ1u, viriksi. 1illi 	paule.ia ja kdrjitnia, joita ei voida iiistiii. Tie pi- 

lyi ruiv*iti. 1i pintaa x ytii t tarkkiiltova ja aJcriitta iaatx vafreittava. 
aiMiikkU >/tt) oiVkn. 

&1)tolijM<a 2. 

Tjt -j likilpIkjon1uato m 3czin verrJi 	iri natua. Iii pirisa cii jcrkio verral 
ki 1 ijt ii. Paikoin vii olla v arni ti iJri?r'i ii 	ii t et t av ia pairunia tai kitnijni a. lie 	lyi Idi- 
ta1aiariti. Ajcrajtta cii jcii<iri hilj rett,.a ja 	iiaisia krtitia varottava. 
Eaiaiiijiiuii<j 3b1-LdJi cjiVn. 

Kar*oluj4a 3. 

Tieii pinta cii yla silyttiyt rruatcr 	ja cii 	tiPTniiui aau tasairui ja kiirte. Pie- 
rköj ku--pia ja nujta iiii.iiijtta 	olla paikoitpllar-i. Tie ilyiiä rkjn verriri. TieLl 
olezt kuat ja nuit 	 tiiai vustii tai r ovat uiiulaisia, ettei ajcrxTnita 
taevitaa 0) luO VtE2,/ i1)citj. tliitti.aro tai '.uiitaitulevirj a)crcuna vistettss 

aav isa o laritite isoa saatI aa ap np.iYl hi 1 joit enri tulla kys)inyke. 
lpaaaiciiikku 321-3(k) oiVks. 

olu4a 4. 

Tiari pinta cii ylen-e s lttt nuar 	ja cii tciiairi ja kiirte. tiitania piciuii erillisi 
kirpia ii siellä tiUll) soiirit. Iujid. 	ist ei ttell ole haittaviss. Piriui 	aiaicijj- 
(!) viruii ei aJJrritta tnrviti* hi1jciki. 
tpiiaiciujltiaj Zol-52tJ cnnVlqn. 

Ki,,tn1u&a . 

Joni pinta iii s&lyttriyt nir*civa jo cii tTy\u1 taaatruini ja kixnte. Pirri, arjdjlljrn qaita-
oilvzJn; ei vnikil;i aynlnkaviiitm-i, 
1 	.viasl, ku 	!1U 'nivL.o. 
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1.3 	Hoitu[ukaL 	0 tav(.JIektrr 

- 	Soratien hoitoluokka rn iriLelln kesän keskirniiriisen Iii- 

kennemrön (KKVL) perusteella. Tavoitekunto mritelliin 

• 	keskauden keskimröisen kuntona. Toimenpideraja eli ns. 

hlytysraja on sallitun kunnon alaraja ja mritt 	nir 

ajankohdan hoitotoimenpi teiden aloittamiselle toimenpideajon 

sisll. 

Taulukko 2. Hoitoluokot, tavoitekunto sekä toimenpide- 
rajat ja -ai at. 

HOITO- TIET 	JA 	KKVL-RAJAT TAVOITE- TOIMEN- TOIMEN- 
LUOKKA KUNTO PIDERAJA PIDEAIKA 

vrk 

1 KKVL 	> 	200 3,4 2,5 1 - 4 - 

KKVL 	< 	200 2,0 2,0 1 	- 	6 

Toimenpide- eli hlytsrajaila tarkoitetaan siis tilannetta, 

jolloin tien, tiejakson tai tienkohdan kunto on laskenut 

alimmalle sallitulle kuntotasolle eli hlytysrajalle ja kun-

non palauttamiseksi on ryhdyttv 	hoitotoimenpiteisiin. 

ToimenHideaika mritt 	ajan, jonka kuluessa hoitotyt tu- 

lee tehdä. Toimenpideaikea m riteltess 	on pidetty silmi1- 

l 	sist 	johtuvea toimnnpitoiden myhentmist;arveLta. 

	

2. 	KULU IUSKL000K5EN HOl HI 

- 	Kulutuskerruksen huLuun kuuluvat, nuokkaush6 1ys, p51ynsi- 

donta, tasaushöylykset ja lanaukset sekä reikien poikkeus. 

	

2.1 	Soratien hoidon La v oittf: e t 

5oit..ien 	jidon 	a'tJ 1 L:Li1L3 Cm 	ri 	tOHfleFlplLYill 	yiipit.ifl 

kj 1 lin 	1 	13 	( 	 fl 	r 	1yl 1 1ifl1 	tirmtua 	 rnmi 
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keskauden aikaisen keskimrisen kuntotavoitteen totetitu-

- 	minen. Kulloisellakin hoitokerralla pyrit n korkeimpaan 

mandolliseen kuntoluokkaen. 

Hoitotöiden taloudellisten tavoitteiden kannalta on trke, 

että hoitotyöt toteutetaan oikea-aikaisesti ja teknisesti 

oikein ja ettö tehdyt toimenpiteet turvaavat kulutuskerros-

rakenteen useampivuotista kyttöö. 

	

2.2 	Toimenpiteet kuntoluokittain ja -tekijöittin 

Toimenpiteiden tarve ja -laatu möörytyvöt yleensä alimman 

kuntotekijn mukaan. Kuntotekijöit ovat; tasaisuus (painu-

mat, kohoumat, reiöt ja hlpyykkileutau),  kiinteys (irtoaines-

mör) ja pölyminen. Tien kunto ja hoitotarve möritelln 

sekä sanallisen että kuvastanderdin (TVH 743 921) perusteel-

la. 

Hoitoluokasta ja kuntotavoitteesta riippumatta hoitotoimen-

piteet ovat samat. Vain hölytysraje, toimenpideaika ja erööt 

materiaalimrt poikkeavat hoitoluokittain. 

	

2.21 	Toimenpiteet hoitoluokessa 1 

Hoitotyöt aloitetaan toimenpideajan kuluessa, kun tien, jon-

kin tiejakson tai tienkohdan kunto laskee 2,5:een. Kuntote-

kijkohtaiset hoitotehtvt on esitetty taulukossa 3, josta 

kunnon laskun aiheuttaneen kuntotekijri ede11yttm hoito-

tehtöv 	vai i teen. 

	

2.22 	Toimenpiteet hoitoluokasse II 

Hoitotyöt aloitetaan toimenpideejan kuluessa, kun tien tai 

jonkin tiejakson tai tienkohdan kunto on laskenut 2,O:aan. 

Kuntotekijökohtaiset toimenpiteet on esitetty taulukossa 3, 

josta kunnon laskun aiheuttaneen kuntotekijön edellyttömö 

hoitotehtöv 	vai itaan. 
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Taulukko 3. Hoitoty6t kuntotekijn mukaan 

HOITO- 
TYtiT 

KUNTOTEKI]ÄT 
- HUOM 

TASAISUUS KIINTEYS') PtiLYPMINEN 

MUOKKAUS- 
Ht1YLYS 4 1 0 	kevät 

PLYN- kevät 	(CaC12:n 
SIDONTA 0 2 4 	annostelu 	liik. 

mrn 	mukaan 

TASAUS- 
HÖYLÄYS 3 1 0 	kesä 

LANAUS 1 0 0 	kesä 

LISÄ- 
SUOLAUS 0 2 4 	kesä 	(CaCl:a 

kohtaisesti) 
REIKIEN 
PAlKKAUS 3 0 0 

Toimenpiteen 	vaikutus: 

4 	Tehokkain 	vaikutus 
3 	Tehokas 	vaikutus 
2 	Kohtalainen 	vaikutus 
]. 	Heikko 	vaikutus 
[1 	Ei 	vaikutusta 

1) Sideaineen osuus kk-rnateriaalista on mrvä 

Hoitotöit 	toteutettaessa tulee tieosittain tai tiejaksoit- 

tain harkita kannattaako toimenpide tehdä laajempana kuin 

sille yksinomaan hIytysrajan alittuneen tiejakson osalta 

olisi tarvetta. Monissa tapauksissa lienee perusteltua käsi-

tell nekin tiejaksot, joiden kunto on lhestymssä hlytys-

rajaa. Mikäli tiess on ainoastaan reiki 	ja tie muutoin on 

tyydyttvss kunnossa paikataan harvahkot reikjonot mies- 

t y 5 n a. 

2.3 	Hoilotöiden suorittaminen 

5orateiden lioitutyit voNiaali eri vuoderiajoi1ie omnaisten 

hu i lu 1 a rpe i den ja hoidan t rk u i t uk sen perus tee 1 1 a erot. e 1 

1 o 1 s i s 1 n * K e vii i n 1 	i O 1 i i 1 1 i v u r m 1 s 1 e 1 u ari k u 1 u 1 u s k e r r nk s 



5 

pitkäaikaista kestoa ja tavoitekuntoa. Kesähuidolla ylläpi-

detön tien tavoitekuntoa ja syksyn toimenpiteillä vähenne-

tään mandollisia pintakelirikkohaittoja ja muodostetaan ta-

sainen pinta ta1vihoitotehtviä silmällä pitäen. 

	

2.4 	Hoitotyöt keväällä 

	

2.41 	Muokkaushöyläys 

Muokkaushöyläyksellä palautetaan tien poikki leikkausmuoto. 

Muokkaushöyläys tehdään aina myös silloin, kun mursketta tai 

sideainetta on lisätty. Muokkaushöyläyksen työmenetelmä on 

esitetty höyläysoppaassa TVH 2.874/1975. Muokkaushöyläykses-

sä on huomattava, että koko kulutuskerros irrotetaan, se-

koittamatta kulutuskerrokseen alapuolista materiaalia. Kulu-

tuskerroksen alusta samoin kuin kulutuskerroksen yläpintakin 

tulee muodostaa n. 5 %:n sivukaltevuuteen. Ajoradan reunalle 

ei saa jäädä veden valurnista estävää reunepailetta. 

	

2.42 	Pölynsidonte 

Kalsiumkloridi huuhtoutuu kulutuskerpoksesta vuoden aikana 

siinä määrin, että kulutuskerroksessa kosteutta ja sisäisiä 

koheesiovoimia ylläpitävää kalsiumkloridie joudutaan käyttä-

mään aina keväällä muokkaushöyläyksen yhteydessä. Ilman 

riittävää hienoainesmäärää kulutuskerrokseen ei muodostu 

kiinteyttä ylläpitäviä koheesiovoimia. Tällöin kalsiumklori-

din vaikutuskin on heikko ja lyhytaikainen. Pölynsidonnalla 

varmistetaan kulutuskerroksen kiinteyttä ja estetään pölyä-

iiistä. Pälynsidonta keväällä tehdään sekoitussuolauksena. 

Sekoitussuolaus voidaan tehdä muokkaushöyläyksen työvaihe:i-

sun liittyen kandella eri menetelmällä. Jos kulutuskerros-

materiaali on karheella ajoradan keskellä levitetään suola 

karheen päälle yhdellä levityskerralia (kuva 1). Mikäli kop-

heella ollut materiaali on levitetty kuminallekkin ajokois_. 

talle levitetään suola molemmille ajokaistoille erikseni 

(kuva 2. 



Kuva 1. Suolan levitys 	Kuva 2. Suolan levitys 
yhtenä kaistana. 	kahtena kaistana 

Suolan levityksen j1keeri kerros sekoitetean ensisijaisesti 

lanalla ja kerroksen viimeistely tehdön kevythöylyksell. 

Kytettv suolamär valitaan liikennemrn ja tielevey-

teen perustuen. Pösnt6isesti kulutuskerros suolataan ker-

ran vuodessa kevthoidon yhteydessä. 

Taulukko 4. Ohjeelliset suolamrt t/km kevl1 
tehtvss pölynsidonnassa. 

LIIKENNEMÄÄRÄ 
KKVL 

TIELEVEYS 	(m) 

4 
___________ 

5 
__________ 

6 
__________ 

7 

> 	500 - - 2,0 2,5 

200 	- 500 - 1,2 1,6 2,0 

100 	- 	200 0,7 0,9 1,3 1,5 

< 	100 0,5 0,7 0,9 1,1 

Kevöö1l köytettvn suolamrn lisäksi varataan n. 20 % 

mandollista 1isp1ynsidontaa varten. 

2.43 	Tiivistminen 

Kulutuskerroksen työnaikaisella tiivistömisellö on selvä yh-

teys kunnon silymiseen ja kerroksen useampivuotiseen kyt-

töön. Kun kulutuskerros tiivistetön arvioidussa optimikos-

teudessa se kestö sateita ja poutimistakin hyvin. Nist.i 

tekijdistö johtuen kulutuskerroksen tiivistminen tulee teh-

dö huolellisesti puutteell isista ti ivistmisresursseistH 

huolimatta. [rillisten vuokrattujen jyrien kytt5 ei oe 
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useinkaan taloudellisesti kannattavaa. Tyydyttävn tulok-

seen pstn kuorma-autolla systemaattisesti ajamalla. 

Tiivistminen aloitetaan heti, kun kerrosmateriaalin arvioi-

daan olevan optimikosteaa. Tarvittaessa materiaalia kostute-

taan. Tiivistminen lopetetaan, kun optimitiiveys on saavu-

tettu. 

	

2.5 	Hoitotyöt kesllö 

	

2.51 	Tasaushöyfliys ja lanaus 

Kytettess moreenilajikkeita tai riittvsti hienoaineste 

sisltvi murskeita, kulutuskerroksesta tulee tiivis ja 

kova, jolloin lyhytaikainen sade ei pehmit sitä höylykseen 

eikä varsinkaan lanaukseen sopivaksi. Miköli höyltöön pak-

susti ja osittainkin kuivaa kerrosta, saattaa irrotettu ma-

teriaali jöödö kiinnittymöttö. 

Tasapaksun leikkaussyvyyden muodostumiseksi on törkeöö seu-

rata terön kulumista. Köytönnössö terö kuluu keskeltö no-

peammin kuin reunoilta ja tietyssö vaiheessa tilanne saattaa 

olla se, ettö terö leikkaa reunoilta 20-30 mm ja keskeltö 

vain 10 mm. Töllö on reikien poistamisen ja materiaalin 

kiinnittyvyyden kannalta haitallinen vaikutus. Töstö syystä 

terön koveruus ei saa olla 10 mm suurempi. Terön kulumista 

voidaan hidastaa köyttömöllö kaksoisteröö tai hitsaemalla 

kovametsflisia 1iskappaleita terön alareunaan. 

Tasaushöylyksess leikkaussyvyyden tulee ulottua aina kuop-

pien pohjan tasalle ja muuallakin 1,5 x maksimiraekoko sy-

vyydelle. Saattaa kestöö useita sadepöiviö ennenkuin kysei-

nen kerrospaksuus on riittövön kostea, etenkin kun sivukal-

tevuus edistöö veden valumista ajoradalta. Jos leikkaussy-

vyys on < 1,5 x makHiniraekoko eivit kiikki swirimrnal j-ake 

kiinni ty kerrokskm 

Kun tie on harvoin koko pituudeltaan tasausterpeessa, sel- 

vit.tneenkin lsei.nmiten vain kunnon alittevien tienkohtien 



höyläämisellä, joita tarvittaessa poutakausina voidaan kas 

tella. Kastelua voidaan tehostaa aktiivisilla pintajänni-

tyskemikaaleilla, jos se on taloudellisesti perusteltua. 

Toistuvasti ilmenevään tienkohdan huonoon kuntoon on sy fl 

yleensä joko materiaalin laatu, tienrunqon hekku kantavuus 

tai sivukaltevuuden pienuus. 

Tasaushöyläyksessä onkin tärkeää tien riittävän sivukalte-

vuuden (5 %) säilyttäminen, sillä oikea sivukeltevuus estää 

tehokkaasti vesien lanimikoitumista ja reikien syntyä. 

Myös karheenlevittimen käyttöön tulee kiinnittää huomiota, 

sillä teitamattomasta levittimen käytöstä seuraa mm., ettei 

sivukaltevuus muodostu oikeaksi, levitettävä materiaali ei 

jakaudu tasaisesti ajokaistalle ja että ajoradan reunalle 

saattaa jäädä rnurskepaUe. 

Lanan käyttö kulutuskerroksen tasaukseen tullee kyseeseen 

kevät- ja syyskausina, jolloin kulutuskerros pehmenee lanal-

la työstettäväksi. Tasauksen lisäksi lanaus nopeuttaa pinta- 

osien kuivumista. Kesäkautena sen sijuan lanan käyttöä tulee 

harkita huolellisesti. 

Huolellisella tasaushöyläyksellä päästään vähenevään höy-

läystarpeeseen, hyvään tavoitekuntoon, useampivuotiseen ku-

lutuskerroksen käyttöikään ja taloudeLliseen hoitoon. 

2.52 	Lisäpölynsidonta 

Vöhäsateisina kesinä saattavat aukeat tienosat menettää 

kiinteytensä ja sen lisäksi, että tie pölyää näihin kohtiin 

syntyy sateella reikiä. Tätä tilannetta edistää tien heikko 

kentavuus. Purkautuvien tienkohtien kuntoa voidaan ensivoi-

heessa parantaa lisäpölynsidonnalla joko piritasuolauksena 

vähäisesti kasteituna tai kalsiumkluriditiuukselt&j. Jos 	ie-• 

hen on syntynyt purkau lumi sen johdusta re ik i ä kuhde korja-

taan höyläämällä ja pölynsidonnalla tai reikien paikkauksel-

la kohteen 1 aajuudeste riippuen. Ennen höyläystEi tie kast€1 
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laan ja suola levitetn kostealle pinnalle ennen höyläys 

t•a. 

	

2.53 	Reikien peikkaus 

Miköli reiköisyys/kuoppaisuus ei ole runsasta, voidaan reit 

tiettyyn työmööröön saakka paikata miestyönö autolla paikal-

le tuodulla materiaalilla. Paikkausmateriaalin tulee olla 

hienoainesrikasta ja kosteaa. Mandollinen taseushöylöys 

paikkauksen sijasta harkitaan reikien möörön ja muun epöta-

saisuuden perusteella. 

	

2.6 	Hoitotyöt syksylt 

Myöhissyksyn hoidolla varmistetaan tien pinnan tasaisuus 

talvihoitotöitö silmöllö pitöen. Tasaushöylöyksessö tulee 

huolehtia siitö, ettei mandollisesti sateiden pehmittöm ku-

lutuskerros jöödy raiteisena tai reiköisenö. Samalla huoleh-

ditaan riittövön talvenaikaisen sivukaltevuuden söilymises-

tö, jotta kevöön sulamisvedet valuvat ajoradalta kulutusker-

rosta vaurioittarnatta. 

	

3. 	SORATIEN KULUTUSKERROKSEN KLJNNOSTUS 

Soratien kulutuskerroksen kunnostus on oikean materiaali, 

Usöystö kulutuskerroksen liian ohuisiin kohtiin. Soratien 

kulutuskerroksen kunnost'jkseen kuuluvat sor,jri ja murskeeri 

sek 	sidemaar lisvs. 

Kunnostuksen tarkoitus on kulutuskerrosrakenteen söilyttmi-

nen tasaushöylöysten osalta riittövön paksuna sekö kerroksen 

kestoiön kannalta riittövösti hienoainesta sisöltövönö. Ra-

keisuudeltaan oikea kulutuskerros mandollistaa kuntotavoit-

teiden taloudellisen toteuttamisen vhiisil1 ioiturnöri1I. 
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3. 	Kunnostuksen ohielmo] nti 

Sorateiden kunnostuksen suunnittelu perustuu tehtyyn kulu -

tuskerrospaksuuden selvitykseen. Kunnostuksen toteutus ta-

pahtuu teittöisesti ilmenevistö ohuimmista kulutuskerroksis-

te aloittaen. Kunnostuskustannusten kannalta on edullista, 

jos työt voidaan tehdä alueittaisina tmp:n sisöllö tarvit-

taessa suunnitellusta vuosiohjelmesta ja teiden liikenteel-

lisestö törkeysjörjestyksestö poiketen. Materiaalien jalos-

tuksen ja hankintojen toteuttaminen useamman tiemesteripii-

rin yhteisenö keskitettynö ty6n parantaa kunnostuksen ta-

loudellisuutta. 

Ennen kunnostusta on selvitettövö olemassa olevan kulutus-

kerrosmateriaalin ja luiskista saatavan materiaalin mööröt 

sekä tarvittavien lisöysmateriaalien mörät ja niiden jalos-

tus tai hankinta. Materiaalien möörön lisöksi myös niiden 

laatu ja rakeisuus tulee selvittöö, koska kyse on rakeisuu-

deltaan opti maelisen kulutuskerrosmateriaalin suhteittami-

se s t n. 

Ktil utuskerroksen paksuuden sel vitys tedn kolmen vuoden 

völein. Se1vitysmenetelmi 	on esitetty kohdassa 3.22. 

Jotta materiaalitoiminnot olisivat edullisia tulisi jalos-

tustyöt, silloin kun ne kuljetusmatkoja silmöllö pitöen ovat 

jörkevi, keskittöö useampien tiemestaripiirien tarpeet huo-

mioon ottaviksi keskitetyiksi töiksi. Myös sideaineiden 

osalta voidaan menetellö samalla tavalla erityisesti sU-

loin, kun ke1.voilistn sideaineiden saatavuudessa on paiki- 

1 sesti onqe] min. 
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3.2 	Kunnostuksen suunnittelu 

	

3.21 	Kulutuskerrosmateriaalin rakeisuus 

Kulutusker'roksen kunnostuksella thdtn 50 mm:n vahvuisen 

kulutuskerroksen aikaansaamiseen, jonka rakeisuuden tulee 

olla kuvassa 3 esitetyn rakeisuusohjealueen mukaista tai 

sallitun poikkeaman (rajakyrt) puitteissa. 

SIL.TTI 	 ___________ 	 SOPA 
0006 	002 	 02 	 2 

- __________________ 

1 	RAKEIS000EN RAJAKAYRAT 

2 • 	RAKEISUUDEN OHJEALUE 	t r 
1 ___ -- 	r 

- -4- 	- + - 	- 

—---------4------- - 	---L, --:ø +- - 
-- 	-- 

_____ 
- 	L 1 

12 	25 	5 - 	-i 	 1. 
______- 	002 	OO 0125 025 05 	1 	2 	4 	 E' 	32 _________________ 

Kuva 3. Soretien kulutuskerroksen kiviaineksen rakeisuus-

o h j e a 1 ij e 

3. 22 	Ku i u t u sk e r r o m me te r i cc 1 en t e r v e 

Kulutuskeri'oksen paksuuden se1vittmisen tarkoituksena on 

löyt 	ne tienkohdat joissa kulutuskerroksen paksuus aUttaa 

50 mm:ii. Tl1in lisöttöv 	materiaalimr 	voidaan lsken ju 
1 isiiykset kohdistuvat oikel si in tienkoht i in. Sel vitykseer 

perustuva materiaalin lisäys tehdn kaikkiin sellaisiin 

tienkohtiin joissa kerrospaksuus on 	50 mm, jotta tielle 

saadaan muodostettua kauttaaltaan 50 mm:rr kulutuskerrus. Kun 

kulutuskerros kuuluu 20 mm:ii tasoon, teIrdiin kyse mi 1 1 

teiI1d/ticrik-)iIIa me 	'rmnulin 	lisiy;. 

90 

SO 

7° 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

-', 
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Kulutuskerroksen paksuutta selvitettiess 	otoskulidat vali- 

taan edustavasti sopivin otosv1ein. Kulutuskerroksen pak-

suus voidaan se1vitt 	mm. seuraavanlaisia menete1mi 	kyt- 

t ien: 

a) Miestyin 	kyttm1l 	rautatankoa, jonka pss 	on talt- 

tamainen jatke ja tengon maahan lyöntiö varten tangon 

pölle lyöntihylsy. 

b) Poraamalla nöytteenottoporalla, joka on varustettu 	125 

mm:n terö11. 

c) Tiehöylllö, jolloin tern päihin ja keskelle hitsataan 

100 x 100 mm:n kokoiset ulokkeet (ks. kuva 3). 

Kustakin otoskohdasta otetaan rnateriaulinyte 	ueio suh- 

teitustarpeita varten. 

ri l1 2  - 
	 h 3  

11 2 40mm 	 2Omm 

EmÖ levy 
TerIevy 
Levy 100 • 100 mm OTOKSEN KESKIARVO 

Kulu tusk.rro, 
Kantava kerros 	 • h 2  • h3_ 30.40+20 3Omm 
toi perusmaa 	 3 	- 	3____ = 

MasscivaJ, 5Omm - 3Omm • 2Orrm 

Kuva 4. Kulutuskerroksen paksuuden selvitys tehöyimene-
telmöllö. 

Poikkileikkausta kohden tulisi ottaa 3 otosta. Poikkileik-

kauksen kulutuskerrospaksuus on otosten keskiarvo 

Materiaalien lisäys teIidöri otosten perusteella saadun mas- 

nuvajeiri mukaisin ma.teriaal imiörin. Kulutuskerroksen ohene-

iiiseri myötö tasaushiyIykset ulotetaan viime vaiheessa koko 

kerrospaksuudelle sekoittamatte kulutkiskerronrnutnriaaliin 

alapuol t:ru 



0E a 
0 

20 

0 

300 

i : 
15 3 5 

25 5 7! 

4 8 I( 

ay 

40 

5 

Kerruspaksiuien kulumista vuidaan arvioida 1ikimrjn kuvas-

ta 5, jossa on esitetty kulutuskerroksen keskimriset 

kyttöit eri rnateriaalilajikkeille. Kyttöik 	on mrite1t 

siitä 1htökohdasta, että kulutuskerros on tehty 50 mm:n 

paksuiseksi ja että se kulutetaan 20 mm:n tasoon mink 	1_ 

keen materiaaleja 1istin. 

Kestokö vuoto 

Kuva 5. Kulutuskerrospaksuis kenroksen in runktiona keski- 

m i r 1 n - 

3.23 	Luiskarnotaiiaa ien kis tdsatvi tys 

t15dyStLd1,LEJ laskettarssa tu]-i sivttid nvs 

kyttökelpoisten luiskamateriaalien mör. Luiskameteriaa-

lien käyttö on taloudellisesti hyvin perusteltua, koska se 

on osittain ajoradalta kulkeutunutta ku1utuskerrosmaterje. 

lie. Luiskamateriaaleja kytettess tulee selvitt 	niiden 

vaikutus lopulliseen kulutuskerrosmateriaaljn rakeisuuteen 

Liian paksujen luiskamateriaalikerrosten kyttö on varotta-

va, sillä aines on usein hienorakeista ja pehmenee herkds- 
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ti. T11aisissa Lapauksisa kantavamman materiaalin lisäys- 

tarve voi muodostua suureksi. (Luiskamateriaalien käyttöä on 

selvitetty TVH:n ohjeessa nro 743 815 "Oja- jo luiskamateri-

aalien käyttö sorateiden kulutuskerroksessa"). 

	

3.24 	Jalostettujen materiaalien tarve 

Materiaalin lisäystarve lasketaan koko tieleveydelle. Huo-

mattakoon, että kantavuus- ja erityisesti reunakantavuuson-

gelmat kuuluvat rakenteen parentamis- tai kuivatusjärjestel-

män kunnostustöihin. 

Kulutuskerrosmaterjaaljn rakeisuuden tulisi olla kuvassa 3 

esitetyn rakeisuusohjealueen mukainen. Ohjealueen mukaisesta 

materiaaliste tehty kerros kest 	kulutusta ja veden pehmen- 

tävää vaikutusta hyvin sekä mandollistaa korkean laadun ja 

sen hoitotarve on vähöin€r 

Kun materiaalina käytetään murskesoraa (0-16 tai 0-20) josta 

puuttuu hienoainesta (0,074/13 % ± 3 %), tulee materiaaliin 

lisätä sevea tai moreenimursketta suhteittamalla. Raekokoja 

0-16 mm käytettäessä saavutetaan tiivis ja kestävä kulutus- 

kerros ja tasaushöyläysten leikkaussyvyys on kohtuullinen 

(1,5 x dmax). 

Materiaalia murskattaessa ei pidä unohtaa mandollista suh-

teituste jo murskausvaiheesse. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sorakuopan eri osissa olevien luonnonmateriaalien syöttää 

murskaimeen siten, että murskatun aineksen rakeisuus saadaan 

mandol lisuuksien rajrusa rakeisuuden ohjealueen mukaiseksi. 

Luonnonsorassa olevaa "hiekkakyhmyä' voidaan vähentää riit-

tävästi jo murskattaessa ja käyttää erotettua ainesta hie-

koi tush i ekkano 

	

3.25 	Sideaineiden trarve 

Ku.lutuskerroksessa köytettävältä savelta vaaditaan hyvä si-

torniskyky. Kflyttääri soveltuvan saver, tulee sisöit ää // fl,002 
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mm:n raekokoa vähintön 30 %. Paras tulos saavutetaan savi- 

lajikkeella jossa ̂ ^ 0,002 mm:n raekokoa on yli 50 %. 

Moreenia käytetään sellaisenaan, jos murskauksessa saavutet-

tu rakeisuus on hyvä. Hienoainespitoista moreenia voidaan 

käyttää myös murskesoran sideaineena. Kun moreenin sitomis-

kyky on tehokas ja köyttöm rä pieni sitä voidaan kuljettaa, 

kuitenkin kokonaiskustannusvaikutukset huomioon ottaen, p1-

demmältäkin. 

	

3.26 	Vauriokohtien selvitys 

Vauriokohtien kuten routivien tienkohtien ja pehmeikköjen 

korjauksen tarkoituksena on poistaa ne tienkohdat, jotka 

haittaavat ja vaarantavat tieliikennettä mutta joissa koh-

dissa myös kulutuskerros purkautuu heikon kantavuuden ta-

kia. Samalla tulee varmistaa kuivatusjärjestelmän toimivuus 

TVH:n ohjeen nro 743 925 mukaisesti. 

Vaikka osa vauriokohdista voidaan selvittää silmämääräisesti 

havaintojen perusteella, on kuitenkin tutkittava kyseisten 

kohteiden kevätkantavuus tarvittavien rakennekerrosten mi-

toitusta varten. Sorateillä kytettävän kantavuiisarvon 

(E7-arvo 	tulisi oll.a 80 MN/m 2 . 

	

3.3 	Kunnostuksen toteutus 

	

3.31 	Kunnost.ustyöt syksy il 

Jalostettujen kuiutuskerrosrnateriaaiien lisäys tehdään syk-

syitä selvitetyn kerrospaksuuden eli massavajeen perusteel-

la. Syksyllä kosteutta on runsaasti mistä syystä materiaali 

kiinnittyy hyvin ja tavoitekuntoo voidaan ylläpitää itman 

lisätoimenpiteitä. 

llt;i'ski 	Itvi 	yt;t ii 	 t 	 ii( 

tällöin levityksen aio 1 (liskohdan arviointi un vaivnLniit 

Tasaisen kerrospaksuuden saamiseksi kuormat levitetään tien 

pitiu;innssa 	i 	tttn, Alle 5,0 metrin levyiselle tielle 
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riitt 	yksi levityskaista, mutta yli 5,0:n metrin levyisel- 

le tielle levitet n kaksi kaistaa. Levitetty materiaali ta- 

sataan kevythöy1yksel1. 

	

3.32 	Kunnostustyöt kev1l 

Kevtkunnostustöihin kuuluu sidemaan 1isminen syksy1l 

listtyihin materiaaleihin kevöthoitotöiden yhteydessö. Si-

deaineen lisöminen ei siten ole jokakevinen toimenpide, 

vaan sen lisystarve mröytyy muiden materiaalien lisysLen 

perusteella. Sideaine sekoitetaan huolellisesti kulutusker-

rokseen muokkaushöylyksen yhteydessä homogeenisen kulutus- 

kerroksen aikaansaamiseksi. 

	

3.33 	Kunnostustyöt kes11 

Si1t 	osin kun soratien poikkileikkauksen (luiskat ja ojat) 

kunnostuksessa ksiteltvi materiaaleja suunnitellaan köy-

tettvksi kulutuskerroksessa, tulisi työ tehd kesä-elokuun 

vlisen aikana. Tuolloin materiaalin kosteus on yleensä so-

pivan alhainen ja sen käsittely ja sekoitus kulutuskerrok-

seen vaivattominte. 

	

3.34 	Vauriokohtien korjaus 

Kulutuskerroksen kestövyytt sekä toisaalta tien liikennöi-

tvyytt ja liikenneturvallisuutta silmllö pitäen tien ra-

kenteen tulisi olla riittövn kantava. Kun tien yleiskuntoon 

haitallisesti vaikuttavat routa- ja pehmeikkökohdat ovat 

usein lyhyitä, ei niiden suunnitelmallinen korjaaminen 

esim. tiemestaripiirien varatöin ole ylivoimaista. 

Kytettvt korjausmenetelmt valitaan kohteittain huomioon 

ottaen sen, ettö korjaustyöt ovat talvikaudelle ajoittuvia 

varatöit. Korjausajankohdasta johtuen köytettviksi raken-

neratkaisuiksi tuilevat joko eristys + jakava-/kantava-

kerros tai suodatinkanqas + jakava-/kantavakerros. 
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Soratien kerroksia lisättäessö tehdään pohjan muotoilu tien 

kulutuskerrosmateriaalilla. Tällöin myöhemmät kerrokset 

tulevat tasavahvuisiksi, mikä on välttämätöntä epätasaisen 

routimisen estämiseksi. 

Kuitukangasta käytetään yleensä kohteissa, joissa tien run-

gon kantavuus on heikko (kantavuusarvo 20-30 MN/m 2 ) ja siinä 

on runsaasti routapuhkeamia. Tällaisissa kohteissa tarvitta-

va suodatinkerros voidaan korvata kuitukankaalla esim. sil-

loin kun suodatinhiekan käyttö tulee kalliimmaksi. Kuitukan-

gas ei paranna kantavuutta, mistä syystä kankaan päälle tu-

levat kerrokset mitoitetaan kankaan alustan kantavuusarvojen 

perusteella. Kuitukanges toimii näin varsinaisena suodatin-

kerroksena estäen hienorakeisten maa-ainesten nousun pääl-

lysrakenteeseen, joka tällöin pysyy routimattomana. 

Kuitukangas levitetään puskutraktorille tai tiehöylällä ta-

satulle alustalle. Saumoja limitetään 0,3-0,5 metriä. Ne 

joko ommellaan kiinni toisiinsa tai kiinnitetään tiehen puu- 

tai terästepeilla. Tämän jälkeen rakennetaan muut kerrokset. 

Kuitukenkaan käytössä on huomattava, ettei kuitukangasrullie 

saa säilyttää auringon valossa, rullien kestuminen ja jääty-

minen on estettävä, eikä pelkän kankaan päällä saa kulkea 

työkoneilla ennenkuin kangas on suojattu rekennekerroksella. 

	

4. 	LIIKENTEEN JÄRJESTELY 

Sorateiden hoito- ja kunnostustöistö aiheutuu liikenteelle 

erilaisia vaara- ja haittatilanteita. Liikenteen järjestelyn 

yhtenäistämiseksi menetellään seuraavasti: 

	

4.1 	Hoitotyöt 

Keär hoitotiissä kyteLän liikennemerkkejä 142 j 	814. 

Liikennemerkit 142 ja 814 voidaan poistaa silloin, kun 

työnalainen osuus on valmistunut ja koneet yms. poistuneet. 

Kun ajorate hienoaineksen käytöstä ja kastelusta johtuen 
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saattaa synnytt 	liirtovaaraa, kytetn siihen saakka, 

kunnes pinta on kiinteytynyt, 1iikeniimerkkji 144 la 814 

sekä 1iski1pe 	Savettu tie. 

	

4.2 	Kunnostusty6t 

Materiaalien iisyksess 	kytetn liikennenierkkej 	142 

ja 814. 

Vauriokorjauksissa sekä oja- ja luiskamateriaaleja kytett-

ess noudatetaan TVH:n ohjeessa 742 000, "Tietiden liiken-

teen jrjesteIy", annettuja ohjeita. 

	

5. 	KIHJALLISUUSLUETTELO 

Ohjetta laadittaessa on käytetty seuraavanlaista 1hdekir-

jallisuutta 

- TVH 743 921: 	Sorateiden kulutuskerroksen kuntoluokitus 

- TVH 743 940: 	Laatutasotutkimus/Yhteenvetoraportti 

- TVH 743 815: 	Oja- ja luiskamateriaalin käyttö soratien 
kulutuske rroksessa 

- TVH 743 925: 	Kuivatusjrjestelrnn kunnon arviointi 

- TVH 732 401: 	Rakenteen parantamisen yleinen työselitys 

- TVH 2.734 	: 	Soratien kulutuskerrostutkimus 1/Asko Saa- 

rela 20.10.1976 

- TVH 732 742: 	Soratien kulutuskerrostutkimus 11/Asko 

Sa arel a 25.4.1978 

- TVH 743 213: 	Vesakonraivausohjeet 

- TVH 2.873 	: 	Pötynsidonta kalsiijmklnidiIta 

- IVH 2.874 	Hiylysopas 
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