
TIEN TEKEMISEN 
TYÖNSUUNNITTELUTI EDOT 

[2] 

mon istepainos 

0. Rakennusvaihe- ja 
menetelmät iedot 

E.. Ohjelmointitiedot 

TVH 733892 



Atustavot työt 

Raivous työt 

Hakkuujätteiden kosaus ja hävittäminen 

TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Rakennusvaihet iedot 

REK NO 	1 SIJOITUS 

5041 D.1121 
LAATIJA 1 	AIKA 

TVH/Rrt 1277 

:C 

1 TYÖKOKONAISUUS JA TOIMINTAYKSIKÖT 	 1 

HYÖTYPUUN 	PIENPUUSTON 	ALOITTAVAT 	HAKKUUJÄfi- 
HAKKUU 	 POISTO 	 TYÖT 	 DEN KASAUS 	POLTTO 

LOPET TAVAT 
TYÖT 

J-ø KULJETUS 

TOIMINTAYKSIKÖT: 
A TR + lcultivaattori + 1 RN 	 kasaus + poltto 

TR + kultivaattori +1 RM + kuorm.kone + nxKA kaasua + kuortnaus/kuljetua 

B 	X 	 kasaus + poltto 
n x RN + kuoraauskone + n x K.A 	 kaasua + kuortnaus/lculjetus 

Kuorauskoneena: KtJP 06 - 13, KKH 11 - 14(t)K/KKH 10 - 13(p)K, KUT, KANL (kahmari) 

KARKEAT TYÖSAAVUTUKSET (m2 /tv) 

TOIMINTA - 

YKSIKKÖ TYÖSAAVUTUS ( m2 / tv 

- 

3RM __________________ 

OLOSUHOEKUVAUS 

Arvot vastaavat lähinnä noruiaaliolosuh-
teiden työsaavutuksia. 

Häiriöajat tulee ottsa huomioon laskemalla 
työkuukauteen 20 tp. 

: 

9 

• .... H - puusto harvaa ja pientä 
- 

. 	.. - pensaikot 
. -: -•' 	- ... - hakkuujätteiden määrä vähäinen 

-.-- L 
- 

- maanointa tasainen 
- ei suuria kivia 	kantoja ja 

&.41.r o - kantaa hyvin 

N 
- norrnaalikokoinen puusto 
- tiheät pensaikot 

R 	- jarean puuston hakkuujatteet, jos saan- 

	

' 	 M - pinta on tasainen 

- 	 A 	saanpinta epatasaineri, suuria kivia ja 
- 	 kantoja jonkin verran 

A - kantaa hyvin 

	

.,. 	 1 

____________ T ________________ 

'_ .. 	 • 	 v 	- jarea tai/ja tihea puusto 

	

- 	 A 	- hakkuujatteita paljon 

	

E'" 	1 	- saanpinta hyvin epatasainen, kivinen ja 
K 	kantoinen; traktorin sandoton liikkua 

u# 	 : ei kanna hyvin 
E 	 P 
A 

11 	PD S2 9 	» J 
- 

TVH 732951  5041 D 1121 



TYÖSAAVUTtJKSET (m2 /tv) 

TYÖVAIHE TOIMINTA- OLOSUHTEET ________ 
HELPOT NORMAALIT 1 VAIKEAT YKSIKKÖ 

HAKXUU- 
JÄTTEIDEN 

TR + KULTIV. 
1 EN 9000 7000 

KASAUS JA 
3 EN 2400 1500 	1 1100 POLTTO 

10 EN 8000 5000 3600 

HLKKtJIJ- KUP 06 - 13 
JÄTTEIDEN KKH 11 - 14(t)! - 18.000 - 
KTJORMAUS 10 - 	13(p) 

KUT 
KA NL 

Kuoraaus edellyttää 
erikoisvarustusta. 

ALOITTAVAT PÄÄTOIMINTA 	AIKAMENEKKI LÄHES VAKIO 
YKSIKKÖ ^ 	 O,5tv-1,0tv 

® LOPETTAVAT KA 

KULJETETTAVIEN JÄTTEIDEN MÄÄRÄ ARVIOITAVA TAI SITTEN KULJETUS TAPAHTUU TUNTITAK-
SALLA 

TYÖNKULKUKAAVIOT 

ALOITTAVAHAKKUUJÄTT I.OPETTAVAT kaaaus 	j& 	peltto 	kuivatuk,.n 
TYÖT KASAUS TYÖT Jälkeen 

\UWATU S Øc 

* 
UIVATUS ALOlTTAVAHAKKUUJATT. LOPETTAVAT kuivatu. 	ennen 	kasausta, 

TYÖT KASAUS JA jonka 	jälkeen 	välittömästi 	pottto POLTTO 

ALOITTAVAHAI(KUUJAT KUORMAUS LOPETTAVAT kaasu, 	ja 	kuormau, 	•ri 
KASAUS TYÖT aikaan 

*
ALOITTAVAT HAKKUUJATT kasaus 	Ja 	kuormaus 	saman- 

TYÖT ASAUS aikaiseati 

KUORMAUS b LOPETTAVA 0  
TYÖT 

* SUOSITELTAVIA 

KÄYTTÖESIM ERKKI 

Hävitettävä 2,0 ha:n alueelta hakkuujätteet. Puusto osittain norniaali ja osittain pen-
saikkoa. Maanpinnassa epätasaisuuksia. Kauanko työ kestää, kun on käytössä traktori-
kultivaattori? Hakkuujätteet ovat kuivia, joten poltto voidaan suorittaa työn edistyessä. 

Kasaus: 	Tr + kultiv. 	20.000 m2 /7000 m2 /tv 	3,0 tv 
poltto: 	1 RM 
aloittavat ja lopettavat: 	 0,5 tv 

Kesto 3,5 tv 

KÄYTTÖ RAJ OlTU KS ET 

- ei työkohdesuunnitteluur 



TIEN__TEKEMINEN 
1.- 	_____ 

TYÖNSUUNNITTELU 

Rakennusvaihetiedot 

TYÖ KOKONAISUUS  

Atustavat työt 

Roivaustyöt 

REK NO 	SIJOITUS 

5042 D.1122 
LAATIJA 1 AIKA 

TVHIRrt 1 	1277 

Pintamaiden poisto sekä pengemtustan muotoitu,tasausjci tiivistys 

0 __ __ __ __ ® 
IAKKUWATTEI IALOITTAVATI 1 LUMEN 	1 EINTAMAANKI TIIVISTYS LOPETTAjJ 
EN_POISTJ1TYOT '_RAIVAUSISISAAN PUSKUrI ( U0RMAUS  TASAUS __________ 1 VAT TY0 1  ________ _ 

k 1P1NTAMAAP1 IRROTUS JA 
TIEIOKORTfl SISÄLTÄÄ NUMEROITUJEN 	\4!MORMAUS 
TYÖVAIHEIDEN TOIMINTAYKSIKKÖ- PENGERALUS4 

,1 
JA TYÖSAAVUTUSTIEDOT TANMUOI 1KUORMAUS 

1 KARKEAT TYÖSAAVUTUKSET (m2/tv) OPTIMITOIMINTAYKS!KÖT 

OLOSUHTEET TOININTÄYKSIKKÖ KARKEA TYÖ3AAVUTTT 

multa KUP 1 6-30 + n x KA + - kivettömät ja ?RN 55 P + JX 20 + 2 RM 
karrnottornat löyhät 
pintamaat ____________________________ 

NORMAALIT: 
- meteaalueld;n?irita_ 

20+2 
oua_ouelti ______________________________________ 

VAIKEAT 
- kiviset ja kantoiset 

ja/tai routaiset 
PT 21-35R + KUP 13 + n x 
TRN 55 P + JX 20 + 2 EN 

/ JY 

- (kuormaus mäaraa kes ton) 

HUOM. Häiriöajat tulee ottaa huomioon laskemalla työkuukauteen 20 tp. 

TIETOKORTIN KÄYTTÖOHJE 

0. Työvaiheiden numerointi 

1. Tunnettava työkohteen "olosuhteet" ja koko (m2) 

2. Menetelmät ja toimintayksiköt tällä sivulla 

3. Laske eri työvaiheiden kestot (tv) seuraavan sivun työsaavutustiedoilla (m2 /tv) 

4. Ota huomioon aloittavien ja lopettavien töiden sekä häiriöajan keatot (tv) 

5. Suorita kokonaiskeston määritys työnkulkukaavioiden periaatteiden mukaan (tv) 

6. Kustannuelaskenta: tunnetaan kunkin työvaiheen toiminteyksikkö -työvaiheen 
tuntikustannus x kesto 

LASKUT SUORITETAAN 0,5:n TYVUOR0N TARKKUUDELLA. 

"Erittäin vaikeat" raivaukset s.o. raivaukset, joissa on poistettava suuria määriä 
kiviä erillisenä työvaiheena,on ervioitava erikseen. 

Joe olosuhteet jakautuvat kahteen luokkaan sovelletaan luokituksesea vaikeampaa vaih-
toehtoa. 

Tietokortissa ei edellytetä, että kaikki kuvaukset ovat samanaikaisesti voimassa, 
riittää Icun jokin on selvästi hallitseva. 



1 MENETELMÄ 	 1 TYÖVAHEET / TOIMINTAYKSIKÖT 	 1 

ALOITTAVA LUMEN P$NTAMAAN 
K UORMAUS TIIVISTYS 

MENETELMÄ LOPETTAVA RAIVAUS PoisTo JA TASAUS 

PINTAMAAN KASAAN- PT... PT TPLN 55 P 
PUSKU JA KUORMAUS KA 21 -35 PT 21 -35 R KUP/KKH JK 20 
ERI KONEELLA 2 RM _______ ______________ ___________ 

PENGERALTJSTAN MUO- PT... TRN 55 P 
TOILU JA KUORMAUS 21 -35 PT 21 -35 R EUP/KflI JY. 	20 
ERI KONEELLA 2 RM _______ ______________ 

KKH PT H 1114(t)K/ TRN 55 P 
PINTAMAAAN IRROITUS 

Kt 
2 RT 

21-35 KK.H 1O-13p)K JK 20 

JA KUORMPLUS SAMALLA KKJI PT KKH 17-25(t)K/ TRN 55 P KONEELLA 21 KKH 16-19(p)K 2 RM 
KtJP PT TRN55P 

21-35 KOP 16-30 JK 20 
2 RM 

kPUTYÖVOIMA 2 RN OVAT MUKANA KOKO TYÖN KESTON AJAN 
ALOITTAVAT JA LOPETTAVAT TYÖT TOIMINTAYKSIKÖLLÄ: PÄÄKONE + 1 KA + 2 RM 

1 OLOSUHDE—JA MATERIAALIKUVAUKSET 	 .1 
H 	- Pintarnaat (FIrn, Tv) 

- raivaussyvyys 0,15 - 0,25 rn 
- 	 L 	- pohjamaa (Ht - Sr) hyvin kantava 

* 	 - kalvuluoKka (GEO) Ki, x(2 (hl) 

	

.................•• 
	 - kivet ja kannot niin pieniä, että niiden hait- - 	-- 	 ta nintamaan poistossa on vahainen --• 	... 	- - T 	- ei routaa 

-. 	. 	- maanpinta tasainen 
- 	

TYYPILLINEN peltoalueet (ruokamulta), Densaik- 
koa ja pienpuustoa kasvava kangasrnetsä 

__________ - ________________________________ 

N 	- pintamaat ( Hw,TV) 

o 	- raivaussyvyys 0,15 - 0,25 m 

	

.- ',j 	. 1 

- 	 - pohjamaa: moreenit; huonosti kantava siaapohja 
- 	- 	 '- 	M 	- kaivuluokka (GEO) Ml, M2 

'- :'- 	 A 	
- kivia ja kantoja jonkin verran 
- Tnaanpirinassa etatasaisuuksia - 	

A 
- puusto kesKimaaraista tai jareainpaa 

	

- 	L 	- routaa 0 - 0,2 m 
1 	TYYPILLINEN taysikasvuinen kuusi-mantymetsa, 
T 	maanpinta epatasainen 

v 	- pintamaat (Hrn, Tv) 
- 	 A 	- pohjamaa: tiiviit moreenit; huonosti kantava maapohja 

4 	. 	 , 	 - kaivuluokka (GE ) K3, Ml, M2, (M3) 
- 	 - kiviä ja kantoja runsaasti; näistä osa poistettava 

- 	 " 	 K 	erillisenä tyivaiheena 
E 	- routaa 0,2 tn - 0,5 m 
A 	- maanpinta hyvin epätasainen 
T 	TYYPILLINEN: järeää ja tiheää puustoa kasvavat metsä- 

	

- 	 alueet, tiivistetyt, rakennetut alueet esim, vanhan tien 
}4 	pohja 

c 

( 

(- - 



1 	TYÖSAAVLJTUKSET (m2/tv) /AIKAMENEKIT (tv) 

OLOSUHTEET 
TOIM UNTA - 
VÄLINE HELPOT NORMAALIT VMKEAT 

P INTAMAAN PUSKU/® IRROTU54(RMAUS 

7400 5700 4000 PT 21 	- 35 

3800 2600 1300 PT 21 	- 35 

2300 1900 1100 :' 

3400 200 1600 

3800 2500 EI 1TJP 16 	- 30 

LUMEN RAIVAUS 

18000 12000 8000 PT 21 	- 35 

OLOSUHTEET 
TOIM UNTA- 

HELPOT 
NORMAALITI VAIKEAT VÄLINE 

KUORMAUS KASASTA 

3000 2400 2000 RKl-! 	14-17(t)K 
KKH l3-16(p)K 

2600 1900 1300 KIJP 09 - 10 

3100 2200 1700 KUP 13 
(Ku 13 	- 	15) 

3600 2800 1900 :up 16 

TIIVISTYS JA TASAUS 

15.000 m2 FTRN 55 P+ 

1JK 20 
HUOM: Kaikki työsaavutustiedot 
yksikössä (m2 /tv) 

1 	ØJA® ALOITTAVAT JA LOPETTAVAT TYÖT/HÄIRIÖAIKA 

Aloittavien ja lopettavien t!5iden kesto tavallisissa raivauksissa vakio 
1,0 - 1,5 tv 

Halriöajat otetaan huomioon laskemalla työkuukauteen 20 tp. 

M ASSATIEDOT 

m3ht 	 m3ktd 	m3itd 
	

Massakerroin 	Lk1 = 1,40 ] 

.. 
	 Massamäärä (m3itd) = 

1 	kutjetus-+ 
	

1,4 x raiv.ala (m2) 	x raiv.syvyys (0,2 m) 

TYÖNKULKUKAAVIOT 

PT... + KKH/KUP+nsKA+2RM: 

63 63 © 
ALOITTAVAT LUMEN PINTAMAAN KUORMAUS TIIVISTYS LOPETTAVAT Summataan työvajhej- 

'OiAIVAUSOKASAANpUSI(tG TASAUi'0 0 den kaatoI 

O 	—4.0 
______________________________________________________________ Kuormaus tapahtuu 

(j0 ______________________ O kaaaanpuakun 
ohessa 

KKH... K/KUP+neKA+2RM: 

63 	 6363 	® -'0 	
'°iRRoTus.KuoRMAJ 	

c) 	Summataan työvaihei- 
d.n haitat 

63 
Lumen raivaus e, ck 	

() 	() 	 saS kohonais - 
o 	

b-a.o 	- 	 b istua 
-lumU poistetaan työn •distymisun mukaan 



KÄYTTÖESIM ERKKI 

Raivattava ruokamultaa pengeraluetalta 20.000 tn2td. Käytettävissä keskikokoinen 
pyöräkuortnaaja ja PT 21 R ja tasaus-tiivietyskone sekä kuljetuskalustoa. Työ tehdään 
marraskuussa ( routaa ohuelti ). Määrää työn kesto ja työkustannukset. 

Kesto: 	olosuhteet "normaalit" 
raivaus PT:lla 
kuormaus KUP 13:lla 
tasaus + tiivistys 
aloittavat + lopettavat 
( ei häiriöaikaa  

20.000/5.700 	= 	3,5 tv 
20.000/2.200 	= 	9,0 tv 
20.000/15.000 	= 	1,5 tv 

= 	1,Otv 

= 11,5 tv 

Optimito imintayksiköiden karkealla työsaavutustiedolla "normaale isea" 
olosuhteissa saadaan keatoksi: 

20.000/1.700 	= 12,0 tv 

Työkustannukaet: (1.10.77, indeksin arvo 215) 

PT 21 R 185 mk/h 3,5 tv -5.180 mk 

KUP 13 + 2 RM 145 mk/h 9,0 tv -10.440 mk 

JK 20 + TRN 55P + 2 RM 	188 mk/h 1,5 tv - 	2.260 mk 

PT 21 R + 2 RM 225 mk/h 1,0 tv 1.800 mk 

16.200 mk 
0,98 mk/m2td) 

Massamäärä: 1,40 x 20,000 x 0,2 	= 5.600 m3itd 
Kuljetus ( n x KA ): 	5.600 m3itd x 2,00 mk! m3itd = 	11.200 mk 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

- ei urakkahinnoitteluun 

- ei konekohtaisiin vertailuihin 
- ei tyikohdesuunnitteluun 



TIEN TEKEMINEN 

TYÖNSUUNN ITTE LU 

Rakennusva ihet iedot 

TYÖKOKONAISUUS 

Alustavat työt 

Raivaustyöt 

Motalan penkereen alustan raivaus 

REK NO 1 SIJOITUS 

50S3 	D.1120 
LAATIJA 1 AIKA 

TVH/RrtI 2.78 

Maakivien särkeminen 
r—  — — ------ - 

1 Keinojen 	 Peng.ralus. 
Aloittavat 	Puuston 	Lumen 	I japintamaan Sarkaojien tan leikkaus 
työt 	- poisto 	raivaus 	j raivaus 	luiskaus 	_tai muotoilu 

LaS 
ys 

KARKEAT AIKAMENEKIT (tv/km) 
Matalan pengeralustan raivauksen ja tasauksen työkokonaisuuden karkea kesto (tv/km) 
(työkokonaisuuden kesto lasketaan numeroitujen työnvaiheiden mukaan, muut työvaiheet 
limitetään) 

OLOSUHTEET TOIMINTAYKSIKKÖ LEVEYS(m) 
_____________________ __________________________________ lOm 	 20m 	30rn 	4Dm 
Kesällä PT 21-35+KOT+POK+ 
helpot tai keskink. KUP 	13-16+TH 14 +JK 20+ 38M 10 15 20 
Kesällä 
vaikeat —"— 8 15 23 30 

Talvel'a 
keskinkert. —"— 14 20 27 

Talvella 9 2 3 vaikeat —"— 

- Häiriöajat tulee ottaa huomioon laskemalla kuukauteen 20 t.p. 

TYÖNVAIHEITTAISET AIKAMENEKIT, OLOSUHTEET JA TYÖMENETELMAT 

LUMEN RAIVAUKSEN KESTO (h/km): 

TOIMINTA- LUMEN LEVEYS 	(m) 
YKSIKKö VAHVUUS lOm 	2Om 	30m 	60m 

PT 21 0,5rn 8 15 23 31 
____________ 0,5... 1, Om 13 25 37 50 

PT 0,5rn 6 11 17 22 
0,5... 1,Om 9 18 27 36 

® PINNAN RAIVAIJKSEN KASAANPUSKUN KESTO (h/km): 

TOIMINTA- 
YKSIKKÖ 

OLO- 
SUHTEET 

LEVEYS 	(m) 
lOm 	20m 	3Om 	40m 

Helpot 12 24 36 48 
PT 21 Keskim. 16 32 48 64 

Vaikeat 22 44 66 88 

Helpot 10 20 30 40 
PT 35 Keskim. 13 25 37 49 

Vaikeat 18 36 54 72 

MAAKIVIEN RIKKOMISEN KESTO (h/km):  

T0l1I'L- KIVI- LEVEY3 	(ml 
YYIKK lOm 20m 3Dm 4Dm 

KOT 04 Jaih)iinen 5 6 9 12 
+ POK Keskirn. 5 10 15 20 
+ 2RM Runsas 10 20 30 60 

Metsämaasto, jossa kiviä ja kantoja. Tasaisella 
ja kovalla alustalla työn kesto jopa 30 % pie-
nempi kuin taulukossa. 

Lumi poistetaan pintaraivauksen edistymisen 
mukaan raivausalueen sivulle työntäen. 

Helpot: 	Kiviä ja kantoja alle 3 kpl/aari, 
routaa ei ole 

Keskim. : Kiviä ja kantoja 3.. .7 kpl/aari, 
routaa alle 0,2 m 

Vaikeat: Kiviä ja kantoja yli 7 kpl/aari, 
routaa 0,2.. .0,3 m. 

Pintamaat pusketaan kasalle joko alueen keskel 
le tai toiseen laitaan. 

Puskumatkat pyritään saamaan pitkiksi, jotta 
terän eteen saadaan täysi kuorma. 

Rikottavieri kivien määrä 

Vähäinen: alle 2 % raivausmassoista 
Keskim. : 	2.. .5 ¼ raivausmassoista 
Runsas: 	yli 5 ¼ raivausmassoista 

Kivien puhdistaminen lurnesta ei sisälly pora-
usryhmän työhön. Työryhmällä KOT 03+POK+1RN 
työn kesto n. 1,5-kertainen. 

TVH 73292  5063 D.1120 



RAIVAUSMAIDEN KUORMAUKSEN KESTO KASASTA (h/km): 

TOIMINTA- RAIVAUS- LEVEYS 	(m) 
YKSIKKÖ SYVYYS 10 m 	20 m 	30 m 	40 m 

KUP 0,1 	m 11 22 32 43 
13.. .16 0,3 m 33 65 97 129 

KU 0,1 	m 14 28 42 56 
15.. .17 0,3 m 42 84 126 168 

SARKAOJIEN LUISKAUKSEN KESTO (h/km): 

TOIMINTA-TOJ1EN 
YKSIKKÖ fSYVYYS 

LEVEYS 	(m) 
10 m 	20 m 	30 m 	40 m 

0,4m 8 16 24 32 
PT21 0,Grn 14 26 38 50 

______ 0,8m 21 43 65 87 

0,4 m 5 10 15 20 
PT 35 0,6 m 9 17 25 33 

0,8 m 14 28 42 56 

PENGERALUSTAN LEIKKAUKSEN JA MUOTOILUN 
KESTO (h/km): 

TOIMINTA- 
YKSIKKö 

OLO- 
SUHTEET 

LEVEYS 	(m) 
10 m 	20 m 	30 m 	40 m 

Helpot 11 22 33 44 
PT 21 Keskim. 16 32 48 64 

Vaikeat 25 50 75 100 

Helpot 8 16 24 32 
PT 35 Keskim. 12 24 36 48 

Vaikeat 18 36 54 72 

PENGERALUSTAN TASAUKSEN JA TIIVISTYKSEN 
KESTO (h/km) 

TOIMINTA-1 OLO- 1 	LEVEYS 	(m) 
YKSIKKÖ ISUHTEET 10 rn 	20 m 	30 m 	40 m 

TH 	14 Helpot 3 5 7 9 
+ JK 20 Keskim. 5 9 13 17 

Vaikeat 6 12 18 24 

TH16 ^JK2O Vaikeat 5 11 17 23 

® ALOITTAVAT JA LOPETTAVAT TYÖT 	1 tv 

Raivausmaat pyrittävä kuljettamaan pois 
raivauksen edistymisen mukaan, etteivät ne 
olisi muotoilun haittana eivätkä jäätyisi 
kasoihin. 

Työrnäärä m3itd 	1,4 x(raiv.syvyys x pinta- 
ala). 

Ojat 15.. .20 rn etäisyydeltä toisistaan ja 
45.. .90 kulmassa tielinjaan nähden. Luiskan 
kaltevuus 1:10. Maat työnnetään joko ojan 
toiselle tai molemmille puolille ja sen jäl-
keen takaisin kaivantoon. Pengeralustan niuo-
toilu tehdään erikseen seuraavassa työvai-
heessa. 

Helpot: 	Ei leikkausta eikä ojamaita 

Keskim.: Vähän leikkausta ja ojamaiden levi-
tystä 

Vaikeat: Sivukaltevaa tms. leikkausta 0,1... 
0,3 m3ktr/m2 tai ojamaiden levitystä 
1,0.. .1,5 m3ktd/ojam. 

Kun sivuoja lisäksi tehdään puskukoneella, on 
kesto 1 ,25-kertainen. 

Tehtäessä pintaraivauksen yhteydessä on maan 
jäätyminen otettava huomioon. Tehtäessä myö-
hemmin (esim. roudan sulamisen jälkeen) ei 
maa saa olla liian rnärkää. 

Keskim. : Höyläystä ja jyräystä 2 työkertaa 

Taulukkoarvot edellyttävät, että leveydeksi 
otetaan raivausleveys. 

Tehdään yleensä sulan maan ja kuivan kauden 
aikana. Höylä ja jyrä työskentelevät lähes 
koko keston ajan samanaikaisesti. 



KÄYTTÖESIMERKKt 
Tehtävän kuvaus: 

Tehtävä pengeralustaa 700 m pitkä ja 30 m leveä alue olosuhteiltaan keskimääräiseen maastoon. 
Työmikana 	(alkutalvi) 	on lunta alle 50 cm, routaa alle 20 cm ja rikottavia kiviä alle 2 % rai- 
vausmassoista. 	Raivaussyvyys noin 30 cm ja raivausmaiden kuljetusrnatka 	2.. .3 km. 	Läjitys 	ote- 
taan huomioon 	kustannuksissa. 	Alueella on 0,4 m:n syvyisiä sarkaojia 300 m:n matkalla. 
Varsinaista leikkausta ei tule, 	mutta sivuojat 	(n. 	1,2 m3ktr/ojam.) 	tehdään puskukoneella muo- 
toilun yhteydessä ja ojamaat levitetään tiealueelle. Pengersora ja eristyskerros ajetaan myö- 
hemmin talvella, 	joten alusta on tasattava ja 	tiivistettävä. Toimintayksiköt ym. 	esitetty 
taulukossa. 	Maalaji on HkMr (yl 	x 	ki 	1,45). 	Miestyön hinta sosiaali.kuluineen 18 	rk/h. 
Työn karkea kesto 	14 tv 	(r  0,7 1<m x 	20 	tv/km). 

yhteensä 108 h yhteensä 62810 mk 

.l3,'5 	tv 

Ylläoleviin kustannuksiin lisättävä myös läjityskustannukset. 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

Tietokortin arvoja ei voi käyttää urakkahinnoitteluun 

- 

Työnvaihe TOIMINTA- 
YKSIKKÖ 

TYÖN KESTO 
(työr!iäärä) 

Yksikkö- 
kustannus 
1.10.1977 

tr-indeksi 	215 

Kokonais 
kustannus 
(mk) 

Lumen raivaus PT 21 16 	h 185 mk/h 2960 
Rintamaiden kasaanpusku PT 21 34 h 	_____ -"- 6290 
Maakivien rikkominen KOTO4^POK+2RM 6 h 45 mk/h 270 
Raivausmaiden kuormaus KUP 	13 68 h 	(9130 m3itd) 105 mk/h 7140 

poiskuljetus n x KA 68 h 	(9130 m3itd) 3,57 	rnk/m3itd 32590 
ylösotto 2 RM 68 h 36 rnk/h 2450 

Sarkaojien luiskaus PT 21 7 h 185 mk/h 1290 
Pengeralustan 

PT 21 1,25x48x0,7 	42h- 185 mk/h 7770 ja muotoilu 
Pengeralustan tasaus ja TH 	14 + 9 h 130 rnk/h 1170 

tiivistys JK 20 9 h 98 mk/h 880 



TIEN__TEKEMINEN REK NO 	SIJOITUS 

5116 D 1120 L 	______ Alustavat 	tyot 

jj LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Raivaustyöt TVH/Rrt 09.79 

Menetelmätiedot Ra ivausjätte iden 	hautaaminen 

TYÖKOKONAISUUS 	 ______ 

Raivausjätteiden 	Oikeanpuoleisen 	Raivausjätteiden 	Kalvannon teko ja 	Pengermaiden 
irrotus ja kasaus 	sivuojan kalvu 	irrotus ja kasaus 	raivausjätteiden 	levitys, penkereen ja 
( 1/2tietä) 	 (1/2 tietä) 	hautaus 	 sivuojan 	muotoilu 

TYÖN KULKU JA TYÖMENETELMÄT 

- 	Tielinjalta on puusto ja pensaat poistettu 

- 	Tiepohjaita on poistettava kannot, kivet 	ja pintakasvulliuus 

TYÖMENETELMÄ 	1 	Perusmaa penkereeseen kelvollista 

Toimintayksikkö: 	KKH + (KKH) + PT 

Ensimmäisessä vaiheessa kaivukone (KKH) raivaa ______________ 
\_____ _____________ oikean sivuojan takareunan ja keskilinjan välisen 

• 	 ____________ alueen. 	Kivet ja kannot irroitetaan ja siirretään 

jatkuvaksi kasaksi tielaueen vasemmalle raivaamatto- 
* 0 malle puolelle. 

- 	. 	- Toisessa vaiheessa kaivetaan raivatulle tie-. . 
:_.. alueen oikealle puolelle sivuoja KKH:lla. 

Pengermaaksi kelvolliset massat siirretään penke- 
• 	. 	•'RAtVAU8JAT 

reoseenraivatulle tiepohjalle ja ylisuuret 
__ kivet jatekasaan. 

Vaiheessa 3 kaivukone kaivaa raivaamattoman vasen- 'IIII'II'iIIlI'II' Il'f'I'!' II'IIPfl'III!II 
man tiepuol iskon sivuojan kohdalle kaivannon 

PENOERTAMISEEN KELVOLLISET OJAMAAT johon raivausjätteet siirretään ja samalla raiva- 

taan vasen tiepuolisko. 	Kaivannosta saatava kel- 
iRAIVJAE.:. 	 PEER vollinen pengermaa nostetaan jo raivatulle alueelle. 

7 Kaivanrion tulee olla niin iso, että päälle mahtuu 

-- hienoainesta, johon voi muotoilla sivuojan. 

Lopuksi puskutraktoril la 	(PT) levitetään pengermaat I'III!'II'I'I'?II 
ja muotoillaan sivuojat 

= 
1 

11I,E1llIIII,IIl!,hIhIIIII1id 

TVH 732960 5117 0.1120 



TYÖMENTELMÄ 2: Perusmaa penkereeseen kelvollista 

Toimintayksikkö: PT + KKH + PT 

Ii. VAIHE 

Fiumen pOjs. 
tOn jötkien On' 	 RAIVATTUA TIEAWEAI 

' u&iILi'i 
r&kott,kaikII 

Ot raiv 

II 1 

2.VAIHE 

Raivaus aloitetaan puskutraktorilla (PT), jonka 

repijällä revitään isot kannot hajalle niiden jää-

dessä paikalleen. Samalla irrotetaan ylisuuret 

kivet, jotka ovat maanpinnan yläpuolella. 

Puskutraktorilla siirretään raivausjätteet tiealueen 

oikealta puolelta tien poikkisuuntaan keskilinjan 

vasemmalle puolelle palteelle ja samalla kaivetaan 

oikeanpuoleinen sivuoja (vaihe 1). 

Vaiheessa 2 raivataan kaivukorteella (KKH) tiealueen 

vasen puoli ja samalla kaivetaan raivausjätteille 

kaivanto. Kaivannon kelvolliset materiaalit siir- 

retään penkereeseen ja raivausjätteet sijoitetaan 	- 

kaivantoon. Pengermaat levitetään ja tasataan 

puskukoneella. 

TYÖMENETELM 3: l'erusmaa penkereeseen kelvotonta 

- lerusmaan ollessa penkereeseen kelvotonta sijoitetaan raivausjätteet luiskakolrnioihin 

(kuva). 

Toimintaykaikkö: PT 

Puskutraktorilla (PT) irrotetaan raivausjätteet, 

pusketaan ja sijoitetaan ne viereisen kuvan mukai-

sesti kasoiksi raivausalueen reunoille. Tämän jäl-

keen rakennetaan penger ja raivausjätekasat muo-

toillaan luiskakolmioiksi puskutraktorilia. 

Samalla kaivetaan sivuojat ja kaivumaat sijoite-

taan luiskaan, 

Tarvittaessa raivataan kaista raivausalueen ulko-

puolelle, millä varmistetaan, ettei vesi jää sei-

somaan penkereen alle. 

KA/ANNON PAIKKA TIEN POIKKILEIKKAUKSESSA 

1. Perusmaa penkereeseen kelvoilista 	2. Perusmaa penkereeseen kelvotonta 



1 OLOSUHDEKUVAUS 	 TYÖSAAVUTUKSET 

TYÖMENETELMÄ 1 yksi kkii 1<3 

- puusto poistettu - raivausjät:teiden irrotus ja rn2/h 500 - 600 

- kantojen tieheys 6-8 kpl/a kasaus kalvukoneella 	(1<1<0 17) 

- lumi poistettu raivausalueelta - oikean sivuojan kaivu 1<1<0 17:lla n3ktr/h 50 - 60 

tielinjan ulkopuolelle - kaivannon teko ja raivausjättei- m3itd/h 50 - 60 
- kivien keskimääräinen koko den hautaus KKH 17:lla 

ri. 	50 cm, 	määrä 5 kpl/a - pengermaiden levitys ja penke- m3itd/h 300 - 350 

reen muotoilu puskutraktorilla 

(PT 08) 

TYÖMENETELMÄ 2. 

- puusto poistettu - oikean puolen raivausjätteiden rn2/h 600 - 700 
- poistettavia kantoja 6-8 kpl/a irrotus ja kasaus 	(PT 21) 
- lumi poistettu - oikean sivuojan teko 	(PT 21) m3ktr/h 50 - 60 
- kivien keskimääräinen koko - vasemman puolen raivaus, m3itd/h 50 - 60 

n. 50 cm, määrä 5 kpl/a kaivannon teko ja raivausjät- 

teiden hautaus KKH 17:lla 

- pengermaiden levitys ja penke- m3itd/h 300 - 350 

reen muotoilu puskutraktorilla 

(PT 08) 

TYÖMENETELMÄ 3. 

- puusto ja lumi poistettu - raivausjätteiden irrotus rn2/h '150 - 500 
- kantoja 6 - 8 kpl/a pusku ja sijoitus 	luiskiin (PT 21) 

KÄYTTÖESIMERKKI 

On raivaitava 600 metrin matkalta keskimäärin 20 m leveä tiealue. Oivuojia on Lielinjalia 

kaivettava 1000 m3kt;r. Raivaussyvyys on keskimäärin 10 cm ja maalaji. }lkMr (yl x ki = 1,65), 

ki-kerroin saadaan TO-kortista nro 5013. Perusmaa on penkereeseen kelvoilist.a ja käytetään 

Lyömenetelmää 1. Kauanko eri työvaiheet kesLävät ? 

Työvaihe Toimintayksikkö Työmäärä 1<3 Yksikkö }Työn kesto 

Raivausjätteiden irrotus 1<1<0 	17 12.000 m2 500 m2/h 24 h 
ja kasaus kaivukoneella 

Oikean sivuojan kaivu ERO 17 500 m3ktr 50 m3ktr/h 10 h 
750 m3itd 

Vasemman sivuojan kaivu, KKH 17 750 m3itd 50 m3itd/h 5 h 
kaivannon teko ja 2CX)O m3itd = 

2750 m3itd 
raivausjätteiden hautaus 

Pengermaiden levitys PT 08 3500 	m3itd 300 m3itd/h 12 	h 
ja penkereen muotoilu 

puskutraktoril la 

Kaivukonet ts arvi san 130 h ja puskutraktorja 12 13. 

KÄY T TÖ R AJOI TUK SE T 
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TIEN__TEKEMINEN REK NO 	1 SIJOITUS 

5040 D 1120 Alustavat työt 

fr__J[__ LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Rciivaustyöt 	 TVH /Rrt 	12.77 

Menetelmätiedot Hakkuujötteiden kasaus ja hävittäminen 

TYÖKOKONAISUUS 

hyötypuun 	pienpuustohakkuujötteiden 	poltto 	pintamaan 	___ 

hakkuu 	ja pensaiden 	kasaus rauvaus 
kaato ___________________________________ 

TAI: 	 _____________________________________________ 

hyötypuunpienpuuston 	hakkuujätteiden 	kuormaus 	0 kuljetus 	Jintamaan 

hakkuu 	1a pensaiden 	kasaus raivaus 

kooto 

TYÖNKULKU JA TYÖMENETELMÄT 

HAKKUUJÄTTEIDEN KASAUS 

TYÖMENETELMÄ 1: 	kasaus maataloustrak -torilla ja kultivaatto- 

____________________________ rilla 

fiakkuujätteet kerätään kasoihin kultivaattorin avulla tien 
- keskilinjalle n. 40 m:n välein. 	Suuret kasat helpottavat 

Sk1Rt'. 
jätteiden polttoa tai kuormaamista. Kasojen pieni määrä häi- 

. 	 .. 	.. 	... 
ritsee samalla vahemman muiden toiden aloittamista ellei 

kasoja voida heti polttaa 	rikali jatteet kuljetetaan kaato- 

paikalle 	voidaan ne kasata karheelle tiealueen reunoille 

kuormausta varten. 

".s.-*1  

Jätteiden kasauksessa traktori ajaa kasan yli, minkä jälkeen 

kultivaattori. nostetaan ylos 	Siten traktori peruuttaa 

kasan päälle, 	jolloin pyörät tiivistävä -t jätteet allaan ja 

kultivaattorin jouset pulidistuvat . 	Korkeiden kasojen yhtey- 

dessä traktori aina peruutetaan kasan päältä pois, ettei 
- 

'- 	_*-- kultivaattori kahmaise jätteitä kasasta mukaansa. 

.., 'raktorin tulisi peruuttaa edellisella narauksella puhdistu- 

nutta jälkeä pitkin, 	jolloin on helpompi väistellä kiviä ja 
__________________________ 

- 

kantoja. 	Kasan ollessa matala voidaan tyb tehdä peruutta- 

matta haraamalla vuorotellen kasan vastakkaisilta puolilta. 

L* ,• 	£,. 

Ti 
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1 ',s"-.k 	haraus 

h araus 

'r 	harous  

Piirroksen 1 menetelmää kayttään, kun jätteet polt-

taan ja kasat ovat korkeita. 

Piirroksen 2 menetelmää käytetään, kun jätteet kulje-

tetaan kaatopaikalle. Kasat sijoitetaan tiealueen 

reunoille. 

ERITYISOHJEITA 

Kitkaketjun käyttö traktorissa on välttämätöntä myös kesällä. Mikäli kultivaattorissa käy-

tetään vakiomittaisia pitempiä jousia, täytyy jousien pituuden olla oikeassa suhteessa 

traktorin hydrauliikan nostopelivaraan nähden. Kultivaattorin sisempiä jousia ei pidä pois-

taa kapasiteetin lisäämiseksi, koska ulommat jouset eivät kestä yksin taakan painoa. 

Mikäli talvella hakattua kohdetta ei raivata välittömästi, kannattaa raivaus suorittaa kesäl-

lä. 

TYÖTURVALLISTJ1JS 

Ohjaamon avoimeen takao8aan on syytä asentaa esim, kappale seulaverkkoa estämään mandolli-

sesti katkeavan kultivaattorin jousen kimpoamisen ohjaamoon. 

TYÖMENETELMÄ 2: kasaus niiestyönä 

Hakkuujätteet kerätään miestyönä kasoihin tien keskilinjalle polttoa varten tai tiealueen 

reunoille poiskuljetusta varten. Menetelmää käytetään vaikeissa olosuhteissa, jolloin 

traktoria + kultivaattoria ei voida käyttää kantojen ja ldvien runsauden, lumivaikeuksien 

tai maapohjan pehmeyden takia. 

TYÖMENETELMÄ 3: kasaus pintamaan poiston yhteydessä 

rakkuujätteitä ei kasata erikseen vaan ne pusketaan kasaan pintamaiden ja kantojen mukana 

sekä kuormataan sitten kaatopaikalle kuljetettavaksi. Menetelmää voidaan käyttää vaikeisua 

olosuhteissa ja silloin, kun pintarnaata (humusta) ei käytetä hyväl<si, vaan ajetaan kaato-

paikalle. Hakkuujätteet lisäävät jonkin verran poiskuljetettavien massojen määrää. 

HAKKUUJÄTTE IDEN HÄVITTÄMINEN 

TYÖMENETELMÄ 1: polttaminen 

asat on pyritövä polttaman sateiden aikana. 

MikälJ kaoat eivät häiritse muita töitä, voidaan poit-
ttminen niirtöä enin, syynsateiden alkuun. 



( 

L. 

TYÖMENETELMÄ 2: 	hakkuuj ätte idn 	kormaus 	ja p0 is:u ije tjs 

Menetelmää käytetään lähinnä silloin, 	kun jtteitä ei jostain 	Lystä voida 	polttaa 	(palon 
leviämisvaara tai 	savuhaittoja eioi. 	liikenteelle). Vuormattavat kasat on tavallisimmin 
sijoitettu tiealueen reunoiLle, 	jolloin ne voidaan kuonmata esimerkiksi samalla, 	kun pinta- 
maat kuormataan. 	Kuormauskoneena voidaan käyttää KJP 06 	- 	13, 	KK[ 	11 	— 	14(t, 
KKH 10 - 13(p), 	YJJT, 	Ki ML 	(karikua). 	Kuormauksessa käytetään erikoisvarustusta 
esim. 	KUP:lla 	•Tyiisu.riu 	kaua. 

OLO S U H 0 E KUVA U S 

HELPOT 	NOULIT 

: 

1 -, W 	 - 	' 

1 	- , 
- kivet 	f kano 	kivet 	+ 	kannot - kiv 	kannot 

<3 kpl/a 	7 kpl/a > 7 kpl/a 

TYÖN KULKUKAAVIOITA 

aloittavat 	hakkuujatteiden 	lopettavat tyot kasaus sekä kuivatuksen 
0työt kasaus 	 )O 

kuis - - jälkeen poltto 

kuivotus 	aloittavat 	hakkuu1ätteiden 	lopettavat - kuivatus ennen kasausta, 
tyot 	kasaus l 	poltto 	tyot jonka yhteydessä poitto 

(suositeltva) 
aloittavat 	hakkuujötteiden 	kuormaus + 	lopettavat 
tyot 	kasaus 	kul1etus 	tyot 

kasaus ja kuornaus 
eri aikaan 

aloittavat 	hakkuujötteiden 

työt 	kasaus 
kasaus 	ia kuormaus 
samanaijcaisesti 

'ljormaus + 	lopetta (suositeitava) 
kuljetus 	työt 

aloittavat 	hakkuujatteiden 	lopettavat hakkuu.i ättee t 	kasa t tu 
0 työt 	 ° aus 	S-työt tiealueen 	reunoille, 

oloittavatpsntamoan 	ntama,den ja hak- 	lopettavat 
kasat kuorroataan pinta-
maiden kuormauksen yhteydessä 

tyot 	kasaanpusku 	kuujatt. kuorm..kuij. 	työt (suositeltava) 

aloittavat 	pintamaiden. hakkuu- 	kuormaus+ 	lopettavat hakkuujätte itä ei kasata 
- tyot 	1atteiden kasaanpusku 	kul1etus 	tyot enisee 	vaan viedään 

pintarairien mukana kaato- 
paika lie 



TYÖ SAAVUTU KSET 

HAKKUUJÄTTEIDEN KASATJS JA POLTTO 

TYÖSAAVUTUS 

K3- kap. m2td 

- 

	

vai- 	for- 	hei- 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 80 	90 100 

	

OLOSUHTEET keat 	maaiit pOt 	 KUSTANNUKSET, p/m2td 

KÄYTTÖESIMERKKI 

Hakkuujätteet on poistettava polttamalla tielinjalta 800 m:n matkalta. Tiealue on keskim. 

25 rn leveä, joten raivattavaa pinta-alaa on 20000 m2 . Olosuhteet ovat normaalit. 

Verrataan TR + kultivaattori + 1 RN (poltto) toimintayksikköä ja kasausta + polttaa mies- 

työn ä. 

Työn kestoihin ja kuatannuksiin on lisättävä aloittavat ja lopettavat työt, joiden kesto 

n. 0,5 tv. 

Hinnat ovat elok. -77, miestyön tuntihinta sos. lisineen 15,- 
traktori ̂  kultivaattori 40,-/h ,indeksin arvo•215 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 	 ____ 

Toimintayksikkö K3-kapaa. Työn kesto Kustannukset K0K0NIS- 
m2/h h 	tv 

	

rnk/h 	mk/m2 KUSTANNUS mk 

TR + kultiv. + 1 RM 80 23 	3,0 

	

55, - 	0,06 1250,- 

10 RM 620 32 	4,0 

	

150,- 	0,24 4B40,- 

5 RM 310 65 	8,0 

	

75, - 	0,24 4840,- 



TIEN__TEKEMINEN REK NO 	SIJOITUS 

__j_ (Ei 
Alustavat 	työt 5019 D.1120 

TYÖNSUUNNITTELU Raivaustyöt 
LAATIJA 	AIKA 

TVH/Rrt 	2.78 

Menetelmätiedot Pintamaan 	poisto 

T YÖKOKONAISUUS 

Hakkuujifiteiden 	1 	Pintamaan 	 Pintamaan 	1 	Maan 0—  leikkaus! 
. 	 —4-9— 	 100 	 -,-O 	 -1-0 hdvittdminen 	1 	ka,aui 	 kuormaus 	pengerrys 

Kuljetus 

Hakkuujätteiden 	Pintamaan irrotus 	Maan leikkaus! 0- —o. 	 -1 	 --10 havittaminen 	la kuormaus 	pengerrys 

Kuljetus 

TYÖN 	KULKU JA TYÖMENETELMÄT 

1. 	Pintasnaan kasaus puskutraktorilla 	PT 21 R tai PT 	5 R 

__________ __________ 
On i1i:r:::»:.;:: n 

- 	 Merletelmissä 1, 2 ja 3 pusketaan raivausmaasat erillisiin kasoihin ja menetelmissä 
4 ja 5 jatkuviin kasoihin. 

- 	 Tiealueen ollessa kapea soveltuvat menetelmät 1 	ja 4. 

- 	 J08 poistettava kerros on ohut, käytetään menetelmiä 1, 2 tai 4, jolloin 

kujen ansiosta saadaan puskukoneen terään täysi kuorma. 
pitempienpus- 

- 	 Mikäli maasto on kalteva, on edullista työntää pintamaat alamäkeen joko työtavoilla 
1 ja 4 tai työtavalla 2 siten, että puskut suoritetaan vain 	yhteen suuntaan. 

- 	 Raivausjätteiden kuljetuksessa käytettävän tien sijainti määrää usein kasojen paikan. 

- 	 Uusi kasa tulee aina puskea jo raivatulle alueelle ja sellaiseen paikkaan, jossa kuor- 
maus voi tapahtua vaivattomasti. 

- 	 Työnjärjestelyllä tulee huolehtia siitä, ettei työskentelyssä synny turhia keskeytyksiä 
esim. räjäytystöiden takia. 

- 	 Ajoteiden kunnostus, 	pienet maansiirtotyöt yms. 	tulisi suorittaa esim. 	jaksottaisten 
siirtymisten yhteydessä, ettei koneelle tule turhia siirtoajoja. 

- 	 Raivaussyvyys talviaikaan noudattaa melko tarkoin roudan syvyyttä. 

PVI 73292 rfl'9 D.1120 



2. Pintamaan kuormaus kasoista KUP:lla 

1 

2 

TYÖMENETELMÄ 1 
Auto on paikallaan tai peruuttaa kauhan alle 45° - 000 kul-
massa rintaukseen nähden kuormaajan liikkuesea kuvan mukaises-
ti. Menetelmä on yleensä nopeampi kuin seuraava tyornenetelmä 
2, koska KA ei joudu tarkkaan yhteistoimintaan kuormaajan 
kanssa. Menetelmä soveltuu erityisesti runko-ohjatulle KUP:lle 

TYÖMENETELMÄ 2 
Sekä kuormaaja että auto liikkuvat suorassa kulmassa toisiinsa 
nähden. Kuormaustapa vaatii kovan pohjan sekä hyvän yhteis-
toiminnan auton ja kuormaajan välillä. 

Seuraavia seikkoja tulee ottaa huomioon: 

- Raivausmaiden kuormauksessa tulee kuormauskoneen kauhan 
kynsien olla mandollisimman pitkät. 

- Kuormattaesso auton tulee olla mandollisimman lähellä rin-
tausta. 

- Auton ja kuormaajan liikkeiden on oltava mandollisimman 
lyhyitä ja samanaikaisia. 

- Autojen tandistus tulee olla hyvin toteutettu (tietokortit 
TVH rek. no 

- Kääntöpaikkaa siirrettävä kuorrnauspaikan siirtyessä 
(nopea auton vaihto). 

 

LiiD 

 

3 
	

Pintamaan kuormaus kasoista KIJ:lla sekä pintamaan irrotus ja kuormaus KtJ:lla 

Kuormaustapa on nopein silloin, kun kuorinaaja ja auto liikku-
vat kohtisuorassa kulmassa toisiinsa nähden (kuva 1). 

Milloin työpaikan olosuhteista johtuen auto ei voi peruuttaa 0  
suoraan kauhan alle, auto on paikallaan tai liikkuu noin 47 

kulmassa rintaukseen nähden kuormaajan liikkuessa kuvan mu-
kaisesti (kuva 2). 

Kääntöpaikat tulee järjestää siten, että auton vaihto tapahtuu 
nopeasti. Kääntymispaikkaa tulee myös aina muuttaa kuormaus-
paikan muuttumisen mukaan. 

Tietokortissa edellytetään, että autojen tandistus on suoritettu 
tietokorttjen TVH rek.no 



OLOSUHTEET 

Metsäalueella puusto ja hakkuujätteet on poistettu ennen pintamaiden poitoa. 

A: helpot raivaukset 

Hm, ruokamulta, turve (E1-E2), vähän kiviä ja kantoja 

(alle 	kpi/a) ei routaa 

B: normaalit raivaukset 

kantoiset ja saviset pintamaat, ei paljon suuria kiviä 

(kivet + kannot 	7 kpl/a) normaalit raivauskasat 
metsäalueella, routaa < 20 cm 

C: vaikeat raivaukset 

kantoiset, kiviset, lohkareiset pintamaat 

(kivet + kannot yli 7 kpl/a) 

routaa a 20 cm 

•: * 	••- 

' 

; Pi 

( 
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TYÖSAAVUTUKSET 

Pintaan kasaanpusku puskutraktorilla PT 21 R tai PT 35 R. Työsaavutus (K3-kapasiteetti) 
rn2/h ja rn3itd/h 

_ __ _ - r 

löyhtymiskerroin 

? 
o 

1200- .. 

/ 	c. 

/( 

/ 	E 

.i 
1000 

O l 1 8O0  
,, 600 

Ic') vys n.2Ocm ____ 
400 

- 	________ __________________________ 
1 

vai- 	for- 	hei- 	 100 	200 	300 	400 
keot maolit 	P° 	 K3-kopos,teetti m3itd /h 
(c) 	(B) 	(A) 

Olosuhteet: 

Pintamaata 	(ilm, TV) 20 ± 10 cm 

Pohjamaa on moreenia (M1-M2) 

Pohjamaa on silttiä (ii), hiekkaa (Ki), soraa (K2) 

j a2_kerroin = O,8j 

500 



KUPKUP KUPKIJP 
06 07 	09 10 

KUP 	KUP 
13 	16 

KU 	KU 	KU 	KU 	KU 	KU 
07 	09 	ii 	13 	15 	17 

200 160 

180 - - 	- 140 	180 	- —H-- 	- --- 140 < 
60 1 -o 

- _L _____ 2O 
- _______ 

- 	_____ 120 
	

A ahelpot 

__ __ 	___ 

_____ 	- 

5 	10 
• 	• 

15 	 5 10 	15 
KUP:n paino KU:n paino 

pintamaiden kuormais kasasta KTJP:lla tai KtJ:lla. Työsaavutus (K2- ja K3-kapasiteetti) 

m3itd/h. 
KU 	KU KU 	KU 
11 	13 15 	17 	____ —120 -H 140 

12O 

100 

::j t '  :i 
- - 7zr _____ 

- - - - 	. 20 
20 	 a2-O,80 

- -•i--- --- ----r 
10 

'r -• 
15 	40302010 

KUn paino 	RaivaussyVyys ,cm 

pintainaiden irrotus ja kuormaus K1J:lia. 	Työ8aavutus (K2- ja K3-kapasiteetti) m3itd/h. 

KÄYTTÖES 1 MERKKI 

Kuinka kauan kestää pengeralustan raivaus '10000 m2, kun raivausmaat pusketaan kasalle 

PT 21:lla ja raivausmaat kuormataan KUP u9:lta. Pohjamaa on moreenia ja raivausolosuhteet 

normaalit (ki = 1,50) 	ja raivausayvyys 20 cm. (Kauanko työ kestää KU 	15:lla?) 

Kasauksen kesto: 
10000 m2 	= 17 h = 2 tv 
580 m2/h 

Kuormattavan materiaalin määrä: 	10000 m2 x 0,2 	x 1,5 = 3000 m3itd 

Kuormauksen kesto: 3000 m3itd 	= 	40 h = 5 	tv 	(KU 	15 	työn kesto 	50 60 (5 m3itd/h 

K Ä'TTÖRAJOITUKSET 

-\ 



600 ___________ PT2I R 

\ __ 

II 

600 ____ 
____________ 

PT 35 R 
___________ ____________ - 1 

\#.( 

400 _________ 

200 ____________ 

.118, UI • r.it.. II i. 

K 3 kapasit..tti 
m2Ih 

800 _________ 

700 

500 

400 

300 

200 

100 

K3- kapasit..tti 
mtIh 

800 ____ 

500 

30.) 

100 

Materiaali ja kaivu-

luokka (Geo): 

- siltti H2 

- kuivakuorisavet 
H3 

- hiekat ja sorat 

KljaK2 

- moreeni Ml 

REK NO 	SIJOITUS 

Atustovat työt 	 5068 1 D 1120 
LAATIJA 1 AIKA 

Roivoustyöt 	 TVH/Rrt 12.77 

Tiepohjan muotoitu 0—tosauksesso puskutraktoriva PT21 R - PT35R 

TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNN ITTE LU 

Menetelmätiedot 

TYÖKOKONAISUUS 

Hakkuujätteid.n 	Pintamaiden 

hävuttaminen 	kasaus 

Tiepohjan 	Sivuoji.n ja 

muotoilu 	Viimeistely 

Tiivistyi 	Ralc - 	ennekerrosten 

teko 

TYÖN KULKU JA TYÖMENETELMÄT 

Toimintayksikkönä on PT(R) + 2 RM 

Routa irrotetaan tarvittaessa PT:n repijällä. Pintamaat kuoritaan ja pusketaan kasoiksi. 

Sivuojat ja tiepohja leikataan ja muotoillaan. Leikkausmassat levitetään tiealueelle (ylimää-

räiset massat) tai kasataan pintamaiden kanssa muotoillulle tiepohjalle. Kasat kuljetetaan 
myöhemmin pois. 

ajat ja luiskat viimeistellään miestyönä. 

TYÖSAAVUTUKSET JA OLOSUHDEKUVAUS 
Olosuhdekuvaus: 	 - 	___________________________ 

Tiepohjan poikkileikkaus tulee olla merkitty tähtäysmerkeiri 20 m välein siten, että korkeudet 
voidaan helposti tarkistaa työn aikana. Massojen siirtomatka keskimäärin 20 rn. 

0.1 	0.2 	0.3 	0.4 	0.5 	0.6 	0.7 	0.1 	0.2 	0.3 	0.4 	0.5 	0.7 

L.ikkausta k.kimäärin 	 Leikkøit0 keskimäärin (m ktrlm2 	 m1  ktrimtj 

Tiepohjan muotoilun K3-kapasiteetti (m2/h) 0-tasaukaessa 



KÄYTTÖESI MERKKI 
Pintamaiden kasaus ja tiepohjan muotoilu on suoritettava PT 35R:llä. Muotoiltavan alueen 

suuruus on 5700 m2. Keskimääräinen leikkaussyvyys on 25 cm, sivuojien teko mukaanluettuna. 

Maan laatu: kantoja ja pintaturvetta E3 pohjarnaa HtMr eli Ml, ei routaa. Pintamaat ja 

leikkausmaat kasataan valmiiksi muotoillulle tiepohjalle. Työn kesto? 

Kaivuluokka H3 - Ml 	K3-kapasiteetti r 230 m2/h 

5700m2 	-25h3tv Kesto 230 m2/h - 

KÄYTTÖRAJOIT U KSET 



TIEN__TEKEMINEN REK NO 	SIJOITUS 

5103 D. 1120 Alustovot työt 
________ LAATIJA 	AIKA 

TYONSUUNNITTELLJ Roivaustyöt TVH/Rrt 	12.77 

Menetelmätiedot Sorkaojien Luiskaus puskutroktoriLta PT 08— 35 

TYÖKOKONAISUUS 

pintamaan poisto 	1 	sarkaoji.n 	uiskaus 
0 

1  pohjan tasaus a 

1tiivistys 

TYÖNKULKU JA 	TYÖMENETELMÄT 

Puskutraktorilla luiskataan ojat pohjaa myöten kaltevuuteen 1:10 	ja 	sen 	jälkeen 	tasataan kuop- 

pa työntämällä massat takaisin. 

Luiskattaessa massat työnnetään joko ojan toiselle puolelle tai molemmille puolille riippuen 
ojan syvyydestä ja puskutraktorin koosta. 	Suurella koneella massat työrinetään yleensä vain 

toiselle puolelle ojaa. 

Tiepohjan muotoilua ei suoriteta tässä yhteydessä. 

OLOSUHDEKUVAUS TYÖSAAVUTUKSET 

Sarkaojien luiskauksen K3-kapasiteetti 	(puskutraktorilla) 

Maalajit: m2/h 	ja 	m/h 

m2 	luiskattavan alueen pinta-ala 
Tv, 	iii, 	ilk m 	- 	oien pituus 

V.aivu luokka: 

E1-E2, 	H1-H2, 	Ki - 
U 

Routaa 0,10 	m PTPTPT 	PT PT 	PT p - -'- 

12 	15 	21 35 7//fil Ojien syvyys: lii Li_ 	L 	L.. ._.- 200 50 U/Ii 
30-100 cm // 

ilt E E 	/1/! 

•1 
° I'» ) // // 

III

------ 2 / 7 0 0 	u i 
ii! 

1 - 1 	r/I, ) 	fil! 
30 m/ 

/ / 
5 / , / 

200 

/ 
/ 	10 u/ k 

-- 

s 	ios 	a 3i5o 	ii 	iso 

Koneen paino UI Ojan Syvyy s 	cmJ 

TVH 732952  iOT D.1120 



KÄVTTÖESIMERKKI 
Puskutraktorilla PT 21 luiskataan peltoaukean sarkaojat. 

Luiskattavaa n. 0,7 rn syvyistä ojaa on n. 750 rn. Kaivuluokka on Hi ja ojien keskinäinen 
etäisyys 20.. .30 m. Työn kesto? 

Työmäärä: 	2 x kaltevuus x syvyys x pituus 	2 x 10 x 0,7 x 750 	10500 m2 

Kapasiteetti: 550 m2/h tai 40 rn/b 

Kesto: 	10500 rn2 	i h 	2,5 tv tai 750 m 	19 h 	2,5 tv 550 m2/h 40 m/h * 

K ÄYTTÖRAJOIT U KSET 



TIEN__TEKEMINEN 	1 EK NO 1 	SIJOITUS 

______ Alustovot työt 5064 D.1120 
LAATIJA 1 	AIKA 

TVH/Rrt 1277 TYÖNSUUNNITTELU Roivoustyöt 

MenetelmätiedOt Lumen raivous puskutraktorilto 	PT 05 - 35 

TYÖKOKONAISUUS 

Hokkuujätteiden hävittäminen 	[ 	Lumen raivous 	1 	Pintomaan poisto 

TYÖN KULKU JA TYÖMENETELMÄT 

Raivattava alue puhdistetaan lumesta ja jäästä puskutraktorin puskulevyn avulla. 

Lumi kasataan raivattavan alueen reunoille. 

Kerralla raivattava alue ei saa olla liian suuri, 	ettei maapohja ennätä jäätyä liian syvälle 

vaikeuttaen pintamaan poistoa ja myöhempää mandollista maanleikkaustyötä. 	Lumen lämmöneristys- 

vaikutusta on käytettävä mandollisimman paljon hyväksi. 

Työmaatiet olisi sijoitettava siten, 	että niiden kohdalla tapahtuva maapohjan syvällejäätyminen 

aiheuttaa mandollisimman vähän haittaa rakenteiden tekovaiheessa 	(rnaanleikkaukset) 	sekä myös 

myöhemmin mandollisien valmiiden rakenteiden alla sulaessaan. 

OLOSUHDEKUVAUS TYÖSAAVUTUKSET 

A: Kovapohjainen tasainen Lumen 	raivauksen 	K3-kapasiteetti 	(m2/h) 	puskutraktoriJia. 

alusta; 	lumen paksuus 

n. 	50 	cm 

PTPTPT 	PT 	P1 	PT 	PT 

B: Epätasainen alusta, 
050608 	12 	15 	21 

kannokko tms; 	työmaa- 2 3000 - L _1_ 3000 2 
tie, 	kapea penger f 
lumen paksuus n. 	50 cm 

C: 

:: 	:::L 

2000 
---- 

2000 

1000 	- 	 i____ 	 - 

,- 

1000 

5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 

Koneen työpaino 	ti 

T'IJ ? 	 ' 



KÄYTTÖEStMERKKI 

Lumen raivaus suoritetaan PT 21 puskutraktorilla. Haivattava alue on 3000 m2 ja lunta on 

n. 60 cm. Alue on metsikköä, josta puusto on poistettu. Kauanko lumen raivaus kestää? 

Nomogrammista K3-.kapasiteetti 1300 m2/h 

3000 m2 	- Kesto: 1300 m2/h - 2,3 h 

KÄYTTÖRAJOITU KSET 
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( 
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TIEN__TEKEMINEN REK NO 	1 SIJOITUS 

5113 D.1220 ______ Vohvistustyöt 
LAATIJA 1 AIKA 

TYÖN SUUNNITTELU TVH/Rrl 979 

Menetelmätiedot Jakavon 	kerroksen 	stabilointi 	sementilla, 
paikallasekoitusmenetelma 

T YO 1<01< ON A 1 SUU 5 

Pehmennys : 	TH 14 ja jyrsin 	1 	2 
JK2O 	 1-4 

- 	 1 	2 	3 	(numerointi 	viittaa 
Levitys: 	KA + levitin 	 1---4 	" työalueeseen) 
Sekoitus: 	Jyrsin 	 I._-__l 	 __L_ 
Tasoitus: 	TH 	14 	 1.1-1 

Tiivistys: 	JK 	20 	
1 	2 	 -1 

Jätkityö : 	 fl. 1 	viikko 

Käytettäessä tietokorttia työnsuunnittelussa tulee ottaa huomioon, että työ olisi voitava 

suorittaa kolmessa tai useammassa kohteessa yhtäaikaa. 	Tällöin voidaan työ suorittaa por- 

taattain ja voidaan välttää toimintayksikköjen ylipitkiä odotusaikoja. 	Suuressa työkoh- 

teessa voidaan työ jakaa osiin ja saavuttaa hyvät käyttö asteet koneilla. ____________________ 

TYONVAII-IE TOIMINTAYKSIKKO 	JA TYOMENETELM K3-KAPASITEETTI 

Kerroksen pehmennys ja Toimintayksikkö: 
380 m2/h tasoitus TH 14 + jyrsin + JK 20 + 3 RM 

&_ 
- -- 	r" 	- 

'': 

Työmenetelma: Huotn! Työsaavutus 
kasvaan 2-krtai- , 

'-' 
— 	Ennen pehmennystä poistetaan vanha pääl- 

lysteaines SekSos yl1Su- 

- 	Kerroksen pehmennyksen yhteydessä pois- kerroksessa 
tetaan ylisuuret kivet (>64 mm) 

— 	Pehmennyksen aikana ajetaan atabiloita- 
valle alueelle tarvittavat lisamassat 

— 	Pehmennyksen suoritusta voidaan helpot- 
'HL taa kastelulla 

------': -. 
— 	Kerros tasataan ennen sementin levitysta 

myös tiivistetään oikeaan 

Sementin levitys Toimintayksikkö: 

KA... 	+ levitin + 3 — 5 RM 950 m2/h 

Pyömenetelmä: 
— 	Työalue on valittava lyhyeksi että tii- 

p( vistys ehditään suorittaa ii. 2 h kulues- 
44I sa sementin levityksestä 

— 	Tavallisesti tyoalue 	on n 100 m pitkä 

., 
-. 	- - 	 -.' 

Sekoitus ja kaatelu Toimintayksikkö: 800 m2/h 
Jyrsin + KA... 	+ (TH 14) _____ 

1 Työmenetelmä: 
• 	•. 	 - — 	Sementti sekoitetaan jyrsimellä 4 kertaa 

i4 	 $ 	 - 
' — 	Ellei jyrsin pysty sekoittamaan kerrosta 
____ riittavan syvalta tehdaan lisasekoitusta 

-. 	- t ehoy a la 
--•• — 	Maasementtiseoksen vesipitoisuutta 

tarkkaillaan ja tarvittaessa tehdään 
'-'- ;; lisäkastelu optimikosteuteen 

_________________ — 	Sekoitetun kerroksen paksuus 	tiivistä- 
_______ mättömänä n 20-25 cm. 



TYÖNVAIHE 	 TOIMINTAYKSIKKÖ JA TYÖMENETELMÄ 	1 K3-KAPASTEETTI 

Tasaus ja tiivistys: 	 Toimintayksikkb: 
- tasaus TH 14 	 tasaus: 2700  rn2/h 
- tiivistys JK 20 	 tiivistys: 

650 m2/h 
Työrnenetelmä: 
- Sementin sitoutumisen vuoksi on tasaus ja 

74 	tiivistys aloitettava viivytyksettä 
sekoituksen jälkeen 

- Tiivistys tulee olla tehty n 2 h kuluessa 
sementin levityksestä ja optimikosteus 
saa vaihdella ± 1 	rajoissa 

- Tiivistys suoritetaan 8 ajokerralla 
jolloin kerroilla 1-2 kaytetaan rengas- 
painetta 3-4 kg/cm2 muuten 7 kg/cm2 

-. tien pinta tasataan 3 kertaa tiehöylällä 
loma:sa 	

kerroksen 

	

•- 	 alimrnasta osasta etei massa siirry si1ulle 

Jälkihoito: 	 Toimintayksikkö: 
- 	 KA S .. + TR + bitumiemulsion levjtin + 1-2 RM 

-•:--' 	--t.Ä 
). '- 	

Tyomenetelma 
- Jalkihoidon tarkein tehtava on maabetonin 
- 	 am n tlal 	

x1i 

.askasta liikenne ta tulee rajoittaa 
Losimmaisen viikon aikana 

- Usein stabiloitu kerros on syyta suojata 
kantavan kerroksen murakeella tai soralia 
jotta liikkuminen kerroksen paalUi on mandoilist 

ERITYISOHJEITA 

- Tarkempia työohjeita on esitetty stabilointiohjeisaa TVH no 732614 
- Ennen stabilointia on alusrakenne tehtävä mandollisimman tasalaatuiseksi kantavuudeltaan 

ja routjmisominajsuuksiltaan. Tarvittaessa on kantavuutta ja kuivausta parannettava ja 
routapuhkeamissa on suoritettava massanvaihto 

- Sementti on säilytettävä kuivassa ja varaston on vaihduttava riittävän nopeasti, ettei 
kovettumista pääse tapahtumaan 

TYOSAUMOJEN TEKEMINEN 

- Maabetoniin ei tehdä liikuntasaumoja 
- Pituussuuntaiset saumat leikataan tiehöylän terällä auki niin pitkälti maabetonin puolelta, 

että maabetonin paksuus saumakohdassa on vaaditun suuruinen 
- Poikkisaumat tehdään siten, että revitään auki riittävän pitkälti edellisen työvuoron 

aikana tehtyä maabetonia ja sekoitetaan siihen uudelleen vaadittu määrä sementtiä 

KYTTESIMERKKI 

Jakavan kerroksen stabilointi suoritetaan 300 m matkalla. Tien poikkileikkaus on II N-8/7a. 
Kuinka kauan stabilointi kestääkiin vain raskasta liikennettä rajoitetaan 
Stabiloitava alue = 8 x 300 m = 2400 m2. Työ suoritetaan 3 osassa puoli tietä kerralla 
Työn Ilmttys: 	 Pehmennys 	 = 6,3 h 	yhden työnosan kesto 	2,1 h 

Sementin levitys = 2,5 h 	 0,8 h Kakonais- 

	

2 j 	Sekoitus 	 = 3,0 h 	 1,0 h kesto 

	

2 1PÄJJ1 	tys 	 = 	
914 h 

Kokonaiskesto riippuu siitä kuinka hyvin työt voidaan limittää ja aisitus ja iopeuisoöiden 
1 tuO(U 

KAYTTORAJOI1WKSET 



( 

( 

TIEN 	TEKEMINEN REK NO 	SIJOITUS .. 

_____ 	Vahvistustyot 	 5114 	D.1220 
Jj LAATIJA 1 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 
TVHfRrt 	979 

Menetelmätiedot 	Pi ntastabiiointi 	kaikilla, 	paikallasekoitusmenefelmä 

TYGKOKONAISUUS 

Pehmennys 	TH14 jajyrsin 1 	 2 

JK2O .1 	,(nurnerøiflti 	viittaa 
,- 	tyoalueeseen) Levtys 	KA+Ievitin II 	 Ii 

Sekoitus 	Jyrsin 1 	1 	 2 	1 	 1 	1 
Tasaus 	TH14 
Tiivistys 	JK 20 
Jälkihoito yIyjikko 

Käytettäessä tietokorttia työnsuurmittelussa tulee ottaa huomioon, että työ olisi voitava 
tehdä kolmessa tai useammassa kohteessa tai isossa kohteessa osissa. Tällöin voidaan työ 
suorittaa portaattain ja limityksellä näin välttää työkoneiden ylipitkiä 	odotusaikoja. 

TYONVAIHE 	 TOIMINTAYKSIKKO 	JA 	TYOMENETELM 	K 3- KAPASITEETTI 
rroksen pehmennys ja Toimintayksikkö: 

tasoitus (PT 08) + TH 13 + jyrsin + 2 - 4 RM 	300 m2/h 

Työmenetelmä: _____ 

- 	Stabiloitava pinta revitään auki PT:llä 
tai TH:lla 	n.20 cm syvyydellä ja massa 

... ____ 

- . sekoitetaan jyrsimellä. Mikäli yli 80 mm 
kiviä ei ole paljon on PT tarpeeton. 

- 	Ennen sekoitusta poistetaan ylisuuret 
( 	. 	 .. kivet > 64 mm ja ajetaan tarvittavat 

- 	 . lisamassat alueelle 

- 	Erittain veteliin paikkoihin ajetaan 
kaikkia 	2 	1 n 	- 3 % 	vrk ennen varsinais- 

I 

'z 
ta stabilointia (Ca 0) 

:.JI.  - 	Pehmennyksen jalkeen tasataan ia tarvit- 
47 

. 	- t... # 
taesa tjivistetään pinta 	niin että 
levityskalusto kykenee liikkumaan pinnan 

-. 	..,. päällä. 	 _____________________ 

Kaikin levitys Toimintayksikkö: 
/ 950 m2, h KA...+ levitin + 3 - gi 	-j 

Työmenetelmä: 

- 	Ellei erityistä sideaineen levitintä ole 
käytettävissä levitetään kalkki samoin 
kuin sementti kuorma-auton perään sijoi-
tetulla hiekan tai 	suolanlevittjmellä 

- 	Pienissä kohteissa voidaan levittää 
. kalkki käsityönä 

Sekoitus 	. ..... . Toimintayksikkö: 

Jyrsin + (KA) + (TH 14) 800 m2/h 
' Tyomenetelma 

- 	Kalkki sekoitetaan jyrsimella maarasy- 

TVH 73jo3 	51i- D.l.1u 



TYONVAII-tE TOIMNTAY<SIKKO JA TYOMENETELMA K3-KAPASITEETTI 

Tasaus ja tiivistys Toimintayksikkö: 

- 	 Tasaus TH 14 - 2700 m2/h 
- 	 Tiivistys JK 20 660 m2/h 

g 
- 	 Tasaus suoritetaan yleensä 3 kertaa 

4 	 ________ tiivistyksen lomassa 

aeja jollsaavetaan 

-. eika tarvittava jyraystyon maara nouse 

	

•- 	: 

	

• 	 - 
kohtuuttomaksi 

- 	 Häiriintymisherkkiä maita ei saa täryt- 
-.-•- 	.• 	••. 	 •- tää 

- 	 arvittaessa voidaan suorittaa pehmei- 
-- den maiden esitiivistystä PT:lia 

Jälkihoito Toimintayksikkö: 

•) - 	 KA + 1 - 2 RM 

Työmenetelmät: 

*If 	 rr4 

- 	 Stabiloitu maa pyritaan pitamaan kaste- 
lulla 	'maakosteana" vahintaan viikon J.7I7 

- 

- 	 Stabiloitu kerros on syytä suojata 50- 
.----- 	---- ralla(murskeella tai murskesoralla ) 

jotta 11]kkumlnen kerroksen paalla on 
- mandollista. 

ERITYISOHJ E ITA 

- 	 Kaikin levityksen yhteydessä on käytettävä 	suojavarusteita 

- 	 Kalkkikuorma on suojattava kosteudelta eikä sitä saa levittää sateella 
- 	 Tarkempia ohjeita stabiloinnista on monisteessa TVH no 	732614 

- 	 Hyvän tartunnan saamiseksi on pituus- ja poikkisuuntaiset saumat puhdistettava huolella 
ennen seuraavan työalueen stabilointia 

1 ÄYTTÖ E S 1 ME R K K 

Maapohja stabiloidaan 3000 m2:n alueelta kaikilla. 	Kauanko työ kestää ? 

Työ suoritetaan kolmessa osassa. 

Työn kesto 	Pehmennys: 	10 h 	työalueen osan kesto 	3,3 h 
Levitys: 3,1 	h 	 1,0 h 	Kokonais- 

Sekoitus: 3,8 h 	 1,3 h h 
Tasaus: 1,1 	h 	 ''0,4 h 
Tiivistys: 	4,5 h 	 '- 1,5 h-J 

Kokonaiskesto riippuu siitä, kuinka hyvin työt voidaan limittää ja aloitus ja lopetustbiden 
p i tuudes ts - 

KÄYTTÖRAJOITU<SET 

c 



* -. 

TIEN__TEKEMINEN REK NO 	1 SIJOITUS 

6043 ID.1310 k-Jj- (H-  Ojitus- ja putkitustyöt 
LAATIJA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Avo-ojitus TVH /Rrt 	2.82 

Rakennusvaihetiedot Ojien koivu maahan 

TYÖKOKONAISUUS 

0 PENGERRYS / 1ibJ 	
® ____________ 	 KULJETUS _ 

ALOITTAVAT 1... 	LUMEN 	.....4 	OJIEN 	1 	 LOPETTAVAT 
TYOT 	1 	POISTO L_._!±.!.!__I—_.... 	LEVITYS 	

TYÖT 

SIVULLE 

Tietokortti sisältää ylläolevan työkokonaisuuden toimintayksikkö- ja työsaavutustiedot 

(karkeat koko työkokonaisuutta koskevat sekä työnvaihekohtaiset). 

KARKEAT TYÖSAAVUTUSTIEDOT (m3ktr/ tv) 

TOIMINTA- 	[Kaivuolosuhteet 
VÄLINE 
(kaivu) Oletettu levityksen tapahtuvan samanaikaisesti kaivun 

KKT 
kanssa 

Routaa 0 - 0,4 m 	ei rikota erikseen 	vaan va].lraan 

riittavan iso tyokone 

KKH14 

KKH17 	+ 

KKH21 

HUOM 	Häirioajat tulee ottaa huomioon laskemalla työkuukauteen 20 tp 

TOIMINTAYKSIKÖT ERI TYÖVAII-IEISSA 

KKT, 	KKH 11-21 aloittavat työt 

TRN. . .P, 	PT 06-08 lumen poisto 

KKT, KKH 11-21 kaivu 

n x KA kuljetus 

TRN.. .P, 	PT 06-08 levitys 

1-2 RM aputyöt 

Ojien kaivu on pyrittävä ajoittamaan niin, ettei lumen poistoa tarvita eikä roudan 

rikkomiseen tarvita eri työvaihetta. 	Kaivukoneen on pystyttävä selviytymään roudasta 

kaivutyön yhteydessä. 



1 TYÖNVAIHEITTAISET TYÖSAAVUTUKSET (m3ktr/tv) 

Ojien kaivu: KKT/KKH 

MASSA- 
POISTUMA 
m3ktr/m 

TYÖSAAVUTUS m3ktrltv (Siirto sivuun) 

KKT KKH 11 KKH 14 KKH 17 J KKH 21 

0-1,5 140 240 30 440 480 

1,5-4,0 - 300 420 500 600 

Autoon kuormatessa työsaavutus pienenee 10-20 % 

Routa vähentää työsaavutusta 10-20 % 

Kuljetus: 	n x KA 
Massarnäärä (m3itd) = 1,40 x m3ktr, ellei muuta tietoa ole 

Levitys penkereeseen: TRN.. .P, PT 06-08 

1 TOIMINTAVÄLINE TYÖSAAVUTUS 
[ 

(kerrospaksuuS:0,2-0,4 m) 

TRN. 	.P 
600-900 PT 06-08 

«3 + () ALOITTAVATAT JA LOPETTAVAT TYÖT alkamenekki normaaleissa tapauksissa 0,5-1,0 tv 

KAYTTÖESIMERKKI 

Tuotesuunriltelman mukaan tielinjalla on kaivettava 3000 m/1800 m3ktr sivu- ja laskuojia. 

Ojat ovat pääosin matalia alle 1 m. Kaivumassat siirretään ja levitetään pengeralus-
talle. Mikä on aikamenekki ja toimintayksikkö ? 

Tolmintayksikkö: KKH 14 + TRN 55 P + 2 RM 

Karkea alkamenekki: 1800 rn3ktr/260 m3ktr/tv 7 tv 

Tarkempi kesto työvaiheittain: 

kalvu KKH 14; 	 1800/360 	5,0 tv 
(43 levitys TRN 55 P 	1800/900 = 2,0 tv 

aloittavat ja 
lopettavat työt; vakio 	= 1 	tv 

6,0 tv 

K ÄYTTORAJOI TUKSET 

Ei työkohdesuunnitteluun 
Ei konekohtaisiin vertailuihin 



_n',ti -,--'flcf- 	jfl44 fl 1 fl'', 

TIEN__TEKEMINEN REK NO 	SIJOTuS 

6044 D 1330 L 	_ Ojitus—jci putkitustyöt 

jj 	!1 —) LAATI JA 	.411< A 

TYÖNSUUNNITTELU Betoniputkirummut TVH IRrt 9.79 

Rakennusvaihetiedot 600-1800 mm:n betoniputkirummun rakentaminen 

TYÖKOKONAISUUS 

Aloittavat 	Kaivannon 	Sora-annan 	Rummun 	Ymprys- 	Siirtymä- 	Lopettavat 	Rummun 

0työt 	 00teko 	 °kiiIojen 	 ° itteiden °  kokoami, 	tyttö 	 )V0työt 

työt 	
tyttö,.' 	 teko 

— 

TIETOKORTTI SISÄLTÄÄ RTJMPUTYÖN TYShA7TJTri1<SEN, 	A0TELTT 	.;:::: 	:js TEOi (kaivan, 
sora-anna, 	rumpu, ympärystäyttö ja y1iäpävät tjt 	2•3T:, 	,3IIR::YIIL0JE:: 
TÄYTÖN AIKAMEITEKKIIN SEKÄ ALOITTAVISTA TIST4 	hI::Y: 

KARKEA KESTON MÄÄRITYS (iv) (e 	sisällä siirtymäkiiloja) 

RTMUN 	urMuN KOKO Ø (rmn) 
PITUUS t - r (n) 	1 	- 	ici.-r 	KYH 	11-14 	(t)K/1-1; 	() 

10 	 TL 05 

". 	ixKA 
20 

..... 	. 	- .L 	 PT 	06 	+ JT 	06 
30 	 4R 
60 

IKesk;m.. 	 - 

____________________________________________________ 
HUOM. 	...................... 	. 	 - aisiin 	vain 	yksi 	rumpu 

(vrt. 	a1uiut 	Ja iopetusyut) 
Häiriöajat tulee ottaa huomioon laskemalla työkuukauteen 20 tp. 

KÄYTTÖOHJE 

Karkea kesto voidaan määrittää ylläolevan taulukon 	ukaar. 

B 	Tarkemman kestonLaskemiseksi ota selville tuoteselosteeo:a.:iec;: rn-i- 
rakenne, rummun pituus ja massamäärät 	(kaivusjvyyden ja tien 	rkaar.) 

© 	Määritä massapoistumat sivun 2. 	taulukoista 

Massapoistuman, rumpurakenteen ja rummun koon mukaan (sivu 3) löydät työsaavutukset 
(r-m/tv) 	työnvaiheil].e 

® 	Laske kesto 	(tv) saamallasi. työsaavutuksen arvolla sekä rummun pituuden 	ukan 
(pyöristä 0,5 tv:n tarkkuwteen) 

® 	Ota huomioon mandollisten siirtyinäkiilojen täytön aikaenekki (tv). ja aloittavien 
ja lopettavien töiden aikamenekki (sivu 	) työnvaiheittaisessa laskennassa 
Summaa saadut kestot = kokonaiskesto 

Q Työkustannukset lasketaan työnvaiheittain sivun 2. toiruintaykaiköiden tuntihintojen H perusteella 

Kuljetuskustannukset lasketaan massamäärlen mukaan. 



irtj.ikLilcjen massapoistuma rr.3ktr/r-m: 

KIILAN 3YVYYG 

h 

ItRTVMAKIILA 
Kai tevuus 	Kai re-Juus 

1:20 	1:30 

0,25 1,8 2,5 

0,50 55 80 

0.75 11,0 15,0 

1,00 19,0 27,0 

1,25 31,0 47,0 

T$v 

mai,t. 

1 TYÖPIENETELMÄT 1 TOIMINTAYKSIKÖT / TYÖNVAIHEET -____________________________ 

KRIITTIIEN • 	•.., - .• - 	. 	•. ..•-.. 	... 
TYi/RE3LTRS3I 

1oitavi: i....- 	.?) 	 - * 	4 	iCI vakio 

ii'rannon 	te.t) r. 	:. 	x 4 	i kaivu (KKi) 

® 3ora-arinan teko i.: 	}XT) 	; 	x L 	, 	* 4 	R' tiivistys 	(TL) 

u:un :T)-xA*L3__ rummun tekO 

4 kokoaninen !.. . .'. L 	t 	2L 	U - 	4 	R (n x RM) 

iirs- 

- 

:F:. 	(JT) 	- 	 r 	x K. 	+ TL 05 	- 	 4 R\l 

- 

tG3 ti:;tti TRN...P + n x KA + TL 05 	+ 4 RI'l tiivistys 	(TL) 
kai vu 

® 1lU)fl KKH + JK 20P (PT 06 + JT 06) + n x KA + 4 RM 

® YiiJipitävät tarpei.ien :ukaan (esim. 	pumppu) ei 

Lopettavat i 	i::) 	YA 	+ 4 v-akio 

1. 	 suorittaa kaivun, lisäksi mukana sora-annan teossa, 
rnr kokoa.ises3a ,ja ytnpärystäytdssä 

jorittaa kaivun lisäksi sora-annan teon. 	en sijaan 
...L:lLa 	atuu rmnur kokoaminen ja TRN...P:iia tapahtuu ympärys- 

t:' t. 

assaki 	. 	teäsa 	L 	:i1ä suoritetaan tiivistys. 	andollisten siirtymäkiilojen 
ti.-ahti.s leviiyj-tiivistysyksiköllä: esim. JY 20 P tai PT Ob + JT 00. 

MASSATI EDOT 

:-.': :?ukai'Taflr.On massapoistuma (Iktr/r-tL): 

YAIVUSYVYYS (in) ______ ___________ _____ 

1,0 1,5_[ 2,0 2,5 

- o.0 ,5 ,7 12, 2.,5 

- 143 4,0 10,0 1,5 17, 22, 

- 100 4,5 7, 11,3 14,5 15,5 24,5 

MASSAKERROIN: 

(m3itd) = 1,50 x (m3ktr), 

ellei muuta tietoa ole. 

RUM PURA KEN TEET 

MERKINTÄ: 
A. PoIkkII.ikkauk..t 1,2 ja 3 

B PokkI.Ikk.us 4 



T YÖ SAA VUT UK SE T 

. 

KAIVANNON JA -3ORA-AR1NAN TEKO, RJMMUN KOKOAMI:;ErT :3EKÄ YMPÄRYGTÄYTÖO' T YÖJAAVT1J.3 

(r-m/tv) 

RUMMUN 
KOKO 0 
(mm) 

MASSA- 
POISTUMA 
(m3ktrlr-m) 

TOIMINTAVÄLINE/ 

KKT... KKH 	11(t)K/ 
1O(pK 

KKH 	14(t)K/ 
13(p)K 

KKH 	17(t)K/ 
16(p)K 

600 - 5 8,5 9,5 10 10,5 
800 15 5,5 6,5 7,5 9,0 

25 - 4,5 5,5 7,5 

5 7,0 7,5 8,0 8,5 
1000 15 5,0 5,5 6,0 7,0 

25 - 4,5 5,0 6,0 

1200 5 (55) 6,0 6,5 7,0 
1400 15 (4,0) 4,5 5,0 6,0 

25 - 4,0 4,5 5,0 

1600 5 - (4,0) 4,5 5,0 
1800 15 - (3,0) 3,5 4,5 
________ 25 - (2,5) 3,0 3,5 

SIIRTYMÄKIILOJEN TEKO 

Siirtymäkiilan kaivun työsaavutus (rumpumetriä/tv): 

Tyomäärä KKT... KKH 	11(t)K KKH 14(t)K KKH 17(t)K 
m3ktr/r-m 1O(p)K 13(p)K 16(p)K 

15 16 20 25 45 
25 11 13 20 30 
35 4 6 8 13 

SIIRTYMÄKIILOJEN TÄYTdN ÄIKA1NEKKI (tv)/rumpu 

Työmäärä 
m3rtr/r-.m 
___________ 

Rummun pituus 	(m) 

15 25 ______ 
15 0,5 0,5 0,5 
25 0,5 0,5 1,0 

0,5 1,0 1,0 

TOIMINTAYKSIKXÖNÄ: 
JK 20 P tai 

TH 14 + JT 06 tai 	levitys + 
tiivistys 

PTO6...O8-+-JTO6 

MASSAKERROIN: 
(m3itd) = 1,30 xmrtr) 

Jos siirtymäkiilat tehdään muiden työnvaiheiden (esim. tien rakennekerrosten teon) 
yhteydessä, ei tässä esitettyä aikamenekkiä voida käyttää. 

1 (13+® ALO(TTAVAT JA LOPETTAVAT TYÖT (tv) 	 -_________________ 

Normaaleisea olosuhteissa aloittavien ja lopettavien töiden aikamenekki on 	tvTJ 
Jos tielinjalla rakennetaan useampia rumpuja joiden aloitus- ja lopetustoimia voidaan 

yhdistää, kasvaa aikamenekkj siten, että jokaisen seuraavan rummun aloitus- ja lopetus-
töiden osuus on_.0,5 tv 



KAYTTÖESIMERKK 1 

Tielinjalle rakennetaan viisi rumpua 0 1000 mm (kohteet kaukana toisistaan. Rummut ovat 
pituudeltaan keskimäärin 25 m ja rumpukaivannon syvyys on keskimäärin 1,5 m. Siirtymkiila 1:20 
h = 1,0 m. Pääkone on KKH 16 (p). 

Karkea kesto 5.5,5=27,5 tv (ilmari siirymäkiiloja 

Työvaiheittaiset kestot 

- rumpukaivannon massapoistuma 	6,5 m3ktr/m 
- siirtymäkiilan massapoistuma 	19,0 m3ktr/m 

Työvaihe Työmäärä Työsaavutus kesto 

Kaivanto, anna 5 x 25 m 8 r-m/tv 16 tv 
kokoaminen ja 
ympärystäy ttö 

Siirtymäkiilat 

- kaivu 5 x 25 37 r-m/tv 3,5 tv 
- täyttö 5 kpl 0,5 tv/nmpu 2,5 tv 

Aloittavat 	ja 
lopettavat 	ty0t 5 kpl 1 	+ 2 	tv 

Yhteensä 25 tv 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

- ei urakkahinnoitteluun 

- ei konekohtaisiin vertailuihin 

- ei työkohdesuunnitteluun 

- ei sivuojarumpujen rakentamiseen 



p-- 	 ' ()%n •Spfll nL,.,,ryflJr, 	 ,01rurflfl 	- 	lIflI T mi 
TYÖT TEKO 	 TEKO KOKOAMINEN 	TAYTrÖ KIIWJEN 

TEKO 
YLLAPITÄVAT TYÖT 

------------------------------- 

Rumpu kootaan kaivannon ulkopuolella: 

(j) 

,L9TTAVAT KAIVANNON 	SORA-ARI NAYMPARYS ,,SIIRTYMA-, 0  LOPETTAVAT " 	TYÖT TEKO 	 TEKO 
RUMMUN KOKOAMINEN 

KIILOJEN 	fi 
TEKO 

TYÖT 

TYÖT 

AEK NO 1 SIJOITUS 

Ojitus ja putkitustyöt 	 5045 1 0 1330 
LAATUA 1 AIKA 

Teräsaattotevyrummut 	 TVH IRrt 12. 77 

M ota torakenteisen etLiptisen teräsaattotevyrummun ja 
otikutkukäytävän rakentaminen 

TIEN__TEKEMINEN 
L_sJ—_ 

TYÖNSUUNNITTELLJ 

Rakennusvajhetjeclot 

TYÖKOKONASUUS 

Runipu kootaan kaivannossa 

© 

TIETOKORTTI SISÄLTÄÄ YLLÄOLEVIEN TYÖKOKONAISUUKSIEN TYÖSAAVUTUSTIEDOT TYÖVAIHEITTAIN SEKÄ 
KARKEAT AIKANEKIT KOKO TYÖKOKONAISUUDELLE. TARVITTAVAT MASSATIEDOT SISÄLTÄVÄT MYÖS TIETO- 
KORTIN. 

KARKEA KESTON MÄÄRITYS ( tv) 

RUMMUN 
PITUUS 

(m) 

Ruminun poikkipinta-ala 	(m2tv) OHJEELLINEN TOIMINTA- 
YKS IKKÖ J 	10 15  J 	20 40 

10 

__ 

YKH 	ll-l4(t)K/1O(p)-13(p)J( 

2TL 
20 

0 Y(  ,/L J K 20 2 

40 
4- 	R'1 
(Ku 	varamaa) 

Laskettu kaivusyvyydelle 	3 m ja k.tilat mukana. Häiriöajat tulee ottaa huomioon laskemalla 
työkuukau-teen 20 tp. Taulukon arvot laskettu luokkakeskuksille, väliarvot arvioidaan suo-
raviivajsestj. 

KÄYTTÖOHJE 

Tutustu työvaihekokonaisuuden (yllä) numerointiin 

® Karkea kesto tällä sivulla rummun pituuden ja pinta-alan mukaan 

Työvaiheittaiset toimintayksiköt ja tyosaavutukset (r-m/tv) tai aikamenekit (tv) 
tai aikamenekit (tv) seuraavalla aukearnalla. Tunnettava rurnmun pituus ja poikkipinta- 
ala sekä kaivusyvyys suurinpiirtein. (Huom! kaivusyvyyden vaikutus rurnukaivannon 
teossa) 

Laske eri työvaiheiden kestot (tv) ja summaa ne työkokonaisuuskaavjojden vaihtoehtojen 
mukaan (tarvittaessa myös kiilat) 

Seuraavalla sivulla myös massapoistumat ja -:nenekit 

Taulukojden väliarvot arvioidaan suoraviivaisestj ja Laskut 0,5 tv:n tarkkuudella. 

TVR 7 



1 	TYÖMENETELMÄT / TOIMINTAYKSIKÖT 

RUMPU KOOTAAN KAIVANNOSSA: työvaiheet suoritetaan peräkkäin 

RUMPU KOOTAAN KAIVANNON ULKOPUOLELLE: kaivannon teko 	ja sora annan teko 	tapiii 

vat rinnan rummun kokoami8en 	kanssa 

1 TOIMINTAYKSIKÖT ERI TYÖNVAIHEISSA 

TYNVAII TOIMINTAYKSIKKÖ KESTON MÄÄRÄÄ 

Aloittavat KKH.. .K (KKT) 	+ PT Ob-08 + KA. . .NL + 4-6 KM vakio 

Kaivannon - teko KKH. . .K (KKT) + n x KA + 4-6 KM kaivu (KKH) 

Sora-annan KUP. . . (vanamaanotto) + n x KA + KKH. . .K (KKT) 	+ tiivistys (TL) 
teko PT06-08+TL...(JTM)+4-6KM _____________________ 

Ruimnun 
kokoaminen KA.. .NL + 4-6 KM + (nosturiauto tarvittaessa) rummun teko (n x KM) 

® ympärys- Kup.. .(varamaanotto) + n x KA + KKH. . .K (KKT) 	+ 
täyttö PT 06-08 + n x TL. . . (JTM) + 4-6 RM tiivistys (TL) 

® Siirtymäkii- KK}i.. .K (KKT) 	+ n KA kaivu ja 
lojen teko PT O-O8 (TL-i 14) + JK 20 (JT) 4-6 KM lev. + tiivistys 

® Tlläpittvät tarpeiden mukaan (esim. pumppu) ei kestoa 

Lopettavat sama kuin aloittavi8ea -' 	vakio 

MASSOJEN MÄÄRITYS [ m 3 ktr 1 JA E m 3 rtr] 

KAIVANNON MkSSAPOISTUMA.: 	m3ktr/r-m 

Kaivu- 
syvyys (ui) 

Rummunpoikkipinta-ala 	(m2) 	____ 

10 15 20 	10 40 

1,0 6 7 8 9 10 11 

2,0 14 15 17 19 21 22 

3,0 23 26 29 32 34 37 

4,0 35 39 44 47 49 52 

5,0 48 55 59 64 67 74 

SORAN MENEKKI: sora-anna + ympäryetäyttö (m3rtr/r-m) 

Ruimnun poikkipinta-ala 	(m2) 	_______ 

5 _10 15 20 	30 40 

20 132 43 53 70J 83 

SIIRTYMKIILOJEN keskimääräinen massamäärä 20 m3ktr/r-m 

Nassakerroin: m3itd = 1,40 x m3rtr, ellei muuta tietoa ole 
Massakerroin: m3itd = 1,40 x m3ktr, ellei muuta tietoa ole 

- 



KA IVUSYVYYDEN VAI KUTUS 
KAIVUN TYÖSPLAVUTUKSEEN 
Kaivusyvyys 

(m) 
Kerroin 

x 
1,0 3,4 
1,5 2,3 
2,0 1,7 
2,5 1,3 

3,0 1,0 

3,5 0,8 

4,0 0,6 

5,0 0,5 

ESIM: PYÖSAAVTJTUS 
KKT... 
p-a: 5 m2tr 
kaivusyvyys 	3 m 

. 6,5 r-m/tv ja kaiiru-
syvyys = 4,0 ui = työsaa-
vutus=O,6x6,5 =3,9r-m 
/tv 

[ TYÖSAAVUTUKSET Er-m /tv 1 /AIKAMENEKIT Ety) 

RUMPUKAIVANNON KAIV1J: työsaavutus (r-m/tv) 

TOIMINTA- 
VÄLINE 

Rummun poikkiointa-ala__(m2tr) ______ 
5 	[ 	10 15 	- 20 	30 40 

.KKT... 6,5 5,8 5,2 4,7 4,4 4,1 

KKH 11(t)/10(p)K 7,8 6,9 6,2 5,6 5,) 4,9 

KKH 14(t)/13(p)K 10,9 9,6 8,6 7,8 7,4 6,8 

KKH 17(t)/16(p)K 17,4 15,4 13,8 12,5 11,8 10,8 
MATALARLKENTEISET 

ELLIPTISET 

ALIKULKUKÄYTÄVÄT 

Työsaavutukset kaivussa laskettu 	3 m:n kaivusyvyydelle. 
Muilla sy-vyyksillä käytetään viereisen taulukon kertoimia. 

1 TOIMINTA-T I INE 	.1- 
Rummun poikkipinta-ala 	(m2tr) 

5 J 	10 15 20 30 40 

SORA-ARINAN TEKO: työsaavutus (r-m/tv) 

JTM 00 95 5'5 47 40 35 30 

TL 	05 55 40 35 30 25 20 

TL 	02 45 35 30 25 20 15 

RUMMtJN KOKOAMINEN: työsaavutus (r-m/tv) 

4...6RM 
KA...NL 4,5 2,8 2,1 1,6 1,3 1,0 
(noaturi) _____ _____ _____ _____ _____ ___________ 

YMPARYSTÄYTPÖ: työsaavutue (r-m/tv) 

JTM 00 12,0 6,4 4,7 4,1 2,9 2,5 

TL 	05 6,5 4,1 2,6 2,3 1,7 1,4 

TL 	02 4,1 2,6 1,9 1,5 1,1 0,9 

ALOITTAVAT JA LOPETTÄVAT: aikamenekki (tv) 

Norn*leissa olosuhteissa aloittavien ja lopettavien töiden aikamenekki on - 1,0 tv. 
Jos tielinjalla rakennetaan useampia runipuja joiden aloitus- ja lopetustoimet voidaan 
yhdistää, kasvaa aikaznenekki siten, että jokaisen seuraavan rumniun aloitus ja lopetustöi-
den osuus on 0,5 tv 

®SIIRTYMÄXIILOJEN KAIVtJ JA TÄYTT (jos tehdään rummun yhteydessä) 

KAIVU: työsaavutus (r-m/tv) 	 TÄYTTÖ: työsaavutus (r-m/tv) 

TOIMINTAV.XLINE 1 TYÖSAAVUTUS 

KKT ja KKH 11(t)/IO(p) 8 r-rn/tv 

KKH 14(t)-l7(t)/13(p)-16(p) 15 r-m/tv 

TOIMINTAYKSIKKÖ 1 TYÖSAAVUTUS 

JK 20 P 50 r-m/tv 

PT 06 + JTM 00 20 r-m/tv 

Siirtymäkiilojen keskimääräinen massamäärä 20 m3ktr/r-m 



icxii 20 r-m/6,5 r-m/tv - 3,0 tv 
2 x TL 05 	: 20 /5,5 0,5 tv 
5 RM : 20 /1,5 13,5 tv 
2 x P1 05 20 /4,0 5,0 tv 

KKH 20 /15 - 	1,5 tv 

JK 20 p 20 /50 0,5 tv 

Kesto '25,0 tv 
Etusivulta karkea kesto —25,5 tv 

® 
Si irtymä-
kiilat 

1 AJANKÄYTTÖ ERI TOIMINTAVÄLINEILLÄ ( TYÖKUSTANNUSTEN LASKENTAAN) 

TOIMIWPAVÄLINE 
_______________ 

AJÄNKÄYTTÖ %:a 
koko_TYON_KESTOSTA 

HUOM. 
__________________________________________ 

xxii.. .x (xxp) 50 % edellyttää hyvää työnjärjestelyä 

PT... 35 

Kt.. .NL 55 % _____________________ 
lisäksi noeturi (1 tv), 	jos rumpu kootaan 
kaivannon ulkopuolella 

TL. . .(JTM...) 35 % laskettu yhdelle toimintavälineelle 

JK 20 (p) 10 % varsinkin siirtymäkiiloissa 

KUP 15 - 20 % varamaanottopaikalla 

4 - 6 RM 100 % mukana alusta loppuun 

KäytetäMn työkustannusten märäamieeen ja konevarausten tekemiseen. Tuntikustannukset 
enimmäisohjevuokrista. 

KÄYTTÖESIM ERKKI 

TYöK0IflE: Rakennettava tereaaltolevyinen alikulkukäytävä; pinta-ala 25 m3 ja pituus 20 m, 
eiirtyinäkiilat ja rumpu kootaan kaivannosta. Kesto (sekä karkea, että työvai-
heittainen) ja työkustannukset ? 

Xeato 	 vakio 	- 1,0 tv 

Karkeat työkustannukaet: (1.10.77 enimmäisohjevuokrien mukaan) 

8 x 25 (0,5 x 111 mk + 0,35 x 67 mk + 0,55 x 65 mk + 0,35 x 19 mk + 0,10 x 98 mk 
0,15 x 90 mk + 1,0 x 100 mk) = 48900 mk 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

- ei konekohtaisiin vertailuihin 
- ei työkohdesuunnitteluun 



TIEN__TEKEMINEN 
L ir 
.LL__ 

TYÖNSUUNNITTELU 

Menetelmät iedot 

REK NO 1 SIJOITUS 

Ojitus- ja putkitustyöt 	 5089 1 D..133I 
LAATIJA 1 AIKA 

Rumpujen rakentaminen 
TVH/Rrjt 2.78 

Ø 600... 1800 mm betoniputkirummut 

T YÖKOKONAISUUS 

Kaivannon Sora-annan Rummun 	Ympörys- 
Aloittavat työt teko 	teko 	kokoaminen täytiö 

\ 	 ötäv 

Siirtymäkiilojen 
® 

Lopettavat työt 

Tietokortti. sisältää rumxnun ja siirtymäkiilojen teon aika- ja materiaalimenekkitiedot 
rumpumetriä (r-m) kohti, sekä kustannusten ja työn keston laskentamerkit (ei. sivuojarumpuihin), 

TYÖNVAIHEET JA TOIMINTAYKSIKÖT 

TYÖNVAIFIE/N:o PÄÄTOIMINTAYKSIKÖT AUSTAVAT TOIMINTAYKSIKÖT TARPEEN MUKAAN 
________________ KOKO TYÖNVAIHEEN AJAN 

1 KAIVANNON - 	4 RM + 
- TEKO - 	n x kuljetusväline - 	Läjitys: 	PT, TR, n x RM 

SORA-ARINAN - 	4 RM + KKH/KKT + 2 TEKO tiivistyskone - 	Annan tasaus: 	PT 
- 	kuormaus)one (sora) - 	Veden kuljetus: 	KA 06.. .Od NL 
- 	n x kuljetusväline 

RUMMTJN - 	Putkien kuljetus: 
- 	4 RM + KKH/KKT sisältyy hankintaan—s ei kuljetusta 

ei sisälly 	" 	—4 KI. 06.. .08 NL 

- 	4 RM + KKH/KKT/PT + 
4 YMPÄRYSTÄYTTÖ tiivistyskone - 	Veden kuljetus: 	KA 06.. .08 NL 

- 	kuormauskone (sora) - 	Soran tasaus: PT, jos levitykaen tekee 
- 	n x kuljetusväline KKH/KKT 

ALOITUS JA 
LOPETUS: 
koneiden, kalus- - 	4 RM + KXH/KKT + - 	Kaivukoneen siirto: 	kuljetusalusta 

5 tom, tarvikkei- 06 	08 	L den ja suojien 
siirrot sekä 
pienet työpadot 
ja työpaikka- 
järjestelyt ___________________________ _________________________________________________ 

YLLAPITAVAT 	- 	Kalvannon kuivanapito 	P13 
TYÖT 	- 	Ruokailusuojan lanimitys ym 	tehdaan oheistyona 

6 SIIRTYMÄKIILO- - 	2 RM + KKH - 	Läjitys: 	PT, TR, n x RM 
- JEN KAIVU - 	n x kuljetuaväline - 	Kiilan tasaus: 	PT, TH, JK 20 P 

SIIRTYMÄKIILOJEN - 	2 RM + levityskorie + 
7 TAYTTÖ tiivistyskone - 	Kastelu: 	KA 06.. .08 NL 

- 	kuormauskone (sora) 

- 	n x kuljetusväline 

TYÖN KESTO 

- Rumputyön kesto = työnvaiheaikojen 1...5 summa. Tietokortissa on työnvaiheajat 2 ja 4 
yhdistetty, samoin vastaavat rnateniaalimenekit. 

- Siirtymäkiilojen teon kesto = työnvaiheaikojen 6...? summa, ellei työnvaiheita liinitetä. 
Työpaikkaolosuhteista, työmenetelmäatä sekä kaivumaiden- ja täyttösoran kuljetusauunni8ta 
riippuen voidaan työnvaiheita jonkin verran liinittää, varainkjn kun alirrettävät massa- 
määrät ovat verraten suuria 

- Rumpu ja siirtymäkiilat voidaan tehdä eri aikana, esim. siirtymäkiilat maanleikkaustöiden 
teydesea rutsntw teoi jaieen. 

PT4 72Q5? 	 fl.1330 



[KAIVUMASSAT (m3ktr/r-m) JA AIKAMENEKIT(h/r-m) 

IIIIIIIIIU!Fii 
lIRiRUP!'iiIIII 
III!4iUIIIIIIi 
IiiInuIIahIIi 

- 	5 

4 

g2 
c c u 

E Kaivumas,.at 
m3ktr/r.m 

Kuva 1. Rumpukaivannon teon kaivumasaat (m3ktr/r-m) 

jJ 	KAIVANNON TEKOAIKA h/r-m 	(kaivurnassojen mukaan) 	______ ______ ______ ______ K3-kap. 

m3ktr/r-m 5 10 15 20 25 30 35 40 nl)ktr/h 

KXT 03.. .04 0,22 0,45 0,68 - - - - - 22 

IKH 11 K 0,17 0,33 0,50 0,67 0,83 1,00 - - 30 

KKH 14 K 0,11 0,22 0,3 0,44 0,56 0,67 0,78 - 45 

XXI! 17 K 0,07 0,14 0,21 0,29 0,56 0,43 0,50 0,57 70 

KKT 03.. .04 0,25 0,0 0,75 - - - - 20 

XXII 11 	K 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 - - 25 

XXII 14 K 0,14 0,29 0,43 0,57 0,72 0,86 1,00 - 35 

XXII 17 K 0,09 0,18 0,27 0,36 0,46 0,55 0,64 0,73 55 

< KKT 03.. .04 0,28 0,56 0,84 - - - - - 18 

KKH 11  K 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 - - 20 

KK 	14 K 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 - 25 
KKH 17 K 0,13 0,25 0,38 0,50 0,62 0,75 0,88 1,00 40 

7liarvot interpoloidaan suoravii -y-aiaesti 

+4) SORA-ARINAN JA Y1SÄRYSTÄYTÖN TK0AIKA PEITESYVYYTEEN 	60 cm 	h/r-m 	______ 
KAIVANNON TÄYTÖN TOIMINTÄYKSIKKÖ RUMMUN KOKO mm 	- 	TYÖAIKA h/r-m _____ K3-kap. 
RAJAUS 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 m3rtr/h 

-- 	: 4  LEVITYS- JTM 00 0,35 0,40 0,45 0,55 0,65 0,75 0,90 22 
2. 	3 RYHT.IÄ 	TL 05 0,55 0,60 0,70 0,85 1,00 1,20 1,40 14 

Peite8yvyys 60 cm TL 02 0,75 0,80 1,00 1,25 1,50 1,80 2,15 10 

(33 	RUMMIJN KOKOAMISAIKA h/r-m 	(asennusalusta + putket) 	 ______ 
ASENNUSALUSTAN RA- 10IMINTAYKSIKKÖ RUMMUN KOKO mm 	- 	TYÖAIKA h/r-m _____ K3-kap. 
KENNE JA AINEMENEKKI 600 -_____ 800 _____ 1000 _____ 1200 _____ 1400 _____ 1600 1800 r-m/h 
_____ KA 06...O8 NL 0,15 0,20 0,20 - - - - 5.. 

i KKT 03.. .04 0,15 0,20 0,20 - - - - 5.. .6 

	

5OxIOOmm 	looxloornm 

	

600J200 	01400.. .1$0( XXII 11 	K 0,10 0,15 0,15 0,20 - - - 5.. .10 

ojnein.n.kkI2,4im/r.m XXII 14.. .17 K 0,10 0,15 0,15 0,20 0,25 0,30 O,.35 3.. .10 

MUUT TYÖNVAIKEAJAT h/r-m 	__________________________________________________ 
TYÖNVAIHE/N:o 	TYÖNVAIHEEN 	TYÖAIKA: arvoidaan olosuhteiden perusteella ja 

SISAITÖ 	jaetaan rummun pituudella, jolloin saadaan h/r-m 

ALOIPUS JA 	Ks. etueivu 	esim. Aloitus ja lopotus 8 h/25 m = O,) h/r-m 

LXPITXVXT TYÖT Ks. etueiv-u 
AVtISTAVAT TYÖT 	Ks. etueivu 

H (AVUST.TOIM. 
YKSIKÖT) 

esim. Puinpun tarve 12 h/25 m = 0,48 h/r-m 

esim. Sora-annan taa. PT 06 2,5 h/25 m 	0,10 h/r-m 
Veden ajo KA 08 NL 	2 h/25 m = 0,08 h/r-m 



SORA-ARINAN JA YMPÄRYSTÄYTÖN TILAVUUS PEITESYVYYTEEN 60 cm m3rtr/r-m 

KAIVANTO/ RUMMUN KOKO mm 	- 	TÄYTTÖSORA_m3rtr/r-m______ 
PERUSTAMISTAPA 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

A 1 	B 4,8 6,1 7,6 9,2 11,0 12,8 14,8 
C 	D 7,2 8,9 10,6 12,6 14,7 17,0 19,3 

;7: 	
A • B 4,5 5,4 6,9 8,3 9,9 11,6 13,5 
C 	D 6,0 7,9 9,3 11,1 12,9 15,1 17,2 
A • 	B 6,3 7,6 10,2 12,7 14,7 17,4 20,8 

-- 	C 	D 7,5 9,6 11,9 14,6 16,9 19,9 23,4 

PERUSTAMISTAPA 
(selitys) 

A. Kallio/Louhe 
B. Routimaton maa 

Anna 20 cm 
C. Routiva maa/ 

pehme ikkö 
D. pehmeikkö 

Anna 50 cm 

KUSTANNUSTEN LASKENTAESIMERKKI 
Rumpu: 	800 mm 	Toiznintaykeiköt: KXB 17 K + PT 06 + TL 05 + 
Kaivanto: syy. 3,1 m, keskikova maa, 	P13 + KA 06 NL, sekä tarvittava mies- ja auto- 

tyyppi 1 C. 	kanta. Maksuperusteet: voimassa olevien oh- 
Ajomatkat: kaivumaan 2-3 km, soran 5-6 km 	jeiden ja sopimusten mukaiset. 
Läjitys: 	purku varakuopan reunalta alas 
sora saadaan toisen kuormauksen ohessa (kuormauskuat. 60 p/m3itd), soran hinta 90 p/m3itd. 
Soran tasausajakni arvioidaan 4 h ja kasteluajaksi 2 h. Kaivannon kuivanapitoalka arviolta 
8 h, sekä aloitua ja lopetus arviolta 6 h. Laske rumpukustannukset ja työn kesto, kun 
rummun pituudeksi tulee 25 m. 

RUMMUN KUSTANNUKSET ___________ ______________ 

TYÖNVAIHE TOIMINTAYKSIKÖT MENEKKI KUSTANNUS KESTO KERTOIMET 
Määrä 	Yka/ mk/yks. mk/r-m b/r-xn LISÄTIETOJA 

KLIVANTO: 
- teko 4 RM + KXH 17 0,30 h 212,- 63,60 0,30 
- maan kuljetus 4 KA 08 	2-3 km 23 m3itd 3,57 82,11 m3ktr x 1,4 

m3 ltd 
- 	" 	läjitys 1 RM 0,30 h 20,- 6,- 

SORA-ARINA JA 
YMP. TÄYTTÖ: 
- teko 4 RM + KKH 17 + TL 05 0,60 h 222,- 133,2 0,60 
- soran kuormaus 12,7 m3itd 0,80 10,16 
- 	" 	kuljetus 2 KA 08 	5-6 km 12,7 m3itd 4,99 63,37 m3rtr/O,70 = 

m3 ltd 
- 	" 	tasaus PT 06 0,16 h 75,- 12,- 4 h/25 m 
- 	" 	kastelu KA 06 NL 0,08 h 40,- 3,20 2 h/25 m 

RUMMUN KOKOAMINEN 4 RM + KKH 17 0,15 h 212,- 31,80 0,15 
ALOITUS JA LOPETUS 4 RM + Xxii 17 + 0,24 h 252,- 60,48 0,24 6 h/25 m 

KA 06 NL 
YLLÄPITÄVÄT TYÖT P11 0,32 h 5,- 1,60 8 b/25 m 

HANKINNAT: 
- sanan osto 12,7 m3itd 0,90 11,43 hinta sora- 

kuo pas sa 
- asennus puut 2,4 m 5,00 12,00 50 x 100 mm 
- putket 1 kpl 160,- 160,- sisältyy kul- 

jetus 
- huopa, naulat,ym _____________________ 4,- _____ (as. puut m'3 

1654.95 1 1.291 

RUMPUK'USTANNUKSEP 25 m x 655 mk/m 	16375 mk 
TYÖN KESTO 25 m x 1 ,29 h/rn 32 h 

	
L tv 

TIENRAIcENNUSKTJSTANNIJS INDEKSI 215 (v. 1977 keskimMMr.) 



SIIRTYMÄKIILAN TEON KAIVUMASSAT JA AIKAMENEKIT 
1,4 Siirtymäkii- 

• 	 1 lan syvyys b 
.2 - ________ ________ ________ _______ ________ ________ 

... _______ _______ _______ iri- 
1,0 lan pohjasta 

maan pintaan. 
Täyttötyössa 0,8 , 

E 

________ ________ 
- voidaan tar. 

.----, 
- 	°° _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

gp 	w' 	)4 
________ esimerkiksi 

• 	• 	•. 	 1- 	 siirtymakii- 

• 	t 	 V 	 lan pohjasta 

L. 	0,2 	- ________ ______ - 	 ___ rakenneker- 
•1'- s. 	- 	 rosten ala- 

. 	 pintaan. ,,..,,,,, 	_______________ 	• 	_______________ 	, 	, 	__j_, 	, 	1 	 _1_j 

5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 

m3ktr/rm 

Kuva 2 	Siirtymäkiilan 	teoo 	aivu.maat (mktr/r-w) 

KAIVUAIKA hfr-m K3-.kap. 

m3ktr/r-m 	1,5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 m3ktr/h 

ICKH 	11 	K 0,05 0,17 0,33 0,50 0,67 0,83 1,00 1,17 1,33 1,50 30 

t KKH 14 K 0,03 0,11 0,22 0,33 0,44 0,56 0,67 0,78 3,89 1,00 45 
-' KKH 17 K 0,02 0,07 0,14 0,21 0,29 0,36 0,43 0,50 0,57 0,64 70 

KKH 	11 	K 0,06 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 25 

KKH 	14 K 0,04 0,14 0,29 0,43 0,57 0,72 0,86 1,00 1,14 1,28 35 

[(KM 	17 	K 0,03 0,09 0,18 0,27 0,36 0,46 0,55 0,64 0,73 0,82 55 

KKH 	11 	K 0,07 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 20 

[(KM jA K 0,06 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 25 

[(KM 	16 	K 0,04 0,13 0,25 0,38 0,50 0,62 0,75 0,88 1,00 1,12 40 

TXYTTÖAIKA h/r -m 	 _______ _______ _______ _______ _______ K3-kap. 

m3rtr/r-n 1,5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 m3rtr/h 

JK 20 P 0,02 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 100 

TU 16 + JT 06 0,02 0,06 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,45 0,50 0,55 80 

PT 06 + JT 06 0,02 0,06 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,45 0,50 0,55 80 

PT 06 + JTMOO 0,04 0,12 0,25 0,37 0,50 0,62 0,75 0,87 1,00 1,12 40 

Vällarvot interpoloidaan suoraviivaisesti. 

KUSTANNUSLASKENTAESIMERKKI 

Siirtymäkiilat: 	1,8 m/1:30, 	h 	0,7 m, 	Toimintayksiköt: 	KKH 	17 K + PT 06 + JT 06 + 
keskikova maa. 	KOP 09, 	sekä tarvittava mies- ja autokanta. 

Ajomatkat: 	kaivumaan 2-3 km, 	soran 5-6 km. 
Läjityspaikka: 	hylätty varakuopan osa. 	Maksuperusteet: 	voimassa olevien ohjeiden 
Kiilan pohjan tasausajaksi arvioidaan 2,5 h. 	ja sopimusten mukaiset. 
Täyttösoran kasteluajaksi arvioidaan 1,5 h. 	Soran ostohinta 0,90 mk/m3itd. 
Laske kiilojen kustannukset ja työn kesto, 	kun rummun pituudeksi tulee 25 m. 

SIIRTYMÄKIILOJEN KUSTANNUKSET 	________________________________ ___________________ 
T'öNVAIHE TOIMINTA- MENEKKI 	KUSTANNUS 	KESTO KERTOIMET 
TYÖNOSAVAIFIE YKSIKÖT sää- yks.! mk! 	mk! 	h/ LISÄTIETOJA 
MATERIAALI rä 	r-m 	yks. 	r-m 	r-m 

KIILOJEN KAIVU: 
- teko 2 	RM + 	[(KM 	.17 0,25 h 173,- 43,- 0,25 
- maan kuljetus 4 KA 08 	2-3 km 20 m3itd 3,57 71,40 m3ktrxl,4:m3itd 
- maan läjitys PT 06 0,25 h 75,- 18,75 
- kiilojen pohjien tas. PT 06 0,10 h 75,- 7,50 2,5 h/25 m 
KIILOJEN TYTTö: 

teko 2 RM + PT 06 + JT 06 0,19 h 143,- 27,17 0,19 
- soran kuormaus KUP 09 0,19 h 90,- 17,10 
- soran kuljetus 5 KA 08 	5-6 km 20 m3itd 4,99 99,80 m3rtr/O,7Om3itd 
- soran kastelu KA 06 NL 0,06 h 35,- 2,10 1,5 h/25 m 
HANKINNAT: 
- soran osto 20 m3itd 0,90 18,00 _____ hinta sorakuop. 

yhteensä 	- 	304,82 O*4 ____________________________ __________________- 	 __________________ 

KIILOJEN KUSTANNUKSET 25 m x 305 mk/m 	7625 mk. 

	

TYÖN KESTO 25 	x 	0,44 	h 	11 	h 	1,5 	tv 	TINRAKENNU3VUSTANNUSINDKSI 	215 	(v. 	177 	keskimäär.) 
_______ 	- 

- 
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TIEN TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELIJ 

Menetel mätiedot 

REK NO 1 SIJOITUS 1 
Ojitus ja putkitustyöt 	 5060 D.1330 

LAATIJA 1 AIKA 

Rumpujen rakentaminen 	 TVH/Rrt 12 77 

Matalarokenteiset teräsaaltofevyrummut 

TYOKOKONAJSUUS 

Rumpu koot8an kai.vcnno;: 
ALOITTAVAT 	KAIVANNON 	SORA-ARINAN 	RUMMUN 	 YMPÄRYS- 	LOPETTAVAT 

0— 	 0 
TYÖT 	 TEKO 	 TEKO 	 KOKOAMINEN 	TAYTTO 	/ 	TYOT 

-- -YLÄPIT TYÖT 	
-/ 

Rumpu kootn kaivnron ulkopuolelin: 

ALOITTAVAT KAIVANNON 	SORA-ARINAN YMPÄRYS- 	LOPETTAVAT 
TYÖT 	 TEKO 	0 TEKO 	 TÄYTTÖ 	PTYT 

RUMMUN KOKOAMINEN 	 / 
/ 

__L_T2L 

MASSTI E DOT 

YMPÄRYSTtYTÖN JA SORA-ARINAN TÄYTTÖMASSAT 

40- 

- 

__ 

__________ 

30- 

L__ ___ 

RUMMUN POIKKrPINTA m 2  

- '' 	1 	SIlRTYM7KIILOJEN TEON 4IKAMENEKKI 

Suoriteryhmittelyn perusteella kustannukset kuuluvat rumputyihön.Työpa1kkajärjestely1den vuoksi 
kiilat voidaan tehdä erillisenä työnä tai tien rakenteen yhteydessä. 

SIIRTYMÄKIILOJEN TEKO 
Kalvu: Toimlntayksikkö: KKH + n x KA + n x RM 

Massat lasketaan erikseen rumpukalvannon massoista. Työn kesto saadaan jakamalla massat 
työsaavutuksella. Läjitysmassat on otettava huomioon kustannuksissa. 

Täyttö: Toimintayksikkö: KU? + n x KA + JK 20 P (PT + jyrä) + n x RM 
Massat lasketaan erikseen ympärystäytön massoista. 
Työn kesto saadaan kertomalla massat alla olevan taulukon arvoilla 

TYÖMRÄ 	LKONETYYPPI 
T}f 16 tai PT 06.. .08 + jyrä 

	

JK2OP JK2O j JTO6 	JTMOO 
TYtAIKA h/m3rtr 0,006 	0,006 	0,010 	0,025 

Huom. KUP:n kustannukset lasketaan sen käyttämän todellisen 
kuormausajan perusteella. 

TVH 72952 5060 n. 



aOA-Att1r4AZ4 rru: 
— kuormaus KUP 
— kuljetus n x KA 
— levitys KKH + P1' 
— tiivistys n x TL 
tasaus ja aputyö 1 k...6 RM 

'r,tn Tt(A b. 

[kÖE= - RUMMUN POIKKIPINTA m2 
[TYYPPI 0.. .5 5.. .10 10.. .15 15.. .20 
[fM 00 0,08 0,16 0,21 O,2k 
TL 	05 0,13  0,22 0.29 O,3k 
TL 	02 0,16 0,29 O,8 o,6 

Tiivistys määrää 
keston. Kestoa 
voidaan lyhentää 
käyttämällä esim. 
kahta tärylevyä. 

Jos kokoamistyötä 
aikaisemmin teh-
neitä on vain yk-
si mies, lisätään 
aikamenekkeihin 
n. 30 %. 

Siirtoalka kai-
vantoori otetaan 
huomioon vain 
kustani L'S lisänä. 
Nosturiaika ko-
neen kuljetusmat-
kasta riippuen 
3.. .5 h/rumpu. 

1 IP1 

RUMMUN POIKKIPINTA m'tr 

Tiivistys määrää 
työn keston. Kes-
toa voidaan ly 
hentää käyttämäl-
lä usempaa täry-
levyä. Työ teh-
dään n. 30 cm:n 
kerroksina. Las-
kettu 60 cm:n 
vähimmäispeite-
syvyyden mukaan. 

£ 
4 

4 
0 
1- 

RUMMUN POIKKIPINTA mZt, 

KAIVANNON TEKO 
— kuormaus 	KKH 
— kuljetus 	n x KA 
— pohjan tasaus ym. 	4...6 

A IKA?€NEKIT 

Keskimäärin k.. .6 h/rumpu 
Ks. kohta lisätietoja 

1C3-kaoasiteetti mktr/h 

Kaivu- KKT KKH IKKH KKH 
vaikeus O)-04 11 	K  14 K 

Löyhät 22 30 45 70 
Keskikovat 20 25 35 55 tai märät ______ _____ _____ 

Kovat tai 18 20 25 40 vetiset _______ _____ _____ 

TYÖNVAIHEET 	TOIMINTA- 

ALOI'FrAVAT TYÖT 	KKH 
— koneiden tuonti 	PT 
— pienehktSt maapadot KA 06 NL 
-jne. 	4...6RM 

LISÄT IETOJA 

Erillinen laskel-
ma tehtävä varsi-
naisesta työpa-
dosta, laskuojan 
kaivusta, kierto- 
tiestä, sähkö-ym. 

Puskukone on tä-
män työvaiheen 
aikana läjitys-
alueella. 

RUMMUN KOKOAMINEN 
KOOTAAN KAIVANNOSSA 

— asennusalusta 
— kokoaminen 	k...6 RM 
— alustan poisto ja KA 06 ML 
rumeun sijoitus 

KOOTAAN KAIVANNON 
ULKOPUOLELLA 
— asennusalusta 4...6 RM 
— kokoaminen KA 06 ML 
— siirto kaivantoon NKIJ (auto 

ja sijoitus nosturi) 

YMPXRYS'JYTTO 

— kuormaus KUP 
— kuljetus n x KA 
— levitys KKH + P1' 
— tilvistys n x TL 
1-. taaaus ja aputyö '...6 RM 

• YLLÄPITÄVÄT TYÖT 
— tarvikkeiden kulj. KA 06 ML 	Olosuhteista ja rummun koosta riippuen 	Otetaan huomioon 
— ruok.suojan lämmi- 	l0...20 h/rumpu tarvittaessa koko työn 	vain kustannusli- 

tys 	 keston ajan. Kts. lisätietoja. 	sänä. 
— lumen ja jKn pois- 

to 	nxPU 
— veden poisto 

LOPETTAVAT TYÖT 
— maapadon poisto 	KKH, PT 
— lopetustyöt 	KA 06 NL 

4...6 RM 

Keskimäärin 3.. .5 h/rumpu 
Ks. lisätietoja 

Erillinen laskel-
ma tehtävä eri-
koisrakenteiden 
purkutöistä. 



LASKENTAESI MERKKI 

Runumm polkkipinta-a].a 8,64m2 	Kaivumaa keskikovaa (yl x 	ki = 1,4) 
Ruinmun pituus 30 m 	 Kaivusyvyys 2,5 rn 
Toimintayksikk5 laskentaeslmerkin mukainen 	Lj1tysa1uee11e 1 km 
Rumpu kootaan kalvannossa 	 Sorakuopalle 5 km 
Hinnat enlmmälsohjevuokrien mukaiset 1.10-77 Indeksin arvo 215 miestyön hinta 18 rnk/h 
Työvaihe/ Toiminta- Tymär/mat.mräTyösaav. Kesto Hinnoittelu materiaali yksikkö pali. 	yks. (h) mk/yks. 	mk 

Aloittavat työt 
KKH11K 5 h 

- 5 97 485 vro6 
KAO6NL 

5 
5 

h 
Ii 

- 

- 

75 
50 

375 
250 4RM 5 h - 72 360 

Kaivanto 
- kuormaus 1(1CM 11 K 

- 

660 m3ktr 30 m3 ktr/ 22 97 2130 
- kuljetus n x KA 925 m3itd (1 km) 3,74 3460 
- pohjan tasaus 4 RM - - 

- 72 1580 
- läjitys PTO6 925 m3itd 100 m3itd/h 9 0,76 700 
Sora-anna 
- materiaali 92 m3ltd 0,85 80 
- kuormaus KUP 09 92 m3itd - 0,95 90 
- kuljetus n x KA 92 m3itd (5 km) 5,47 500 
- levitys JKKH 11 K 92 m3ltd 

- 97 680 
- tiivistys 

U'T 06 
TL 05 

92 
30 

m3ltd 
r-m 

- 

0,22 h/r-m 
75 

9,5 
530 
70 tasaus ja 4 RM - - 

- 72 500 aputy5 

Rumpu: 
Kootaan kalvan- 4 RM 30 r-m 2,6 h/r-m 78 72 5620 no saa 

rummun teko KA 06 NL - - - ) 50 3900 
- ruinpulevyt - 30 r-m - - 2020 60700 
YmpMrya tytttS 
- materiaali i000 m3itd 0.85 850 
- kuormaus KUP 09 1000 m3itd - 0,95 950 
- kuljetus n x KA 1000 m3itd (5 km) 5.47 5470 
-. levitys JkKn 11 K 1000 m3ltd - 97 2430 

- 

- tilvisty8 
tvr 05 
2 TL 05 

1000 m3ltd - 75 1870 
i0/2 

- tasaus ja aputyl 4 RM 
30 
- 

r-m 
- 

1.65 h/r-m 
- 

19 480 
72 1800 

Y1lUp1tUvt tytit 
- veden poisto PU 10 h - (10) 13 130 
- tarvikeajot KA 06 NL 10 h - (10) 50 5000 
Lopettavat työt 

KKH11K 4 h - 4 97 390 PT06 4 h 
- 75 300 KAO6NL 4 h - 50 200 4RM 4 h - 72 290 

SlirtymKkiilat 
- kalvu 
- tyttö ^ tiiv. 

250 
400 

m3ktr 
m3rtr 

5,50 
6,50 

1370 
2600 

Kesto (T3) 141h 	106140rk 
3540) rnk/r-m 

KYTTORAJOITUKSET 

Tietokortin arvoja ei vol käyttää urakkahinnoitteluum 



aloittavat kaivannon sora-annan 	rummun 
työt teko .0 t.ko 	kokoam.neu 

---------------- 
RUMPU KOOTAAN KAIVANNON ULKOPUOLELLA: 

aloittavat kaivannon sora- annan 	ympörys - 
tyot teko 

'O •0 teko 	• 	taytto 

yllöpitövöt työt 

ympänys - 	lopettavat 

työt 

lopottavat 
työt 

4 

3 

E 
3 

E 

UI z 
UI 

z 

0 
UI 

TIEN__TEKEMINEN 
L  w 

TYÖNSUUNNITTE LU 

Menetelmät iedot 

T YÖKOKONAISUUS 

Ojitus— ja putkitustyöt 

Rummun rakentaminen 

Elhptiset teräsaoltolevyrummut 

REK NO 1 SIJOITUS 

5061 D.1330 
LAATIJA 1 	AIKA 

TVH/Rrt 1 12.77 

RUMPU KOOTAAN KAIVANNOSSA: 

MASSAT IEDOT 

KAIVANNON TEKO, KAIVUMASSAT 

7 --- ____ - 

-- ' 

.-..-- - 
- __ 
IIITI 1. 

U 	 IV 	 1J 

RUMMUN POIKKIPINTA, m2  

YMPÄRYSTÄYTÖN JA SORA-ARINAN TÄYTTÖMASSAT 

__ __ __ 

_ _ _III 
____ 	____ SORA-ARINA 35cm 

*j: T 
LILJ 

0 	 10 	 20 	 30 

RUMMUN POIKKIPINTA, m2 

60 

E 
.40 

E 
3 

E.20 

1 

SIIRTYMÄKIILOJEN TEON AIKAMENEKKI 

Suoriteryhmittelyn perusteella kustannukset kuuluvat rumputyöhön. Työaikkajärjestelyiden 
vuoksi kiilat voidaan tehdä erillisenä työnä tai tien rakenteen yhteydessä. 
SIIRTYMÄKIILOJEN TEKO 
Kaivu: 	Toimintayksikkö: KKH + n x KA + n x RM 

Massat lasketaan erikseen rurnpukaivannon massoista. Työn kesto saadaan jakamalla 
massat työsaavutuksella. Läjitysmassat on otettava huomioon kustannuksissa. 

Täyttö: 	Toimintayksikkö: KTP + n x KA + JK 20 P (PT + jyrä) + n x RM 
Massat lasketaan erikseen ympärystäytön massoista. Työn kesto saadaan kertomalla 
massat alla olevan taulukon arvojlla, 

TYÖMÄÄRÄ KONETYYPPI 

JK 20 p 
TH lo tai PT Q•  ..08 + jyrä 
JK 20 1 JT 06 J 	JTM 00 

TYÖAIKA h/m3rtr J 0,OOb 0,OOb f 	0,010 0,025 

Huom. KUP:n kustannukset lasketaan sen käyttämän todellisen kuormausajari perus-
tee ila. 

TVH 73295 	5061 D.1530 



K3-kaoaaiteetti m3ktr/h 
Kaivu- KKT KKH IKKH KKH 
vaikeus 03 -04 11 	K 14 K i1..L 
Löyhät 22 30 45 70 
Keskikovat 20 25 35 55 tai märät ______ _____ _____ 
Kovat tai 18 20 25 40 vetiset _______ ______ _____ 

KAIVAN1ION TEKO 
- kuormaus 	KKH 
- kuljetus 	n x KA 
- pohjan tasaus ym. 	4...6RM Puskukone on tämän 

työaiheen aikana 
läj itysalueella. 

TYÖNVAIHKET 	AIKAMENEKIT 	 LISÄTIETOJA 

ALOITTAVAT TYÖT 	 Erillinen laskelma 
tehtävä varsinai- 

- koneiden tuonti 	KKH, PT 	Keskimäärin 4•• .t h/rumpu 	sesta työpadosta, 
- pienehköt maapadot 	KA 06 NL Kts. kohta lisätietoja 	laskuojan kaivus- 
- jne 	

4•,• RM 
	 ta, kiertotiestä, 

sähkö- ym. töistä. 

PYÖATKA hIrm 

Kone- 
tyyppi 

Runimun_poikkipinta_m2 
0-5 	1 5-10 1 10-1 5 15-20 20-30 

JTM 00 0,09 0,14 0,18 0,21 0,23 
TL 05 0,15 0,21 0,23 0,26 0,33 
TL 02 0,21 0,28 0,34 0,37 0,41 

SORA-ARINAN TEKO 
- kuormaus 
- kuljetus 
- levitys 
- tiivistys 
- tasaus ja aputyö 

KTP 
n x KA 
KKH + PT 
5 x TL 
4...6RM 

Tiivistys määrää 
keston. Kestoa 
voidaan lyhentää 
käyttämällä useam-
paa tärylevyä. 

-\ 

RUMMUN KOKOAMINEN 
KOOTAAN KAIVANNOSSA 
- asennusaluata 
- kokoaminen 
- alustan poisto ja 
rummun sijoitus 

KOOTAAN KAIVANNON 
ULKOPUOLELLA 
- asennusalusta 
- kokoaminen 
- siirto kalvantoon 

ja sijoitus 

6 

4...6RM 5 
KAO6NL E 4  

.e 3  
0 

4...6RM : 

KAO6NL 

NKU (auto- 
nosturi) 

Rummun poikkipinta, m2 

Jos kokoarnistyötä 
aikaisemmin teh-
neitä on vain yksi 
mies, lisätään 
aikarnenekkeihin 
n. 30 %. 
Siirtoaika kaivan-
toon otetaan huo-
mioon vain kustan-
nuslisänä. Nostu-
riaika koneen kul-
jetusmatkasta 
riippuen 3.. .5 h/ 

U 	3 	IU 	13 	10 	13 	40 
Rummun polkkipinta, m2 

YMPÄRYSTÄYTTÖ 
-. kuormaus 
- kuljetus 
- levitye 
- tiivietys 
- tasaus ja aputyö 

KUP 
nxKA 
KKH+PT 
nxTL 
4...6RM 	: 

3 
n Tiivistys määrää 

työn keston. Kes-
toa voidaan lyhen-
tää käyttämällä 
useampaa tärylevyä. 
Tehdään n. 30 cm:n 
kerroksina. Las-
kettu 60 cm:n vä- 
himmäispeitesyvyy- 
den mukaan. 

!LLAPITÄVÄT TYÖT 
- tarvikkeiden kulj. KA 06 NL Olosuhteista ja runimun koosta riippuen Otetaan huomioon 
- ruok.suojan lämmitys 10.. .20 h/rumpu tarvittaessa koko työn vain kustannus- 
- lumen ja jään poisto keston ajan lisänä. 
- veden poisto n x PTj 

LOPETTAVAT TYÖT 
- maapadon poisto mi, PT 
- lopetustyöt KA 06 NL Keskimäärin 3.. .5 h/rumpu. Kts. lisä- Erillinen laskelma 

4.. .6 RM tietoja. tehtävä erikois- 
rakenteiden purku- 
töistä. 
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1 	 1 1 	& 	1 	1 _________ 
10 	20 	30 RUMMUN POIKKIPINTA, m2 
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1 
Al 

• ___ 
- L 

0 	 10 	 20 	2 30 	40 
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TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Ojitus ja putkitustyöt 

Rummun rakentaminen 

REK NO 1 SIJOITUS 

5062 D.1330 
LAATIJA AIKA 

TVH/RrtI 12.77 

	

Menete 1 mätiedot 	Teräsaaltolevyrummut , alukulkukäytävät 

TYtKOKONAlsuus 

Rumpu kootaan kaivannoesa: 

	

ALOITTAVAT 	KAIVANNON 	SORA-ARINAN 	RUMMUN 	 YMPARYS- 	LOPETTAVAT 
0 TYÖT 	 ... TENO TEKO 	 KOKOAMINEN 	TÄYTTÖ 	 TYÖT 

/ 

	

YLLÄPITÄVÄT TYÖT 	 / -------------______-___, 
(umpu kootaan kaivannon ulkopuolella: 

	

ALOITrAVAT KAIVANNON SORA-ARINAN YMPÄRYS - 	LOPETTAVAT 
TYÖT 	 TEKO 	 TEKO 	tTÄYTTÖ 	 TYÖT 

RUMMUN KOKOAMINEN 	 /I 

-.-, 	 / ----- ---,, 
MASSATI EDOT 

	

KAIVANNON TEON KAIVUMASSAT 
	

YMPÄRYSTYTÖN JA SORA-ARINAN TÄYTTÖMASSAT 

1 SIIRTYMKlILOJEN TEON AIKAMENEKKI 

Suoriteryhmittelyn perusteella kustannukset kuuluvat rumputyöhÖn. TyÖpaikkajrjestelyjden vuok-
si kiilat voidaan tehdä erill1sen työnä tai tien rakenteen yhteydessK. 

SIIRTYMXKIILOJEN TEKO 
Kaivu: Tolminteyksikkh: XXII + n x KA + n + RM 

Massat lasketaan erikseen rumpukaivannon maasoista. TyÖn kesto saadaan Jakamalla massat 
työsaavutuksella. LUjitysmassat on otettava huomioon lÖjltyskustannukajasa 

yttÖ: TolznintayksikkÖ: KUP + n x KA + JX 20 P (PT + jyr + n x RM) 
Massat lasketaan erikseen ymprystytÖrL massoista. 
TyÖn kesto saadaan kertomalla massatalla olevan taulukön Avoilla. 

Huom. KUP:n kustannukset lasketaan en kyttmUn todellisinkuormausajan perusteella. 

TYÖMÄÄRÄ 

_________________ 

KONETYYPPI - 

JK 20 P 
TII 1 	tai PT OÖ. . .08 + jyrä 
JK 20 1 JT 06 J JTM 00 

TYOAIKA b/m3rtr 0,006 0,006 J 	0,010  J 	0,025 



RUMMUN KoKoAMINEN; 
KOOTAAN KAIVANNOSSA 

- asennusaluata k...6 RM 
- kokoaminen KA 06 NL 
- elustan poisto 

ja runnmm sijoitus 

KOOTAAN KAIVANNON 
ULKOPUOLELLA 
- asennusaluata 4...6 RM 
- kokoaminen KA 06 NL 
- siirto kaivantoon NKU (au- 

ja sijoitus tonosturl) 

YMPXRYsTXrrrÖ 
- kuormaus 	KUP 
- kuljetus 	n x KA 
- levitys 	KKH + Fr 
- tilvistys 	n x TL 
- tasaus ja aputyö 	4.. .6 RM 

Jos kokoamistyötä 
aikaisemmin tehneitä 
on vain yksi mies, 
lisätään aikanmenek-
keihin n.30 % 

Siirtoalka kaivantoo 
otetaan huomioon vai 
kustannusllsänä.Nos-
turialka koneen kul-
jetusrnatkasta riip-
puen 3.. .5 h/rumpu 

Tilvistys mäarää työn 
keston.Kestoa voidaa 
lyhentää käyttämällä 
usempaa t'rylevyä. 
Työ tehdään n.30 cm:n 
kerroksina. Laskettu 
60 cm:n vähimmäis-
peltesyvyyden mukaan. 

TYÖNVAIHEET 	TOIMIN'A- 	AIKAMENEKIT 

ALOITTAVAT TYaT 	1 	1 
- koneiden tuonti 	1 	1 Keskimäärin 4. .. .6 h/rumpu 
- pienehköt maapadot i '' 

	1 
Kts. kohta lisätietoja 

jne 	
1KAO6NL 
4...6RM  

LISÄT IETOJA 

Erillinen laskelma- 
tehtävä varsinaises-
ta työpadosta, lasku- 
ojan kaivusta,klerto- 
tiestä,sähkö-ym.töis- 
tä. 

W-kanasitpptt1 m3ktr/h 

Kaivu- KKT KKH 	IKKH [KKH 
vaikeus 03-04 11 	K 14 K L17 K 

Löyhät 22 30 45 70 
Keskikovat 20 25 35 55 tai märät ______ _____ _____ ____ 

Kovat tai 18 20 25 40 vetiset _______ ______ ______ _____ 

._I_ - 
(0NE- RUMMUN POIKKIPINTA m2 
TYYPPI O...1O l0...20 20...30 30...40 
IJTM 00 0,13 0,19 0,23 0,26 
TL 	05 0,19 0,27 0,33 0,36 
ITL 	02 0,26 0,35 0,43 0,47 

I-1 

RUMMUN POIKKIPINTA m 

-___ 

RUMMUN Pu'r.1IrrII 

KAIVANNON TEKO 

- kuormaus 	KKH 
kuljetus 	n x KA 

- pohjan tassus ym 	4.. .6 RM 

SORA-ARINAN TEKO 
-. kuormaus 	KUP 
- kuljetus 	n x KA 
- levitys 	KKH + PT 
- t1iv1sys 	n x TL 
- tasaus ja aputyö 	4...6 RM 

E 

4 

0 

E 

£ 

4 

4 

1- 

Puskukone on tämän 
työvaiheen aikana lä-
litysaluee1la. 

- 

Tiivistys määrää kes-
ton. Kestoa voidaan 
lyhentää käyttämällä 
usempaa tärylevyä. 

YLLÄPITXVXT TytiT 
- tarvikkeiden ku]J. KA 06 ML 	Olosuhteista ja ruimnun koosta riip- 	Otetaan huomioon vain 
- ruok.suojan lAmmi- 	puen 10.. .20 h/rumpu tarvittaessa 	kustannuslisänä. 

tys 	 koko työn keston ajan. Kts.11sätie- 
- lumen ja jään 	toja. 
poisto 

- veden poisto 	n X PU 

LOPETTAVAT TYT 	KKH, P1' 

- maapadon poisto 	KA 06 ML 	Keskimäärin 3.. .5 h/rumpu. Kts. 	Erillinen laskelma 
- lopetustyöt 	4...6 EM 	lisätietoja 	 tehtävä erikoisra- 

kenteiden purkutöis-
tä. 



. 

LASKENTAESIMERKK 

Rummun polkkipinta-ala 8,9 m2 	Kaivumaa keskikovaa (yl x ki 	1,4) 
Rummun pituus 30 m 	 Kalvusyvyys 2,5 m 
Tun1ntayksikk5 laskentaesimerkin 	Lj1tysa1uee11e 1 km 
mukainen 	 Sorakuopalle 5  km 

Rumpu kootaan kaivannon ulkopuolella 	(ks. taulukoiden eslm.arvot) 

Hinnat enlnsnäisohjevuokrien l.l0.-77 mukaiset, indeksiri arvo 215,  miestyön hinta 18 mk/h 

Työnveihe Toiminta- 	TymMr Työsaav. Kesto Hinnolttelu 
materiaali yks1kk3 	mat.mrä K3-kap. T3 
_________________ palj. yks. h mk/yks. 	mk 

Aloittavat työt 
KKH11K 5 h - 5 97 485 
Pr06 5 h - 75 375 
KAO6NL 5 h - 50 250 
4RM 5 h - 72 360 

Kaivanto 
- kuormaus KKH 11 K 600 m3ktr 25 m3ktr/h r-(2A4) 7 2330 
- kuljetus n x KA 840 m3ltd (1 km) 5,47 3140 
- pohjan tasaus 4 RM - - - 72 1730 
- iHjitys PT 06 840 m3ltd 100 m3itd/h  (8) 0,76 640 

Sora -anna 
- materiaali 84 m3itd 0,85 70 
- kuormaus KUP 09 84 m3itd - 0,95 80 
- kuljetus n x KA 84 m3itd (5 km) 374 460 
- levitys fio.0 	11 K 

17T 06 
84 
84 

m3itd 
m3itd 

- 
- 

r—  97 
75 

580 
450 

- tiivistys L 05 30 r-m 0,19 h/r-m L(6) 9,5 60 
- tasaus ja aputyö 4 RM - - - 72 430 

Rumpu 
Kootaan kaivannon 4 RM 30 r-m 2,7 h/r-m 81 72 5830 
ulkopuolella 
- rusmiun teko KA 06 NL - - - 50 4050 
- siirto kaivant. N1SU 5 h - (5) 150 750 
- rumpulevyt - 30 r-m - - 2020 60700 

Ymprystyttö 
- materiaali 1134  m3itd 0,85 950 
kuormaua KUP 09 1134 m3itd - 0,95 1070 

- kuljetus ji x KA 1134  m3itd (5 km) 5,47 6200 
- levitys 1KKH 1.1 K 1134  m3itd - 97 2620 

IPT 06 1134  m3itd 75 2025 
4/2=27 - tiivistys 2 TL 05 30 r-m 1,8 h/r-m 19 515 

- tasaus ja 4 RM - - 72 1940 
aputy-ttö 

Yllpitvt työt 
- veden poisto PU 10 h - (10) 13 130 
- tarvikeajot KA 06 NL 10 h - (10) 50 500 

Lopettavat työt 
KKH11K 4 h - 4 97 390 
P'ro6 4 h - 75 300 
KAO6NL 4 h - 50 20Q 
4RM 4 h - 72 296 

SiirtyinMkiilat 
- kaivu 250 m3ktr 5,50 1370 
- tytt?3. tiiv. 400 m3rtr 6,50 2600 

Kesto (T3) 	117 h 	103880 mk 
3460 mk/r-m 

KAYTTORAJOITUKSET 

Tietokorttia 	ei voi kyttli 	urakkahinnoitteluun 



TIEN TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Rakennusvaihetiedot 

TYÖKOKONAISUUS 

Atoittavat työt 

REK NO 1 SIJOITUS 
Ojitus- ja putkitustyöt 	 5118 	D. 1320 

LAATIJA 1 AIKA 

Viemärin teko 	
TVH/RrtI 2.82 

Sadevesiviemäri n rakentaminen, tukematon kaivanto 

0 
Katvannon teko 

Sara-erfffn teko 

Putkien 

	

\ 	
ry2yuöT 

	

' 	 .?iv$ty$ Lop.ttavel 

Tietokortti sisältää sadevesiviemärin rakentamisen työsaavutustiedot työnvaiheittain, 

seka karkeat työsaavutustiedot työkokonaisuudelle. 

1 KARKEAT TYÖSAAVUTUSTIEDOT Cm/tv) 

Putki- 
mater. 

Kaivannon 
syvyys (m) 

1 Kalvoja (kpl/100_m) 
-- -- 6 

betoni 1 - 3 22 19 16 13 

mucvi 1 40 32 25 19 

___ 2ji3 

KÄYTTÖOHJE 

Toimintayksikkö 

KKH 10-27, KKT 04 

TL 02 

nxKA+KA...NL 

4 RM 

Tutustu tyinvaihekokonaisuuden (yllä) numerointiin 

® Karkean keston saat yllä olevasta taulukosta kaivojen lukumäärän (kpl/lOO m) mukaan. 

Tarkemman keston laskemiseksi ota selville mitoittavan työnvaiheen kesto, yleensä put-

kien ja kalvojen asennus. Muoviputkia asennettaessa mitoittavana tybnvaiheena on usein 
kaivannon kaivu. 

Sijoita muiden tydnvaiheiden suoritus sekä resurssien mitoitus mitoittavan ty?invaiheen 
mukaan mandollisimman edullisesti. 

Massapoistumat ja -rnenekit ovat seuraavalla sivulla. 

Työnvaiheittaiset toimintayksikbt ja työsaavutukset (m/h) tai aikamenekit (h), (tv) 
ovat seuraavalla sivulla. 

Taulukoiden väliarvot arvioidaan suoraviivaisegtj. 



Teoreettisissa laskelmissa 
käytetyt poikkileikkaukset 
tukernattomassa kaivaririossa 

1,0 m 

lOm 
j 

O3mJ. \ 	fJJ 
:i_ 	 :1jJ 	lOm 

Q3m 

1 TOIMINTAYKSIKOT ERI TYÖNVAIHEISSA 	 -_____________________ 

Työnvaihe Toimintaykslkkö 

Aloittavat työt KKH (KKT) + KA + 4 RM 

Kaivannon teko KKH (KKT) + n x KA 1 RM 

Sora-annan teko KKH (KKT) + n x KA + TL 02 + 2 RM 

Putkien asennus KKH. (KKT) tai KA. . .NL + 2 RM 

® Kaivojen asennus KKH (KKT) tai KA.. .NL + 2 

® Ympärystäyttö KKH (KKT) + n x KA ̂  TL 02 + 2 

Kaivannon täyttö 

®J'riivistys 
KKH (KKT) + n x KA + TL 02 + 2 RM 

® Ylläpitävät tarpeiden mukaan 	(esim. pumppu) 

® Lopettavat työt KKH (KKT) + KA + 4 RM 

MASSOJEN MARITYS (m3ktr ja m3rtr) 

Kaivu- 	Kalvannon 
sYvYs 	massapoistuma 
(m) 	(m3ktr/m) 

Massamenekki 

Sora-anna + ympärystäyttö Lopputäyttö 
(m3rtn/m) (m3rtr/m) 

1,0 	1,0 0,8 0,1 

1,5 	1,7 0,8 0,8 

2,0 	2,6 0,9 1,6 

2,5 	3,6 0,9 2,6 

3,0 	4,8 1,0 3,7 

TYtISAAVUTUKSET 

VIEMÄRIKAIVANNON KAIVU JA KUORMAUS: työsaavutus K3 (mlh) 

Toiminta- Kaivu- Kalvu- ja kuormaus- 
väline syvyys materiaali _____ 

(m) Sa,Hk Si,Sr Mr 

1 13 11 8 

KKT 2 7 6 4 

3 - - - 

1 24 22 17 

KKH 10, 11 2 12 11 9 

3 7 6 5 

1 29 27 22 

KKH 13,14 2 14 13 11 

_______ 3 8 7 6 

1 34 31 25 

KKI-1 16, 	17 2 17 15 12 

3 10 9 7 

1 40 38 31 

KKH 19-27 2 20 19 16 

3 12 12 9 

Siirrettäessä materiaali kaivannon 

viereen kasvaa työsaavutus 10 % 

(a2 = 0,80 1 

Roudan kapasiteettia plen'ntvä vaikutus (%l 

[_
Roudan paksuus (rn' 10,1-0,2 0,3-0,410,5-0,6] 

KKH 10 - 14 

KKH 16 - 27 

- 5 

- 3 

- 10 

- 	 7 

- 15 

- 11 



Toiminta- Muoviputki Betoniputki 
yksikkö 0 200-300 min 0 300-400 mm 

pituus 6 m pituus 1 m 

KKH (KKT) tai 22 5 
KA.. .NL + 2 RM 

a2 = 0,75 

Tolmintaykslkkö Tiivistys 	Kaivannon kaivusyvyys (m) 

___________________ 1,01 	1,5 	2,01 	2,5 	3,0 ___________ 

KKH (KET) + TL 02 Vaaditaan 	40 30 19 12 8 

+ n x KA + 2 RM Ei vaadita 	46 35 26 22 18 

a2 = 0,80 

SORA-ARINAN TEKO: työsaavutus K 3 (m/h), kun annan paksuus on 0,2-0,3 m 

Toiminta- Pohjan leveys 
yksikkö 0,8 - 1,0 m 

KK}-! 	(KKT) 	+ 22 
n x KA + TL 

a2 = 0,80 

PUTKIEN ASENNUS: 	työsaavutus K3 (m/h) 

KAIVOJEN ASENNUS 	työsaavutus K3 (h/kaivo) 

Toiminta- Putkiliitosten Kaivon korkeus (m) 
yksikkö lukumäärä 1,5 2,5 

KKH(KKT)tai 1 4,0 4,5 5,0 

KA. . .NL+281'1 2 4,5 5,0 5,5 

3 5,0 5,5 6,0 

a2 = 0,75 

Tyonvaihe sisältää sora-annan teon, renkaiden asennuksen, putkiliitoksien piikkauksen ja 

putkien juottainisen kaivoon. 

Taulukon arvot on laskettu 0 80 cm kaivonrenkaista tehdylle sadevesikalvol].e, jonka pohja- 
osana on pohjallinen kaivonrengas. 

YMPÄRYSTÄYTTÖ: 	työsaavutus (m/h) 

[TOIMINTAYKSIKKÖ KKH (KKT) + n x KA 	22 	a2 = 0,80 

1 	+TLO2 	 __________ 

KAIVANNON TÄYTTÖ JA TIIVISTYS: työsaavutus K3 (m/h) 

ALOITTAVAT JA LOPETTAVAT TYÖT: aikaxnenekki (tv) 

Normaaleissa olosuhteissa aloittavien ja lopettavien töiden aikamenekki on 	l tv 1 



Työnvaihe Työmäärä Työsaavutus Kesto 
Aloitus + lopetus -1 tv 

2 	Kaivu 200 m 0,9 x 13 m/h -2,5 tv 
3 	Sora-anna 200 m 22 m/h -. 1 	tv 
4 	Putkien asennus 200 rn 5 	m/h - 5 tv 
5 	Kaivojen asennua 6 kpl 5 h/kpl 4 tv 
8 	Ympärystäyttö 200 in 22 m/h -1 tv 

Tärttö 200 m 
200 

19 m/h -1,5 tv 
Tiivistys m 

roudan vaikutus (-10 %) 
työsaavutukseen huomi- 
oitu. 

yht. 10 tv 

KÄYTTÖESIMERK KI 

Tielinjalle rakennetaan 200 m sadevesiviemäriä, jonka keskimääräinen kaivusyvyys on 2 m. 
Kalvumateriaali, silttiä, viedään läjitykseen. Roudari paksuus on noin 0,4 m. Putket ovat 
0 3J0 mm betoniputkia. Kaivoja asenrietaan 6 kpl, joissa on putkiliittyrniä 2 kpl/kaivo. 
Pääkone: KKI-1 14. 

Karkeista työsaavutuatiedoista: 	17,5 m/tv 	(3 kaivoa/lOO m) 

200 m 
Karkea kesto: 	 17,5 m/tv 	11,5 tv 

- kaivannon massapoistunia 	 2,6 m3ktr/m 
- sora-anna + ympärystäytt, massamenekki 0,9 m3rtr/m 
- lopputäyttö, massamenekki 	 1,6 m3rtr/m 

vakio 	 1- 
........ -1 

14 + TL 02 	1- ............-4 
;KA...NL 

KA. . . NL 	 1—......- .....-1 
KKH 14 + TL 02 	 1-. .............. 
KKH 14 + TL 02 	 1— ............ 

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

o 	 5 	 10 	 15 

TYÖTU RVALLI suus 

- Liikenteen järjestelyissä noudatetaan ohjetta: "Tietyömaiden liikenteen järjestely" TVH7420X. 
- Nostotöissä noudatetaan yleisiä nosottyön ohjeita 
- Kaivuttiissä noudatetaan "TVH kirje nro H-788/132/42-80". 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

- ei työkohdesuunnitteluun 
- ei konekohtaisiiri vertailuihin 
- ei urakkahinnoitteluun 



REK NO 1 SLJOITUS 

Ojitus - ja putkitustyöt 	 5122 1 D.1330 
LAATIJA 1 AIKA 

Rumputyöt 	 IT'tI 2.82 

Sivuojarumpujen rakentaminen 

TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Menetelmät ledot 

TYÖ KOKONAIS UUS 

itt.vat 	Kaivannon 	Annan 	Rummun 	Ymprys - 	L - 	 - - teko 	- 	teko 	- asennu. 	töyttö 	tI 	tU$ - 

Tietokortti sisältää sivuojarummun tekemisen aikamenekkitiedot työvaiheittain sekä keston 
laskentaesimerkin. Yleensä sivuojarummut pyritään tekemään sainanaikaisesesti sivuojien 
kaivun yhteydessä. 

1 KAIVUMASSAT (m3kft/rumpu-m) 

Taulukossa 1 on esitetty kaivumassojen määrääminen rumpumetriä kohden, seinämän kaltevuus 
riippuu maalajista ja kaivutavasta 	(päältä/sivultakaivu). 

Kaivusyvyys 
(m) 

Seinäxnän kaltevuus 
5:1 	3:1 	2:1 

0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 
1,0 1,5 1,6 1,8 2,3 
1,5 2,4 2,7 3,1 4,2 
2,0 - 3,9 4,6 6,6 
2,5 - (5,3) 6,4 9,5 

Taulukko 1. Kaivumassat (m3ktr/rumpu-m) 

. 1 

TYÖSAAVUTUKSET 

Työnvaihe 

Aloittavat työt 
Lopettavat työt 

Kalvannon teko 

• 

Toiminta- Työsaavutukset ja aikamenekit Huomautukset 
yksikkö 

KKT/KKH 	 0,1 h/rumpu 
2 RM 

KKT/KKH 1 K3-kapasiteetti (m3ktr/h) 
kone siirto kuormaus 

sivulle autoon 
KKTO4 20 - 
KKH 16 40 35 
KKH 19 65 60 

Kaivuvaikeudeltaan helpot 
tai keskinkertaiset rnate-
riaalit 

Annan teko KKT/KKH betoniputkiruminut 1(3= 7,0 m/h Betoniputkirummujila 
Ruminun asennus 2 RM muoviputkirurnmut 1(3 =12,0 m/h annan paksuus n.20 cm, 

® 	Ympärystäyttö TL 
asennuspuut (50x100 mm). 
Ympärystäyttö tehdään ki- 
vettömillä kalvumailla 
20-30 cm:n kerroksina 
huolellisesti 	tiivistäen. 
Muoviputkirummuille ei 
tarvita annaa eikä 
tehdä päältä koneellista 
tilvistystä. 

Lopputäyttö 	 KKT/KK}-1 	1(3 = 40 m3rtr/h 	 Lopputäyttö tehdään ki- 
2 RM 	 vettömillä kalvumailla, 

(ø-30 cm) myös routi- 
TL 	 vat kelpaavat. 

P\fl4 	 1'? 	r'n•'-- 



LASKENTAESIMERKKI 

Mankkeella tehdään kolme muovisivuojarumpua (0 300 mm,pituudet 8, 10 ja 10 m). 
Kauanko työ kestää ja mitkä ovat työkustannukset, kun käytettävissä on KKT 04. Kaivannon 

lopputäyttö tehdään liittymän teon yhteydessä. 

Ratkaisu: Toimintayksikkö KKT 04 + 2 RM + TL 2 

1. Aikainenekit: 

Rumpu Pituus Kaivusyvyys m3ktr/m m3ktr 
Akamrekit (h) ________ __________ 

aloltt.+ Kaivu Asennus ja Yhteensä 
______ ______ (m) (taulukko 1/3:1 ______ lopett. ______ ympärystäyttö __________ 

1 8 1,0 1,6 13 0,1 0,7 0,7 1,5 

2 10 1,5 2,7 27 0,1 1,4 0,8 2,3 

3 10 1,0 1,6 16 0,1 0,8 0,8 1,7 

yhteensä 	5,56 h 

2. Työkustannukset: 

KKT 04 80 mk/h 

2RM 	54 

TLO2 	10 

144 mk/h x 6 h 	860 mk - 31 mk/rumpu-m 

KÄY TTÖRAJOITUKSET 
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TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTE LU 

Menetelmät jedot 

TYÖKOKON 4 ISUUS 

REK NO 1 SLJOITUS 

Kallion leikkaus- ja pengerrystyöt 	6065 	D.1400 
LAATUA AIKA 

Kivien ja lohkareiden rikkominen 	TVH/Rrf 2.82 

Kivien ja lohkareiden rikkominen räjäyttämällä 
tai hydraulisella iskukoneella 

. ,_.. 

Kivien ja lohkareiden rikkomista joudutaan tekemään mm. raivaus-, ojitus, maanleikkaus-, 
kallionlelkkaus- ja murskaustöiden yhteydessä. 
Rikotus voidaan tehdä räjäyttämällä tai hydraulisella iskukoneella. 
Rikotut kivet 0,20.. .0,35 m3ktd voidaan käyttää esim. pergertäytteeksi. 

KIVIEN JA LOHKAREIDEN RKKOMINEN RÄJ.4YTTÄMÄLLÄ 

Kiviin porataan ensin reiät KOT 04:lla (keskimäärin reikiä 1,24 m/m3ktd, 0,75 m/reikä, 
työsaavutus K3 = 24,0 pora-m/h). Panostukseen käytetään 35 %:n dynainiittia 3a sähkö- tai 
tulilankanalleja (keskimääräinen räjähdysainemenekki 170 glrn3ktd, panoksia 1,5 kpl/m3ktd). 
- Kivien ja lohkareiden keskim. koko työntutkimuksissa oli 1,4 m3ktd (1,0.. .2,0 rn3ktd) 

ja keskimääräinen työsaavutus K3 	19,5 m3ktd/h. 
- Työssä varottavia kohteita sähkö- ja puhelinlinjat, rakennukset ja liikenne 

KIVIEN JA LOHKAREIDEN RIKKOMINEN HYDRAULISELLA ISKUKONEELLA 

Rikottavat kivet kerätään pieniin ryhmiin rikotustyön tehostamiseksi. Suuria kasoja 
tulee välttää, 	jotta rikottuja kiviä ei tarvitse siirtää pois työvaiheen kestäessä. 

Kivien ominaisuudet mm. muoto, lustat ja suuntauksellisuus on otettava huomioon iskukohtaa 
valittaessa, sillä ne vaikuttavat ratkaisevasti työn onnistumiseen ja työsaavutukseen. 

Rikotustyön aikana ei saa oleskella 	20 metriä lähempänä työkonetta. sinkoilevien 
kivensirujen takia. Työkorieen lasit voidaan suojata ft 25 min:n teräsverkolla. 

1 TYÖSAAVUTUS (kpl/h) 

Kuvissa la ja lb on esitetty kivien rikkomisen työvuorokapasiteetti K3, kun. kivet ovat 
pienissä ryhmissä eikä rikottujen kivien siirto aiheuta rikotuskoneella odotusta 
(a2-kerroln = 0,83). Räjäytettäviä kiviä ei ole täkätty. 

PINTAKIVIEN RIKOTUS 

2 

1 

1,0 	 20 	 30 
Kivien koko (m3ktd) keskimäärin 

Kuva la. Pintakivien rikkomisen K3-kapasiteetti (kpl/h) 

40- 

3o 
0. . 

$ 20. 

TVH 7329Ei 	 r 	- 



mo- 

80 - 	 LOUHOSKIVIEN RIKOTUS 

1 	 __________ 

20 	

3,0 
L'ouhoskivien koko (m3ktd ) keskimäärin 

Kuva Ib. Louhoskivien rikkomisen K3-kapasiteetti (kpl/h) 

Mikäli rikotun materiaalin käsittely (esim. puskusiirto) haittaa rikotusta, vähennetään 

kuvista la Ja ib saatavaa työsaavutusta 10 % 	Yli 50 m:n siirtymisten vaikutus 

tysaavutukseen on arvioitava erikseen. 

LISÄTIETOJA 

Kuvassa 2 on esitetty pintakivien rikotuksen yksikkökustannukset v. 1981 hintasuhteilla. 

Kivien koon ollessa yli 0,7 m3ktd on räjäytys edullista. 

4C 

3C 
0. 

E 

2C 
c c 
0 

11c
_________ ____ ____ 

05 	 1,0 	1.5 	20 
Kiyien koko (m3ktd ) keskimäärin 

Kuva 2. Pintakivien rikotuksen yksikkökustannukset v. 1981 hintasuhteilla (TR-ind. 305) 

Hydraulista iskukonetta voidaan käyttää vaativissa 	olosuhteissa esim. taaJama-alueella 

tai puhelinhinjojen alla, missä kivien räjäyttäminen on vaikeata. 

Kiviponunin käyttöä tulee harkita Jouduttaessa rikkomaan vain muutama kivi. 

Vaihtoehtoisena menetelmänä voidaan harkita hautaaxnlsta. 

•h; 



KÄYTTÖESMERKKI 

Maanleikkausalueella on 110 kiveä 	100 m3ktd (taulukossa eriteltynä koon mukaan), 

jotka rikottuina voidaan käyttää pengertäytteeksi. Rikotustyhin on saatavissa seuraavat 

toimintayksiköt: 

- KJC1 16 + raskas hydraulinen iskukone 250 mk/h 

- KKT 04 + keskiraskas hydraullnen iskukone 150 mk/h 
- urakoitsija räjäyttämään, tarjous: 	1 m3ktd kivet 15 mk/kpl 

^ l m3ktd kivet 27 mk/m3ktd 

Edullisin toimlntayksikko ? 

Ratkaisu: 

Rikottavat Toimint yksikkö ___________________ 
kivet KKH 16 + raskas hydr.iskuk. KKT 04 + keskir. hydr.iskuk räjäytys(urakoits.) 

m3ktd__[ kpl X3(kpl/h) h mk K3(kpl/h) h mk mk/yks. mk 

0,4-0,6 29 43 0,7 175 18 1,6 240 15,-/kpl 435 

0,6-0,8 27 25 1,1 275 11 2,5 375 " 405 
0,8-1,0 22 17 1,3 325 8 2,8 420 330 
1,0-1,5 20 10 2,0 500 5 4,0 600 27,-/m3ktd 675 
1,5-2,0 10 6 1,7 425 3 3,3 495 " 475 
n.2,5 2 3 0,7 175 - - (135) " 135 

100 110 7,5 1875 14,2 2265 2455 

Valitaan KKH + raskas hydraulinen iskukone 

KAYTTÖRAJOITUKSET 



TIEN__TEKEMINEN 

1L 
TYÖNSUUNNITTELU 

Kallion leikkaus- ja pengerrystyöt 

Kallion louhinta 

REK NO 1 SLJOITUS 

5117 	D. 14OO 
LAATUA 1 AIKA 

TVH/RrtI 3.82 

Rakennusvaihet ledot 

TYÖKOKONAISUUS 

ALOITTAVAT 
[ TYÖT  1-[i-' 	1 

RÄJÄYTYS 

IjÖUHEEN 1 	ILOPETTAVAT 
SIIRTO 	Ij 	TYÖT 

Tietokortti sisältää ylläolevan tyhkokonaisuuden toimintayksikkötledot ja karkeat sekä työn-

vaihelttaiset työsaavutus tiedot. 

1 KARKEAT TYSAAVUTUSTIEDOT (m3ktr/tv) 

PORAUSTAPA 

__________________________ 
RINTAUKSEN KORKEUS__(m)_____ 

0,5 1 2-3 4-5 6- 

1 Käsiporakone 35 55 90 80 

2 Käsiporakonetta 60 90 150 140 

3 Käsiporakonetta 80 120 180 170 

1 Poravaunu (1-puominen) 80 150 210 250 

2 Poravaunua (1-puominen) 130 220 280 310 

1 Poravaunu 	(2-puominen) 120 200 260 290 

2 Poravaunua (2-puominen) 170 260 320 340 

Sisältävät koko työkokonaisuuden. 

Leikkauskoko 2000 m3ktr 

I Täkkäys alentaa em. työsaavutuksia noin 10 - 15 % 	1 
Huom 	Häiriöajat tulee ottaa huomioon laskemalla työkuukauteen 20 tp. 

TOIMINTAYKSIKÖT ERI TYÖNVAIHEISSA 

TYÖNVAIHE T0IMNTAYKSIKKÖ 

Kalliopinnan puhdistus KKH + n x K.A + 2 RM (tai PT + 2 RM) 

3 Poraus 	(käsiporakone) n x (KO + POK) + n x RAM tai n x (TR + KOT + POK)+ n x RAM 
3 Poraus 	(poravaunu) n x (KO + P0) + n x RAM tai n x (TR + KOT + P0) + n x RAM 

Panostus 1 RAM + 1 RM 

Täkkäys KKH ̂  1 RM, KA + nostolaite + 1 RM 

Räjäytys 1 RAM + n x RM 

ØLouheen siirto KKH + n x KA tai PT 



T0IMINTA(KSIKKÖ Kaivusyvyys TYÖSAAVUTUS 

m3ktr/tv m2/tv (m) 

KKH11+nXKA+2RM 0,2 130 650 

0,5 - 150 300 ______________________ 

KKH14 ^ nxKA+2RM 0,2 240 1200 

0,5 260 520 

KKH17 ^ nxKA+2RM 0,2 310 1550 

_______________________ 0,5 350 700 

KKH21+flXKA+2RM 0,2 370 1850 

________________________ 0,5 410 820 

KKH25 ^ nxKA+2RM 0,2 420 2100 

______________________ 0,5 450 900 

KKH3O+nXKA+2RM 0,2 450 2250 

0,5 480 960 

Materiaali: Kiinteät ja kiviset 

maalajit, kaivuluokka Ml (SiMr, 

HkMr) 

1 TYÖNVAIHEITTAISET TYÖSAAVUTUKSET ________________________________________ 
kAT.LTOPTNI'IAN PUHDISTUS 

2 RM puhdistaa kalliota kaivukoneen jäljiltä. Kalliopintaa voidaan puhdistaa myis puskutrak-

torilla (PT) kasaan puskemalla: työsaavutus on noin 2400 m2/tv. 

Tarkempaa tietoa kalliopinnan puhdistamisesta saa TS-tietokorteista nro 5080 ja 5070. 

PORAUS (käsi- tai vaunuporaus) 

- porauskapasiteettiin vrlkuttavat lähinnä seuraavat tekijät: 

- rintauksen korkeus 

- poran halkaisija 

- kallion ominaisuudet 

Poraus kannattaa suunnitella niin, että räjäytys ajoittuu joko taukokohtaan tai työvuoron lop-

puun. 

KÄSI PORAKONE 

Rintaus- Työsaavutus 
korkeus 

(m) p-m/h m3ktr/h Lm3ktr/tv 

0,5 13 5 40 

1 13 8 65 

2-3 13 15 120 

4-5 10 13 105 

Poran halkaisija 28-35 mm. 

PORAVAUNU (1-puominen) 

Foran Rintaus- Työsaavutus 
halkaisija korkeus 

(mm) (m) p-m/h m3ktr/hlm3ktr/tv 

1 16 16 130 

2-3 18 36 290 

35 - 45 4-5 20 60 480 

___________ 6- 22 88 700 

1 14 14 110 

2-3 16 32 250 

46 - 55 4-5 18 54 430 

6 20 80 640 

1 - - - 

2-3 14 28 220 

56 - 65 4-5 16 80 640 

6- 18 126 1000 

1- - - - 

2-3 - - - 

66 - 80 4-5 14 98 780 

6- 16 160 1280 

PORAVAUNU (2-puominen) 

Poran Rintaus- Tyosaavutus 
halkalsija korkeus 

(mm) (m) p-m/h m3ktr/h m3ktr/tv 

1 26 26 200 

2-3 30 60 480 

35 - 45 4-5 34 102 820 

6- 36 144 1150 

1 22 22 180 

2-3 26 52 420 

46 - 55 4-5 30 90 720 

6- 32 128 1020 

1 - - -  

2-3 22 44 350 

56 - 65 4-5 26 130 1040 

6- 28 196 1560 

1 -  - - 

2-3 - - - 

66 - 80 4-5 22 154 1230 

6- 24 240 1920 

Rintauksen korkeuden kasvaessa käytetään isompia poria ja suurempia reikävälejä, jolloin myti 

lohkarekoko kasvaa. 



PANOSTUS 

- panostuskapasiteetti on (2.. .4)x porauskapasiteetti, mitä pitempiä porausreiät ovat, 

sitä suurempi on kapasiteettien ero 

- tehdään suurimmaksi osaksi kentän porauksen aikana 

- porauksen ja panostuksen välillä tulee kuitenkin olla riittävä turvaetäisyys (vähin-

tään viisi metriä) 

- työn kokonaisaikaan vaikuttaa näin ollen se panostusaika, mikä kuluu kentän loppu-

reikien panostamiseen 

- panostus jatkuu porauksen loputtua n. 0,5 h/kenttä, jona aikana on mandollisuus 

esim. ylisuurten lohkareiden poraukseen 

TÄKKÄYS 

- täkkäyskapasiteetti on 100-170 m2/h riippuen peitettävästä pinta-alasta eli mitä 

suurempi kenttä sitä suurempi on kapasiteetti 

- räjäytettävän kentän suojaus joudutaan tekemään silloin kun läheisyydessä on suojat- 

tavia kohteita esim. rakennuksia tai johtolinjoja 

- täkkäykseen käytetään esim. kumimattoja tai hiekkaa 

- mattoja siirrellään kaivukoneella tai kuorma-auton nosturilla 

- täkkäyksen aikana voidaan porata rikkokiviä 

RÄJÄYTYS 

- räjäytyksen kesto on n. 0,5 h/kenttä 

- räjäytys on edullista ajoitaa taukokohtaan tai työvuoron loppuun 

- räjäytyksessä kuten koko louhintatyössä on noudatettava työtä koskevia lakeja ja 

ohjeita 

LOUHEEN SIIRTO 

- louheeri kuormausta tai puskusiirtoa voidaan tehdä porauksen ja panostuksen yhteydessä 

ja työ on kapasiteetista riippuen syytä aloittaa siinä vaiheessa, että louheen siir-

toa on jatkuvasti 

- leikkauksen kokonaiskestoon vaikuttaa vain viimeisen kentän kuormausaika 

TOIMINTAYKSIKKÖ Työsaavutus __________ 
m3ltd/h m3itd/tv lm3ktr/tv 

KKH 11 + n x KA 40 320 160 

KKH 14 + n x KA 50 400 200 

KKH 17 + n x KA 60 480 240 

KKH 21 + n x KA 80 640 320 

KKI-1 25 + n x KA 90 720 360 

KKH 30 + n x KA 105 840 420 

KKH 35 ^ n x KA 120 960 480 

Louhekoko noin 60 cm. 

Tarkempaa tietoa louheen kuormauk-

sesta saa TS-tietokortista nro 5107. 

Massakerroin m3itd = 2 m3ktr 

Puskusiirto (PT 35) 

- hienoksi tai keskikarkeaksi räjäytetty louhe ( 	 60 cm) 

- puskumatka 10.. .40 m, työsaavutus 400. . .320 m3ktr/tv 

ALOITTAVAT JA LOPETTAVAT TYÖT 

- aloittavien ja lopettavien töiden aikamenekki on 1-2 tv/työkohde riippuen koh-

teen koosta 

- aloittaviin ja lopettaviin töihin kuuluvat mm. seuraavat: 

- mandollinen lumen poisto 

- mittaustyöt 

- tarvikkeiden ja suojien siirrot 



KÄYTTÖESIMERKKI 

Tielinjalla on 3200 m3ktr (80 x 20 x 2) suuruinen kallion leikkaus. Kallion päällä on hiekka-

moreenia (HkMr) n. 0,2 metriä. Leikkauksen lähellä on asuinrakennuksia. Työhön käytetään 

seuraavia koneita: 

- kalliopinnan puhdistus KKH 21 + n x KA 

- poraus KO + 2 P0 (1-puominen), poran halkalsija 45 mm 

- louheen kuormaus 	KKH 30 + n x KA 

3200 m3ktr 12 tv Karkea kesto: 	2 x(150 m3ktr - 

Esimerkki on laskettu sillä perusteella, että yhdessä työvuorossa porataan, panostetaan, 

täkätään ja räjäytetään yksi, kenttä. Poraukseen käytetään työvuorossa näin ollen 6 h ja 

panostukseen, täkkäykseen ja räjäytykseen 2 h. 

Työnvaiheittaiset kestot 

Työnvaihe Työmäärä Työsaavutus Vaikutus koko-
naisuuteen 

Kalliopinnan puhdistus 1600 m2 1850 m2/tv 1 tv 

Poraus 	(6 h/tv) 3200 m3ktr 2 x 6 x 36 = 7,5 tv 
430 m3ktr/tv 

Porauksen loputtua 0,5 h/kenttä 
tapahtuva panostus 

Täkkäys panostuksen 215 m2/kenttä 1,0 h/kenttä 
loputtua 

Räjäytys 0,5 h/kenttä 

Louheen kuormaus 430 m3ktr 420 m3ktr/tv 1,5 tv 

Aloittavat ja 2 tv 
lopettavat työt 

YHTEENSÄ 12 tv 

Työ toteutetaan 

7 kenttänä 

KÄYTTÖRAJOI TUKSET 

- ei urakkahinnoitteluun 

TYÖTURVALLISUUS 

Työnjohtajan tu]ee yhdessä panostajan kanssa huolehtia, että 

- tarpeelliset luvat sekä poraus- ja panostussuunnitelmat ovat kunnossa 

- suojatoimenpiteet liikenteen ja räjähdystarvikkeiden osalta on hoidettu 

-. räjähdystarvikekirjanpito on ajan tasalla 

Panostaja vastaa edellä mainitun lisäksi, että 

- vaarallisella alueella ei ole ihmisiä 

- varmistusmiehet ja varoitustaulut ovat tarpeellisissa paikoissa 

- räjähdystarvikkeita käsitellään turvallisesti 

- laukeamattomat panokset tehdään vaarattomiksi (Vrt lisäksi räj.työn järj.ohje 362/65) 



REK NO 1 SIJOITUS 

Maan Leikkaus—ja pengerrystyöt 	 5046 	D. 1500 LAATUA 

1 AIKA Maaleikkauksesta rakenteeseen tai Lajitykseen 
Varomoanottopaikatto rakenteeseen 	 TVH/Rrt 	12.77 

Korkeat työsoavutukset maostotyyppien mukaan; materiaali - 
tiedot; koneyhdistetmät 

TIEN__TEKEMINEN 
L —1( 

.LL_i) 
TYÖNSUUNNITTELU 

Rakennusvaihetiedot 

TYÖKOKONAISUUS 

	

LAJITYS 	r 
I-4 TIIVISTYS] 

IRROTUS JA 	 ______________ _____________ ALOITTAVAT 	

[USKUSIIRTO 	

] 	

1 	TASAUS 	1 __________ 
TYÖT 	[KANTAMINEN 

KUORMAUS J 	LVIIMEISTELY 1 
1 
IRROTU1 1 	

1 LEIKKAUS-1 	J 1 LUISKIEN 	I 

TS-TIETO SISÄ1TÄ.X YLLXOLEVAN TYöKOi:O;A1 1rHJ)HN JEAN TYÖSAAV1JTTJSTIEDON. TYSAAVTJTtJKSEm 
ON r.IXÄRITETTY oio TE i.0 OJA1 :IJ1J1:LL I'flhirrIsj;i TOI -JNTAvLINEEN;; LEIKIAUKSENvoIT-. 
TAVA 1:ONF. iUOT TYVACJ1ET (JLiTrJ.vAAN NIVLLETYN KOKONAISUUFE]'N SOPTVAKSI. LISÄj.-,I TIETO- 
KORTTI ANTAA MAANLEIKKAUSTiJISs TARVITTAVAT MASSAJCERTOIMET SE OHJEITA TOIINTAvXLINEII)EN 
YHTEENSOVITTAMISEEI.r. 

TYÖMENETELMIEN EDULLISUUS 

TY•IENiTELfl1ci TYKJS'1'ANTTJST1N VHRTA1 LUAI.VOE: 

Työmenetelmjen ohjee1liet vertailuarvot siirtoetäisyyden funktiona. 

	

Käyrät kuvaavat kaivuluokaltaan kescivaikoita •fl 	(c:o) materiaaleja. 
Vertailuarvo laskettu ynden kuutinn siirtokustsnnusjsta ja se kuvaa ainoastapa keski-
näistä eduliisuutta (ei anna hintaa, hintasuhteet enimmäisohievuokrj 	mukaiset). 
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TIEN JA MAASTON PROFIILI 

ri [1 

HkMr 

SiMr - kaikki mnteriaalit 

1 	1 	1 	1 

- lyhyet siirtoetiisyvdet - 
10() 	iii 445+00 	 450+00 

- normaalit leikkaukset i 	1 
- ()_leikkaukset 

- kaikki materiaalit 

- pitkät siirtoetäisyydet 
>100 m 445+00 	 450+OC 

Ui 
- normaalit leikkaukset 

Hk 	hkSi 
- hUiriytvmttömit naalajit 

1 - siirtoetijsyc1et 	300 

445+00 	 450+00 

- normaalit leikkaukset: 
- avaset fl 

hkS 

- varsinainen leikkaus 
- kaikki materiaalit 

hkSi - siirtoetaisyydet: 
leikkausten avausmassat 	100 m 
pääleikkausmassat 	(ioo) 300 m 

445+00 	 450+00 

: 	1 	:::1t 

- pitknt siirtoetäisyydet 
30flr 

445+00 	 450.i0O 

- penkereisiin kalpaamattomat lIjItysalueelI. 

massat 

- liejut, 	!utn, 	spvet, 	siltit 
- 	ljitettv!it 	1ikkauxxlvt 

- 	iirtoetisyys ylesns 	selvsti 
i(erpl 	:ui 	tie;•Iuoen penger- 
rrt'solln 

-- ---------' 

445+00 	 450+00 

- 



Siirtoetäisyys 1 - 60 rn 

AT}:O1A.ALI 

TrELI'ol' kESi\]: VATäFAT 

20 31C) 220 

- materiaaliluokat seuraava sivu 

Kasaanpuskumatka max ..15 m 

;;A'r:PIAALT 

KESKI V.IKEAT 

700 470 

1 TYÖMENETELMÄ JA TOIMINTAYKSIKKÖ 	 1 	TYÖSAAVUTUSTIEDOT (m 3ktr/tv) 

II Laskettu konekokojen keskiarvotiedoilla. 
1 Sisältävät myös aloitus ja lopetustyöt. 

PT 21 - 35 (n) suorittaa irroituksen, 
puskusiirron ja pengertamisen sekä 0-leik-

kauksien muotoilun 

- lisäksi tiivistys- ja tasauskone 

- pengerluiskien viirneistely kerrosten 

teon jälkeen 

PT 21 - 35 (n) suoritts irroitukserr ja 
kasaanpuskun. KTJP (KKI-T. . .K) kuormaa ja 

siirto tapahtuu kuljetuskalustolla (äA, 

MA, TRD) PT 06 (TRN. . . p) suorittaa levi-
tyks en 

- lisäksi tiivistys- ja tasauskone 

KUP 13 - 30 suorittaa leikkauksen, kantaa 

materiaalin perikereeseen sekä levittää 

massat 

- leikkausluiskat viimeistellään eri 

koneella 

- lisäksi penkereellä tiivistys- ja tasaus- 

kone 

I Leikkauksen avaus suoritetaan PT 21 - 35:lla _______ puskusiirtoa käyttäen. Pääleikkaus tapahtuu 

KXH. • .K:lla (KUP) irrottaen ja kuljetus- 

välineillä siirtäen. Levityksen suorittaa 

PT 06 - 08 (Tn. . .P) 
- lisäksi tiivistys-. ja tasauskone 

Irrotue ja kuormaus KKH 14 - 30(t)K/ 
_____ 	13 - 19(p)K:lla (KUP 09 - 30), siirto kul- 

jetuskalustolla (KA, MA, TRD). Levitys 
tapahtuu PT 05 - 08:lla (JK 20 P, TRN .. .P) 
- leikkausluiskien viimeistely suoritettava 

eri koneella 
- lisäksi tiivietys- ja tasauskone 

- materiaaliluokat seuraava sivu 

(flQ 
MATKA (m) 

MATERIAALI 
HELPOT KESKI 

20-50 690 490 

100-1 50 370 280 

MATJ'OIAALI KOP 09-30  KlO! 	14-30(t)K/ 
13_19(p)K 

____________ pähkone pääkone 

UELPOT 700 590 

KESKI 560 450 

VAIKEAT - 390 

A['!IIIAALI KUP 09-30 KlO! 	1 Lt_30(t )ä/ 
LKP 	13_19(p)ä 

UEL1'OT 700 590 

560 450 

Ai - 390 

Irrotus tapahtuu KKU 11 - 17 (t) K:lla 

(erittäin vaikeissa tapauksissa 'Otokauha1la), 

siirto Läjitysalueelle KA:lla (TIIn). Läji-

tysaluPlla tarvitaan ajoittain levitys-

konelta 

KATKO JAA! KKH 11-17 Ve tokauha 
(t )i '" 

lieju,iiut. (;C) 6r silti- - 

- materiaaliluokituksessa edellä olevat 
kuuluvat heippoihin ja keskinkertai-
sija 



VARAMAANOTON TYÖMENETELMÄ 
	

TYÖSAAVUTUS ( m 3rtr/tv) 

KUP 09 — 30 tai KKH i 1i - 30(t)/13 - ?7(p)K 
suorittavat vararaamassojön irrotuksen ja 
kuormauksen, !u1jetus norinaa1ist. iA:lla. 
Levitys penkereellä PT 06 - 08 (Jx 2o P, 
TR...P):lla. Lisäksi tiivistys- ,a tsaus-
kone. 

Varamaanpaikn avaus ja ,jälkihoito otettava 
huomioon erikseen. 

Laskettu konekokojen keskinrvotiedoilla. 

Sis1tKvMt aloitus la lobetustyöt. 

.UOiAU.1('L 

KOP 09-30 KKFI 	1 	-30 ( t  ) 
ti 	13-7(p)L 

Fielpot 90 640 

Keski 770 540 

Vaikeat — 450 

MATERIAALU1EOOT (GEO ) 

HELPOT: 	 liejut, turpeet (Ei - E2), hiekat (Ki), sorat (K2) löyhät kivettömät 
moreenit (Ml), savet, siltit, Iuivakuorisavet (Hi-H3) 

KESKINKERTAISET: keskitiiviit, kivettömät ja kiviset moreeriit (M1-M2) 

VAIKEAT; 	 tiiviit moreenit, runsaakiviset moreenit (M3) 

Tl.Ilnjan TeIinjan Voronaan- kuljetusväli. 
Rølosns. Moelajit Iekkouks.sta Iekkook,.,so ottopo;kmto- neen lovalta 

IGEO4ueJdtvs ralt,nt*e,..n kuljetu,väII- rokent.,,.en rakente.,,en 

______ _________ yl'kI.k2.y2 kl.k2.y2 k2.y2 
P.tig,r Se - 1,70 - - 

1,05 1,60 0,95 0,65 
14Mk 0,95 1.35 0,90 0.70 
Mk 0,95 1.30 0.90 0,75 
KKk 0.95 1,40 0,85 0,70 
Sr 0,90 1,30 0,80 0.70 

______ HkMr jQ__ 1,50 0,95 0.70 

SOPWAT KUORMAUS — LEVITYSTOMINTAYKSIKÖT 

MAUAN KULKU 

m2tr.,,3t m3D.,n3id m3,ld ..n3, 

7m3ktd 
I j 

,n3,td 
4 

2 	4 
L2m3nt 

,,3kt, 
yl 	4 

'n3ktd 
1,1 	j 

m3Id 

n3ktd 
I 	• 
IJ n3,td 

k2 	4- 
m3rtd 

yt 4 
4S..m3tI 

k2 4 
n,ktd 

yZ 4 
,.. ,n,Ir 

LEVITYS- 
KONE 

KUORMAUSKONE 

MATERIAALI! 
LEVITYS 
_______ 

KKH...K KKH. .P 
- 

KUP 
'TVT 
lop 

WT 
13P 

IT1 i1T 
19-  

T 
27e 

T 
270 — — F — 19.30 — — 35 - - 

06 * * * * * * HELPOT,KESKINKERT. 

PT... 08 - (*) * * * * * (*) * * - HELPOT, KESKINKERT. 

21 (*) (*) (*) * * * * * * KAIKKI 

36 * * (*) * * KAIKKI 

10-15 * * * * * * * 
HELPOT 

KESKINKERTAISET 

lohkareeton) 

20 (*)(*) 
JK...I- ---------- --  

* * * * * * 
TRN 55P * * * * * * 

14 * * * * * * * * 

KUP 09401 (*) * *. * - - - .,••_ 1 - 

MATER IAALI 

paitsi Et ja Ht 

* 	sopiva (*) 	liiftn suuri tai pieni, mutta Iiytettiivissli 

Yhc1isteimin pei'usteen tyc5ritivutuMtiedot Ja opivuus e1' materiaalien k:isittr1yyn 



TIEN__TEKEMINEN IREK NO 	1 SIJOITUS 

6049 D. 1511 ______ Maan leikkaus- ja pengerrystyöt 

JJ, LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Maaleikkauksesta 	penkereeseen TVH/Rrt 	2.82 

Leikkaus ja 	kuormaus, 	siirto kuljetusväli neellä Rakennusvaihetiedot 

T YÖ KOKONAISUUS 

® 
1 
 ___ ___ ___ ___ ___ 

ALOITTAVAT 	LEIKKAUS 	 KUORMAUS JAI 	PENGERRYS 	..... 	TIIVISTYS 	 LOPETTAVAT 
r 	TYÖT 	 KULJETUS 	 TASAUS 	 TYÖT _____________ 1 j41 

IRO KKCMj 
'j LEIKKAUSLUIS-________________________ 

®1EN_VIIMEIST. 

TIETOKORTTI SISÄLTÄÄ '{LLÄKUVATUN TYÖKOKONAISUUDEN TYÖSAAVUTUKSET/AIKAMENEKIT (KARKEAT SEKÄ 

TYÖNVAIHEITTAISET ARVOT). 	TAULUKOIDEN VÄLIARVOT ARVIOIDAAN SUORAVIIVAISESTI. 

KARKEAT TYÖSAAVUTUKSET (m3ktr/ tv) 

KKH 13-35 	SUORITTAA LEIKKAUKSEN JA KUORMAUKSEN 

KUORMAUS- 	MATERIAALI 	 Sisältää koko työkokonalsuuden. 
KONE 	HELPOT 	KESKINKERT. 	VAIKEAT 	HUOM! 	Häiriöajat tulee. ottaa huomioon 

laskemalla työkuukauteen 20 tp. :: :z:: ________________ 

KUP 06-30 SUORITTAA LEIKKAUKSEN JA KUORMAUKSEN 

KUORMAUS- 	MATERIAALI 	 Tyonvaiheet on oletettu suoritettavan 
KONE 	

HELPOT 	KESKINKERT. 	työnkulkukaavioiden (kesahlosuhteet) 

KUP 06-10 	 mukaisesti ja niin, ettei kuormauksessa 

tapandu mainittavia viivytyksi 	muiden 
KUP 13-16 

tyonvaiheiden takia 
KUP 19-30 	i4 

TOIMINTAVÄLINEET JA MATERIAALIT 

KKH 14-35 	tai KUP 06-30 	leikkaus ja kuormaus 

n x KA (MÄ, TRD) 	kuljetus 

KKH tai PT 06-21 	leikkausluiskien viimeistely 

TRN. . .P tai PT 06.. .08 tai JK 20P 	levitys 

JK 20 tai JT 06 	tiivistys 

TH 14 	 tasaus 

2-3 RM 	 aputyöt 

MATERIAALIT: 	HELPOT: Hiekat (Kl), 	sorat (K2), 	löyhä moreeni (Ml) 

KESKINKERTAISET: Keskitiiviit, kiviset moreenit (M1-M2) 

VAIKEAT: Tiiviit moreenit, pohjamoreeni (M3) 



1 TYONVAIHEITTAISET TYSAAVUTUKSET / AIKAMENEKIT 	 1 
LEIKKAUS JA KUORMAUS KKH:lla: TYÖSAAVUTUS (m3ktr/tv) 

MATERIAALI KKH 14 KKH 17 KKH 21-25 KKH 30-35 

Helpot 570 650 760 920 

Keskirikert. 440 500 610 780 

Vaikeat 350 420 530 700 

®LEIKKAUS JA KUORMAUS KUP:lla: TYÖSAAVUTUS (m3ktr/tv) 

MATERIAALI KUP 06-07 KUP 09-10 KUP 13 KUP 16 KUP 19-22 KUP 30 

Helpot 

Keskinkert. 

670 

EI 

820 

600 

100 

740 

1200 

850 

1450 

1050 

EI 

1400 

ROUDAN RIKKOMINEN tapahtuu pudotusjärkäleellä ks. tietokortti 5066. 

Rikkomisen K3-kapasiteetti on 40-140 rn3ktr/h, kun roudan paksuus on 0,6-1,5 m. 
Alle 0,5 m routaa ei tarvitse erikseen rikkoa. 

KULJETUS tapahtuu kuorma-autoilla (maansiirtoauto, dumpperi) ja kalustoa oletetaan olevan 

riittävästi, joten kuljetuskapasite tti ei rajoita työkokonaisuuderi työsaavutusta. 

Tarvittavat tietokortit: nro 5028 - 5030 

MASSAKERTOIMET: HELPOT 	: m3itd = 1,30 x m3ktr 

KESKINKERT.: m3itd = 1,50 x m3ktr 

VAIKEAT 	: m3itd = 1,50 x m3ktr 

®LEIKKAUSLUISKIEN VIIMEISTELY: 	(PT 06-21): AIKAMENEKKI (tv) 

LEIKKAUKSEN KOKO 

(ni3ktr) 

KUP leikkaa 
PT 	viimeist. 

Viimeistelyn 
aikaxnenekki 	(tv) 

1500 1,0 

4000 1,5 

7500 2,0 

12500 2,5 

Viimeistelyn yhteydessä irrotettavat massat sisältyvät leikkauksen ja kuormauksen massoihin. 

KKH:n leikatessa ei tarvita eri konetta luiskien viimeistelyyn. 



1 TYÖNVAIHEITTAISET TYÖSAAVUTUKSET ( m 3ktr/tv) /AIKAMENEKKI (tv) 

® PENGERTMISEN TYÖS.AVUTUS (m3ktr/tv) 

KERROSTA KSUUS/ TOI MINTA1TLINE ______________________ 
PEERX0RKEUS TRN 55 P /TT 06 JK 20P/PT 08 (m) 

HELPOT 
KESKINKERT. VAIKEAT ________ 

____________ 
I{ELPOT 
KESKINKERT. 

________ 

VAIKEAT ________ ______ _________ 

0,2 540 EI 630 EI 
0,4 900 430 1050 480 

_____ 0,8 1300 d70 1 550 900 

1,0 1050 650 1250 790 
2,0 840 430 900 520. 
3,0 540 300 680 360 

Levityskoneen valinta 
tapahtuu niin, että levi-
tyksen työsaavutus on 
10-20 % suurempi kuin 
kuormauksen 

kts. kortti nro 6072 B.l 

TIIVISTYKSEN JA TASA1JKSEN TYÖSAAVUPUS (m3ktr/tv) ja (m2/tv) 

TOIMINTA- m3ktr/tv 	m2/tv 	1 
VÄLINE 	___________ ___________ 	Talvella tiivistys tapahtuu välittömästi levi- 1 
JK 20 + 	 tyksen jälkeen 	jyrä paikalla lähes koko a janl 7500 	15000 	______________________________________________ TH 14 	 __________________________________________________ 
JT 06 + 5000 	10000 TH 14 

() + 	ALOITTAVIEN JA LOPETTAVIEN TÖIDEN AIKAMENEKKI (tv) 

A1.oittavien ja lopettavien töiden aikamenekki normaalisti 	,0 - 1 ,5 tv 

TYÖNKULKUKAAVIOT 

K.söolosuht..t: 

aloittavat 	l&kkaus 

Talviolosuht..t: 

aloittavat 

KOKONAISKESTO = 

	

lsikkauslulsk. 	
aloittavat + leikkaus + 

	

viimelitely 	
tiivistys + tasaus + 

	

tiivistyi 	lopettovat 	
lopettavat tasaus 

roudon 

rikkomin.n 

leikkaus 
KOKONAISKESTO = 

kulj.tus 

	

p.ng.rrys 	
aloittavat + (routa) + 
leikkaus + lejkk.luiskien 

	

t. tiivistyi 	. 1.1kk. IulskI.n. losttavat viirneistely + lopettavat 



KAYTTÖESIMERKK$ 

Tuotesuunniteirnan mukaan tielinjalla on tehtävä 15000 m3ktr:n maaleikkaustyöt. Leikkaus- 

massat kuljetetaan penkereisiin; kuljetusmatka 200-1000 m. Materiaali on pääosin HkMr. 

Leikkaus ja kuormaus tehdään KKH 21:llä. Määrää työn kesto, kun leikkaus tehdään talvella? 

KESTO: karkea arvo: 15000 m3ktr/550 m3ktr/tv = 27tv 

KESTO: tarkennetaan: 

	

SIVU 2. 	KKH 21 15000/610 	= 24,5 - 

" 	3. 	levityskone TRN 55 1' 	= 24,5 

® tiivistys- ja tasauskone = 24,5 

vakio 	= l5 -.J 
2'6,0 tv' 

Kuljetettavat massat (m3itd) = 1,50 x 15000 m3ktr = 22500 m3itd 

1< ÄYTTORAJOITUKSET 

- ei konekohtaisiin vertailuihin 

- ei työkohdesuunnitteluun 



TIEN__TEKEMINEN 	
REK NO SIJOITUS 

L 	______ 	Maan Leikkaus-ja pengerrystyöt 	 6048 1 D.1511 
_______ 	 LAATIJA_1_AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 
Moateikkauksesta penkereeseen 	 TVH IRrt 979 

Rakennusvaihetiedot 
Leikkaus ja kantaminen penkereeseen 	-' 

TYÖKOKONAI SUUS 

AI.OITTAVAT 
TYÖT iLiT1Iv1ST 	

LOPETTA- 
LEIKKAUS J4KAI4MIN -4 LEVTYS 	1 JATASAUS 4VAT TYÖT 

t 	1 LEIXKAUS - 

TS-TIETO SISÄLTÄÄ YLLÄKUVATUN TYÖKOKONAISUUDEN TYÖSAAVUTUKSET/AIKANENEKIT (KARKEAT 

ARVOT SEKÄ TYÖVAIHEITTAINN TIETO). TAULtJKOIDEN VÄLIARVOT ARVIOIDAAN SUORAVIIVAISESTI. 
TOIMINTAYKSIKKÖ: KUP (13-35) + PT 08 + JK 23 + TH 14 + 2 RM 

KARKEAT TYÖSAAVUTUKSET (m 3 ktr/tv) 

KUP (13-19)+ PTO8 
i THI4 s JK2O+3RM 

Tybsavutus sisaltää 
vi läolevan työkoko - 
naisuuden 

HUOM. Hairiöajat tulee ottaa huomioon laskemalia työkuukauteen 

TYÖVAIHEITTAISET TYÖSAAVUTUKSET (m 3 ktr/tv) /aikamenekit (tv) 

LEIKKAUS JA KANTO PENKEREESEEN SEKÄ PENGERTÄNINEN KtJP (13 - 35) 

SIIRTO 	TOIMINTAVÄLINE JA MLALPLJI 	______________ _____________ 
ETÄISYYS 	KUP 13 	KUP 16 	KUP 19-30 	KUP 35 

helpot 	keski 	helpot 	keski 	helpot 	keski 	helpot 	keski 

20 	740 	510 	850 	580 	1050 	60 	1220 	770 

50 	520 	360 	580 	420 	730 	520 	8b0 	610 

100 	380 	260 	400 	320 	520 	380_ - 	600 	480 

150 	280 	200 	310 	240 	390 	- 310 	47 	410 

300 	160 	120 	175 	135 	220 	160 	10 	220 

MATERIAALIT: Relpot: 	 hiekat (1(1), sorat (K2), 1yht kivettömät moreenit (Ml) 
Keekinkertateet: keekitiiviit, kivett3nät ja kiviset moreenit (M1-M2) 
Vaikeat: 	tiiviit m.reenit, pohjateoreeni (M3) 

ROUDAN RIKKOMISEN AIK.ANENEKKI (tv): TOIMINTAVÄLINE PT 21-35 R 

c 

> 

_______________________ _______ _______ 	TOIM INTAYKSIKKONÄ: SIIRTOETAISYYS (ml 
KAIVU- 	1 	1 	T 
LUOKKA 	20 	50 	1 	100 	150 	300 

HELPOT 

/ 
KESKI 

LEIKKAUKSEN KOKO 	Helpot 
MATERIAALI 

(m3ktr) 	 Keskinkertalset 	Vaikeat 

1.OQ 	 O5 	0,5 
5.000 	1.0 	1.5 
7.500 	___________ 	_________ 
15.000 	= _________ 

OTETAAN HUOMIOON VAIN, JOS ROUTAA 
ON HUOMATTAVM PAKSULTI ( 0,3 a) 
PAKSUN ROUDAN RIEKOMISEEN (0,6 m) 
TULEE K)YTTÄÄ ROUTAJÄRKÄLETTÄ 

(ks. kortti 5066, D.1500) 



TYÖVAIHEITTAISET TYÖSAAVUTUKSET / AIKAMENEKKI 

LEIKXAUSLUISKIEN VIIMEISTELYN AIKAMENEKKI (tv) PT 08-21 

LEIIKLUXSBN 
KOKO 
(m3ktr) 

AIKAMENEKKI (tv) 
HELPOT 
KESKINKERT. VAIKEAT 

1.500 1,0 1,5 
5.000 1,5 2,0 
7.500 2,0 2,5 

15.000 3,0 4,0 

Leikkausluiskien viimeistely tapahtuu 

leikkauksen j1keen. Keskimarinen 

massapoistuma = 0,3 - 0, m3ktr/m2 

luiskapinta-alaa, kun leikkaus on 

suoritettu KIJP:lla. 

TIIVISTYKSEN JA TASAUI(SEN TYÖSAAVIJTUS (m3ktr/tv) ja (m2td/tv) JK 20 (JT  06) ±(TH1) 

TOIMINTA- 
VÄLINE 

zn3ktr/tv m2 	/tv 

JK 20 (JT 06) 7.500 15.000 

®,. ® ALOITTAVAT JA LOPETTAVAT TYÖT (tv) 

Aloittavien ja lopettavien töiden aikamenekki 

(sis1tää mandollisen lumen poiston) 

Talvella tiivistys on suoritettava 
välittömästi pengerryksen jälkeen 

jyrä paikalla lähes koko ajan 
levitys + tiivistys JK 20 P:llä. 

Tiivistyksen yhteydessä ja sen jäl-
keen tehtävässä tasauksessa käyte-
tään tarvittaessa tiehöylää, 

-.O,5-15tv 

1 TIETOKORTIN KÄYTTÖESIMERKK 	 1 
Suoritetaan 5000 m3ktr maanleikkaus - pengerrystyö KUP:lla kantaen. Keskikokoinen 

KtJP ja kantomatka keskimäärin 60 m sekä työn suoritusajankohta syksy sekä maalaji 

HkMr. Kesto? 

KARKEA KESTO: 	5000 m3ktr/380 m3ktr/tv 	13 tv 
TYÖVAI}IEITTAINE KESTO: 	® 5000/400 12,5 tv - 

(KUP 16) samaan aikaan kuin 
edellinen 2,0 tv 

® 5000/7500 1,0 tv 

aloitt. 	+ lopett. 0,5 tv- 

13,0 tv 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

- ei urakkahinnoitteluun 

- ei konekohtaisiin vertailuihin 

- ei työkohdesuurinitteluun 



REK NO 1 SIJOITUS 

Maan teikkaus-ja pengerrystyöt 	 5047 1 D. 15B 
LAATIJA 1 AIKA 

Maateikkauksesta penkereeseen 	 TVH/Rrt 12.77 

Puskusiirto ja Levitys 

TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Rakennusvaihetiedot 

TYÖKOKONAISUU S 

CI) 
ALOITTAVAT 
TYÖT 

IRROTUS, PUSKUSIIRTO 
JA LEVITYS 

1 LEIKKAUSI.UISKIE 
VIIMEISTELY 

1 IRROTUS JA MUOTOILU. 
1 PUSKUSIIRTOJA LEVITYS 

TIIVISTYS JA j,...,.j LOPETTAVAT 
TASAUS 	 TYÖT 

T5.-IETO SISÄLTÄÄ YLLÄOLEVAN TYÖKOKONAISUUDEN TYÖSAAVUTUSTIEDOT (KARKEA, KOKO 

TYÖTÄ ESITTÄVÄ SEKÄ TYÖVAIHEITTAINEN) 

TOIMINTAYKSIKKÖ: PT 21-35(R) + JK 20 (JT, JSM) + 2 RM 

1 KARKEAT TYÖSAAVUTUKSET (m 3 ktr/tv) 

SIIRTO PT 	21 	(R) PT 35 (.R) 

MATERIAALI _________ MATERIAALI ETÄISYYS 

HELPOT J 	KESKINK.  1 VAIKEAT HELPOT KEK1K. VAIKEAT (m) 
"' 

/ /4; /// /  20-40 

40-80 
_________ 

TPLCLUKON ARVOT YHDISTETTYJÄ NORMAALILEIKKAUKSEN JA MUOTOILUN ARVOJA. 

PÄTEVÄT, JOS ROUTAA ALLE 0,5 m 

HUOM: Häiriöajat tu1e ottaa huomioon laskemalla työkuukauteen 20 tp. 

MATERIAALIT: 

Helpot: 	hiekat (Ki), sorat (K2), löyhä moreeni (Ml) 

Keskinkertaiset: keskitiiviit kivettömät ja kiviset moreenit (M1-M2) 

Vaikeat: 	tiiviit moreenit, pohjamoreeni (M3) 

TYÖNVAIHEITTAISET TYÖSAAVUTUKSET Cm 3ktr/tv) 

IRROTUS, PUSKUSIIRTO JA PENGERTMINEN: 

TOIMINTAVÄLINE: PT 21-35(R) + 2 RM 

SIIRTO 

ETÄISYYS 

(m) 

PT 	21 	(8) PT 35 (R) 
_______ MATERIAALI __________ MATERIAALI ______ 

HELPOT KESKI VAIKEAT HELPOT KESKI VAIKEAT 

20 470 350 200 7 00 570 320 

40 390 290 170 600 490 270 

60 340 240 150 510 410 230 

80 290 220 430 350 210 

- TYÖSAAVUTUSARVOT SISÄLTÄVÄT MYÖS LEIKKAUSLUISKIEN VIIMEISTELYN. 

- ROUTAA ALLE 0.5 m 



V(ÖNVAIHEITTAISET TYÖSAAVUTUKSET (m 3 ktr/tv) 

MUOTOILU 0-LEIKKAUKSISSA, PUSKUSIIRTO JA LEVITYS 

TOIMINTAVXLINE: PT 21-35 (H) + 2 RM 

SIIRTO PT 	21 	(R) PT 35 	(R) 

MATERIAALI MATERIAALI ETXISYYS 

HELPOT KESKI VAIKEAT HELPOT KESKI VAIKEAT (m) 

20 500 380 240 650 500 300 

40 350 300 210 460 370 250 

60 270 240 180 350 290 220 

80 230 210 160 280 240 200 

- ROUTAA ALLE 0.5 m 

TIIVISTYS (JA TASAUS) 
TOIMINTAVAI4NEET: JK 20(P) tai JT 06-09 + TH14 

TOIMINTA 
VXLINE ni3ktr/tv m2 	./tv 

JK 2O+TH14 7.500 15.000 

JT 0-09 +T1114 5.000 10.000 

Talvella tiivistys tapahtuu välittö-
mästi levityksen jälkeen tiivis-
tyskone työssä lähes levityksen ajan. 

Tiivistyksen yhteydessä ja sen jäl-
keen tehtävässä tasauksessa käyte-
tääh yleensä tiehöylää. 

0 + 0 ALOITTAVIEN JA LOPETTAVIEN TÖIDEN AIKAMENEKIP (tv) 

Aloittavien ja lopettavien töiden aikamenekki Ii.o - 1.5 tv 

KYTTÖESIMER KKI 
Tielinjalla suoritetaan puskusiirtona eri kohteissa kaikkiaan 7200 m3ktr maanleikkaus- 

pengerrystyöt. Materiaali keskimäärin HkMr ja siirtomatka 50 - 100 m. Työn kesto? 

	

KARKEA KESTO: PT 35 (R) 	HkMr ks. "materiaalitiedot" 

-, keskinkertaiset -, 390 m3ktr/tv 

	

7200/340 	21,0 tv 

TARKEMMIN KESTO TYöVAIHEITTAIN 

Ø irrotus, puskusiirto (keakim. 75 m) ja pengertäminer; 7200/ 355 = 20 tv 1  

(tasaus ja) tiivistys JK 20(P)(työaika/kerros) 	7200/7500 = 1 	tv)l 

	

aloittavat + lopettavat; 	 1,5_tv.1 

21,5 tv4I 

KÄYTTÖ RAJ OlTU KS ET 
- ei urakkahinnoitteluun 

- ei kenekohtaisiin vertailuihin 

- ei työkohdesuunnitteluun 



TIEN__TEKEMINEN 	 REK NO 1 SLJOITUS 

L j[d[ 	 Maan leikkaus-ja pengerrystyöt 	 5050 1 D. 1511 
LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 
MciaLeikkauksesta penkereeseen 	 TVH/Rrt 12.77 

Rakennusvaihetiedot 	rrotus a kuormQus eri koneetta,siirto kuljetusvätineetLö 
______________________ troutae alle O.5mj 

TYÖKOKONAISUUS 

® ___ 
ALOITTAVAT _ ___ 

IRROTUS+ 1 
___ 

KUORMAUS 1 	• ___ 
FEVITYS _.. 

___ 
TIIVISTYS. ._. LOPETTAVAT 

TYÖT KASAANPUSKU -, 
1 L- WISKIEN 

VIIMEISTELY 	J 

1-, 
1 	KULJETUS 

__________________ 

1 	 TASAUS TYÖT 

T IETOKORTT 1 SISÄLTÄÄ YLLÄOLEVAN TYÖKOKONA ISUIJDEN PYÖSAAVUTUST IEDOT/A IKAMENEKIT (KÄRKEÄ TIETO 

SEKÄ TYÖVAIHEITTAINEN TIETO), TAULUKOIDEN VILIARVOT SUORAVIIVAISESTI. 

1 KARKEAT TYÖSAAVUTUKSET(m3ktr/tv) 

IRROITTAVA 
TOIMINTA- 
VÄLINE 

MATERIAALI/LEIKKAUSSYVYYS . Keski/syva Vaikeat/syva 
Helpot/matala Keski/matala 

PT 	21 (R) /// 	/////274Wfl '///' 
PT 	35(R) ________________ 

TYÖSAAVUTUSARVOT SISÄLTÄVÄT 

KOKO TYÖKOKONA ISIJUDEN 

Työvaiheet suoritetaan irrotukaen 
määräö.mäsB tandissa j& niin, 
ettei viivytyksiä tapandu. 

HUOM; HÄIRIÖAJAT TULEE OTTAA HUOMIOON LASKEMALLA TYKUUKAUTEEN 20 tp 

1 TOIMINTAVÄLINEET JA MATERIAALIT 	 1 

irrotus, kasaanpusku ja viimeistely 

kuorxnaus kuljetusvälineeseen 

kuljetus 
levitys penkereellä 

tiivistys 
tasaus 

aputyöt 

PT 21 - 35 R 
K11P 06 - 30 (Kxn 14 - 30(t) K/13 - 27(p)K 

nxKA 	(nxMA,nXTRD) 
PT 06 - 08 (TRN. . .P, JK 2Op) 

JK 20 (JT  06) 

TH 14 
3 RM 

MATERLkkLIT: HELPOT: Hiekat (Ri), sorat (K2), löyhä moreeni (Ml) 

KESKINKERTAISET: Keskitiiviit, kiviset moreenit (Ml - M2) 
VAIKEAT: tiiviit moreenit, pohjamoreeni (M3) 

1 TYÖNVAIHEITTAISET TYÖSAAVUTUKSET (m3ktr/tv) 

® IRROTUS, KASAAIIPUSKtJ JA LEIKKAUSLUISKIEN VIIMEISTELY: PT 21 - 35 (R) 

TOIMINTA- 
VÄLINE 

MATERIAALI/LEIKKAUSSYVYYS 

Keski/syvä Vaikeat/syvä 
____________ Helpot/matala Keski/matala 

PT 	21(R) 750 410 

PT 	35(R) 1050 600 

- routaa alle 0,5 m 

- lyhyet puskumatkat ( 	15 m) 



1 TYÖNVAIHEITTAISET TYÖSAAVUTUKSET (m 3 ktr/tv) /uikamenekit ( tv) 	 1 
® KUORMAUS: xtr 06 - 25 

KUORMAÄVA 
TOIMINTA- 

MATERIAALI 

HELPOT KESKI VÄLINE _______ __________ 
KUP 06-10 810 620 

KUP 13-16 1150 870 
KUP 19-35 1600 1300 

Puskutraktorin irrottaessa vaikeakaivuluokkaista materi-
aalia se muuttuu kaivuluokaltaan keskivaikeaksi. 

Kuormaava kone valitaan irrotuksen tyosaavutuksen mukaan. 

Kuljetuksen irtokuutiot saadaan massakerrointietojem 
avulla. 

LEVITYS: PT 06 - 08, JK 20? ja TRN 55? 

KERROS- 
PAKSUUS 

(m) 

MATERIAALI ________ PENGER- 
KORKEUS 

(m) 

MATERIAALI 	_______ 

HEIP0T I VAIKEAT HELPOT VAIKEAT 
________ _______ KESKINIERT. ____________ ________ ________ KESKINKERT. _______ 

0,2 580 - 1 1100 720 

0,4 980 460 2 870 470 
0,8 1400 890 3 610 330 

Levityksen työsaavutuk-

sen pitäisi olla 10-20 % 
suurempi kuin kuormauk-
sen työsaavutus. 

TIIVISTYS JA TASAUS : JK 20(P) tai JT 06 + TH14 

TOIMINTA- m3ktr/tv m2td/tv 
VÄLINE 
JK 20 +T814 7500 15000 

ALOITTAVAT JA LOPETTAVAT TYÖT 

Talvella tiivistystyö on suoritettava välittömä.ti 
1evityksn jälkeen 	jyrä paikalla koko ajan 
levitys + tiivistys JK 20P:llä. 

Tiivistyksen yhteydessä ja 	jälkeen tehtävään 
tasaukseen käytetään yleensä tiehöylää. 

Aloittavien ja lopettavien töiden aikamenekki 11,0 - 1,5 tvl (sieält 	mandollisen lumen 

raivauksen) 

KÄYTTÖ ESIM ERKKI 

Pielinjalla suoritettava 8000 m3ktr:n maanleikkaus-pengerrystyöt. Kuljetusetäisyys on..4 n 
ja materili on pääosin tiivistä SiMr. Työn kesto? 

KESTO: materiaali tiivistä SiMr = VAIKEA PT 35R irrottaa: 8000/550 = 14,5 t... Tarkemmin 

kesto sekä resurssit määrätään työvaiheittain laskien. 

® irrotue 	8000/60013,5 	13,5 tv - 

kuormaus 	8OOO/62O13,0 

KUP 09 

43 levitys 	8000/1100 	7,5 

® tiivistys + tasaus (8000/7500 1,0 työaika/kerros) 

aloitue + lopetus; vakio 1,0 	1,0 tv - 

14,5 tv 	.. 

1 KÄYTTÖRAJOITUKSET 
ei urakkahinnoitteluun 

ei konekohtai8iin vertailuihin 

ei työkohdesuunnitteluun 

roudan paksuuden noustessa yli 0,5 m tulee roudan rikkomiseen käyttää pudotusjärkälettä 

(kts. TS-kortti n:o 5066) 
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TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Rakennusvaihetiedot 

TYÖKOKONAISUUS 

REK NO 1 SUOITUS 

Maan leikkaus- ja pengerrystyöt 	6051 	D.1520 
LAATIJA 1 AIKA 

Pehmeän perusmaan poisto - läjitys 	TVH/Rrt 2 82 

Rakenteisi in kelpaamattomien massojen kaivu 
kuljetus ja läjitys 

ENIKKAUS 	
r1 r 

TTi3 	—ø4 JITYS 	1=1 LOPETTAVAT 

TS-TIETO SISÄLTÄÄ YLLÄOLEVAN TYÖKOKONAISUIJDEN TYÖSAAVUTUSTIEDOT/AIKANENEKIT 

(KARKEA TIETO SEKÄ TYÖNVAIHEITTAINEN TIETO). 

KARKEAT TYOSAAVUTUKSET (m3ktr/tv) 

Sisältävät koko työkokonai-

suuden 

- kaivusyvyys 1-4 m 

- routaa 0-0,5 m 

HUOM 	Häirioajat tulee ottaa huomioon laskemalla työkuukauteen 20 tp. 

1 TOIMINTAVÄLINEET JA MATERIAALIT 

KKH 10-30 tai KK22V 	 pehmeän perusmaan poisto 

n x KA (TRD, MA) 
	

kuljetus 

TRN. •P,  PT 06-08 
	

läjitys 

2-3 RM 	 aputyö 

tlaanleikkauaten 	penkereisiiri sopimattomat massat myös KUP/KKH:].la, kts 

muut maanleikkaustietokortit, nrot 6049, 5050, 6048) 
MATERIAALIT: penkereislin kelpaamattomat massat: 

liejut, muta, turpeet E1-E3 (GEO) 

savet, siltit, kuivakuoret H1-H3 (GEO) 

. 1'' 

1 TYÖNVAIHEITTAISET TYÖSAAVUTUKSET (m3ktr / tv) 	 1 

PEHMEÄN PERUSMAAN POISTO 

Toimintaväline: KKH 10 - 30 ja KK 22 V 

TOIMINTAVÄLINE _____________ ___________ ______________ _________________ 

KKH 	10, 	11 KKH 13, 	14 KKH 	16, 	17 KlO-! 	19,21,25 KKH 	27,30  KK 22 V 
(vetokauha) 

340 420 500 620 760 380 

Jos läjitykseen viedään massoja normaaleista leikkauksista, saadaan työsaavutukset ko. 

rakennusvaihetietokorteista. (arot 6049, 5050, 6048) 

'r\W 	)C1 	 , --.-- 



TYÖNVAIHETTAISET TYÖSAAVUTUKSET (m3ktr/tv) 

Kuljetukaen naesamäärien määrittämiseen voidaan käyttää kerrointa m3itd = 1,5 x m3ktr. 

Kalustoa oletetaan olevan riittävästi. 

® LÄJITYS: 
Toimintaväline: TRI.. P, PT 06-08 (tyt5saevutus 1500-2000 m3ktr/tv) 

Läjitysalueen tasaus tehdään muun työn ohessa tai jos läjityealueella tarvitaan 

erillistä levityskonetta. työhön valitaan pienin saatavissa oleva levityskone. 

Läjityksen vaatima ajantarve on keskimäärin 30 % massojen leikkauksen ajantarpeesta. 

ALOITTAVAT JA LOPETTAVAT TYÖT (tv) 

I 0ittavn ja lopettavien töiden aikamenekki 1.0 - 2.0 tv 

KÄYTTÖESIMERKKI 

Tielinjalia on poistettavia pehmeikkömassoja yhteensä 11 000 m3ktr. 
Työ suoritetaan hydraullselia kaivukoneella (KKH 17). Läjitys-
koneena TRN 55 1'. Kauanko työ kestää? 

KESTO: karkea arvo: 	11 000/420= 26,0 tv 

KESTO: tarkennus: 	11 000/500 	22,0 tv 
11 000/2000 	5,5 tv 

@ -I-  ® 	aloitus ja lopetus 2,0 tv 
kesto 	24,0 tv 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

- ei konekohtaisiin vertailuihin 

- ei työkohdemuunnitteluun 

-. 
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Maon leikkaus- jo pengerrystyöt 

Varamaanottopai kalta penkereeseen 

Varamaanotto, kuljetus ja pengertäminen 

TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Rakenriusvaihetiedot 

TYÖKOKONAISUUS 

REK NO 	1 SIJOITUS 

6052 D.1531 
LAATIJA 1 AIKA 

TVH/Rrt 2.82 

0 0 
F ALOITTAVAT 

TYÖT 
______________ 

TIIVISTYS 
TASAUS 

______________ 

LOPETTAVAT 
TYÖT 

______________ 

IRROTUSJA KUci 
MAUS VARAMAA—}_H PAIKASSA 

[ 	LEVITYS 
______________ 

KULJETUS 

TIETOKORTTI SISÄLTÄÄ YLLÄOLEVAI. TYÖKOKONAISUUDEN TYÖSAAVUTUSTIEBOT/AIKAMENEKIT 

(KARKEA TIETO SEKÄ TYÖNVAIHEITTAINEN TIETO) 

TAIJLUKOIDEN VÄLIARVOT ARVIOIDAAN SUORAVIIVAISESTI 

1 KARKEAT TYÖSAAVUTUKSET (m3ktd/tv) 

Sisältävät 

koko työkoko-

naisuuden 

Levitys 

kerrospenger-

ryksenä. 

Huom Häiriöjat tulee ottaa huomioon laskemalla tydkuukauteen 20 tp. 

1 TOIMINTAVÄLINEET JA MATERIAALIT 

 

- 

KUP 06-30 tai KKH 13-30 	 irrotus ja kuormaus 

nx KA (TED, MA) 	 kuljetus 

TRN.,. .P (PT 06-08, JK 20P) 	levitys 

JK 20 (JT 06) 	 tiiv1sys 

TH 14 	 tasaus 

2-3 RM 	 aputy5t 

MATERIAALIT: HELPOT: 	Hiekat (Ki), Sorat (K2), Löyhä mcreeni (Ml) 

(GEO) 	KESKI: 	Keskitiiviit, kiviset moreenit (M1-M2) 

VAIKEAT: Tiiviit moreenit, pohjamoreeni (M3) 

1 TYÖNVAIHEITTAtSET TYÖSAAVUTUKSET (m3ktd/tv) 

IRROTUS JA KUORMAIJS: Toimintaväline KU? 06-30 

MATERIAALI KUP 06-07 KUP 09-10 KUP 13 KUP 16 KUP 19-22 KUP 30 

Helpot 710 920 1100 1260 J 1580 

Keski _______ 720 800 960 1180 1540 

Varamaapaikka oletetaan sellaiseksi, että routa ei häiritse irrotusta. 

TVH 732961 6052 D.1531 



1 TYÖNVAIHEITTAISET TYÖSAAVUTUKSET (m3ktd/tv) / AIKAMENEKKI (tv) 

IRROTUS JA KUORNAUS: Toimintaväline KKH 13-35 

MATERIAALI KKH 	 ________ 

13-14 16-17 
[ 	

21-25 30-35 

Helpot 740 820 980 1220 

Keski 570 640 790 1000 

Vaikeat 440 530 670 870 

Varamaapaikka oletetaan sellaiseksi, 

että routa ei häiritse irrotusta. 

KULJETUKSEEN kalustoa oletetaan olevan riittävästi. 

?ssakerto1nt: Helpot : m3itd = 1,25 x m3ktd 

Keski 	: m3itd = 1,35 x m3ktd 

Vaikeat : m3itd 	1,35 x m3ktd 

LEVITYS: Tolmintavälineet: TRN.. .P, PT 06-08, JK 20 P 

MATERIAALI 

________ 

KERROSPENGER/paksuus 

0,2m10,4m 0,8m 

Helpot ja 
keski 610 1030 1470 

Vaikeat - 480 940 

PÄÄTYPENGER/korkeus 

im J 	2 m1 3m 

1160 920 640 

760 490 550 

Levityksen työsaavutuksen pi-

täisi olla 10-20 % suurempi 

kuin kuormauksessa. 

kts. kortti nro 6072 B.1 

TIIVISTYS JA TASAUS: Toimintavälineet JK 20 (JT 06) ja TH 14 

TOIMINTAYKSIKKÖ Työsaavutus 

m3ktd 	}m2/tv 

JK 20 + TH 14 

JT 06 + TH 14 

7 900 

5 300 

15 000 

10 000 

Talvella tiivistystyö suoritetaan välittömästi 

levityksen jälkeen -. jyrä paikalla koko ajan 

-,.levitys + tiivistys JK 20P:lla. 

ALOITTAVAT JA LOPETTAVAT TYÖT 

Aloittavat ja lopettavat työt varamaanotossa 1,0-4,0 tv 

- max arvo sisältää varamaapaikan avauksen ja jälkihoidon 

t< ÄYTTÖESIMERKK i 

Tiealueelle tarvitaan 11 900 m3rtr massoja varaxnaapaikalta. Käytetään keskikokoista KUP:a, 

materiaalin ollessa pääosin HkMr. Mikä on työn kesto ? Pengerrys tehdään 0,3 m korkeana 

kerrospenkereenä 
11 900 m3rtr/0,95 = 12 500 m3ktd 

KESTO karkea: 	12 500/740 	(KUP 13-16) 	= 17 tv 

työvaihelttain: 12 500/800 (KUP 13) = 	15,5 tv 

12 500/820 (PT 06-08) = 	15,5 tv 

12 500/7500 (JK 20 + TH 14) = 	1,5 tv 

@® aloittavat, 	lopettavat = 	2,0 tv 

17,5 tv 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

- ei konekohtaisiin vertailuihin 

- ei työkohdesuunnittelUUfl 



TIEN__TEKEMINEN REK NO 	SLJOITUS 

L ______ ______ Maan 	leikkaus 	ja pengerrystyöt 5066 D.1500 
LAATIJA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 
_________________________________________ TVH/Rrtl 1277 

Menetelmätiedot Roudan 	rikkominen 

TOIMINTA- MENETELMÄ 	 ______________________________________ YKS1KKÖ 
1. PUDOTUSJÄRKÄLE - 	Rintaus avataan ohuirnman roudan kohdalta. 

- 	Pudotusalustalta poistetaan lumi ja irto- KKH 	12 
nainen aines. tai 

- 	Työ aloitetaan rintauksen puolelta rikot- 
______ tavaa aluetta ja edetään riveittäin kai- suurempi 

vusuuntaan. Mandollisuuksien mukaan pyri- 
tään rikkomaan koko työvuoron kuormauska- 
pasiteettia vastaava määrä yhtäjaksoisesti 
työvuoron alussa. 

- 	Rikkominen voidaan joutua suorittamaan ker- 

______ roksittain maalajivaihteluiden tai välissä ________ 
olevien "joustavien" kerrosten takia. 

- 	Varsinainen roudan rikkominen tapahtuu 
siten, 	että kaivukone pujottaa kauhan kyn- -. 	. 

__________________________________ nen järkäleen nostolenkkiin, nostaa sen 
3. . .4 m:n korkeuteenja heiluriliikkeen la- nostownka 
kattua antaa painon pudota vapaasti. 	Pudo- 
tustiheys vaihtelee roudan määrän, maalajin 
lämpötilan mukaan 0,5.. .3 iskua/m2. 

- 	Käyttöä on vältettävä asutuksen lähellä. 

o6o...7o 

mm 

Työturvallisuus 
rautarOmUa 
ro1G90OD100 - 	Liikkuminen varsinaisella rikkomisalueella 
poh1ØIsvy 	6OGOO4 on työn aikana kielletty. 

- 	Järkäleen alta mandollisesti sinkoilevista 
Esim.rkki pudotusjärköleeitö kivistä aiheutuva haitta poistetaan: 

- 	pudotusalustan huolellisella puhdista- 
KKH rnisella 

- 	järkäleen pohjan muodolla 
- 	kevyillä siirrettävillä suojaseinillä 

- 	Järkäleen painopiste mandollisimman alhaal- 
la. 

ITIII 	ltI . I'I . I 	ii'I'I'ri 
jörIcit 

2. PUSKUKONEEN REPIJÄ 
- 	Repiminen aloitetaan kaivannon pituussuun- PT 	21 	R... 

-----* taan alamäkeen repimisväli 0,3.. .1 m. 35 R 

J / / /_.L_L______.-__. - 	Tarvittaessa revitään myös poikkisuunnassa, 
927i_L___1 	__ repimisväli 	0,3.. .1,5 m. 

1l 	, 	I 	--' ' 	ali --, 7L 
/ 

3. RÄJYTYS 
- 	Reiät porataan kallioporavasaralla. KOT + POK 

- 	Reikien pohjille on jäätävä ehjää rou- tai 

______ taa 	0,10.. .0,15 	m. KO + POK 

II 	/ Työturvallisuus 1 	RAM p0- 

- 	Vaarallinen alue eristetään panostuksen raaja 

ja räjäytyksen ajaksi 	(tarkat määräyk- 1 	RAM panos. 
/ set asetuksessa). 

taja 



4. MAAKIILAKONE 
	

5. HYDRAULINEN ISKUKONE 

työntekijälle 

raskas 

RIKKOMISEN 

K3-KAPASI-

TEETTI 

(m3ktr/h) 

40.. .140 

90.. .240 

30... 65 

10. . . 35 

10. . . 35 

Suositeltava järkäleen 

paino 3000 kg tai enemmän. 

PT 25 8 hajonta-alueen ala- 

rajalla 

PT 31 8 hajonta-alueen ylä- 

rajalla 

6. ROUTAPIIKKI 

/ /' 
1 [ 

'7 /11/ 
'1 

' 	.: J 

/• 

KOT + POM tai KO + 

POM tai polttomoot-

torilla toimiva maa-

kiilavasara 

1 RM 

TYÖMENETELMÄ 

1. PUDOTUSJXRKÄLE 

2. PUSKUKONEEN 

REPIJii 

TYÖS&AVUTUKSET 

	

ROUTAA 	PUDOTUS- 

(rn) 	TIHEYS 

(kpl/m2) 

	

0,6.. .1,5 	0,5.. .3,0 

0,3 

0,6 

0,9 

1,2 

TF + hydrauljnen iskukone KKH 

routapiikillä varustettu 

kauha 

( 

1 3. RJYTYS 
_____________ AIKAMENEKKI_h/m2 

Etenemä 0,6 m 0,8 m 1,0 	rn 

oraus 	(KOT+RAM) 0,22 0,17 0,13 

ancrstus 	(RAM) 0,21 0,15 0,12 

eittäminen 	(RAM) 0,07 0,05 0,04 

Reikäväli 	1 m. 

Jos käytetään muuta 

reikäväliä, kerrotaan 

aika-arvot luvulla 

1/reikäväli. 

Routasyvyys on 1 m. 

4. MAAKIILAKONE 	
ROUDAN SYVYYS 	K3-KAPASIT. m3ktr/h 

alle 0,6 m 	0,45 

0,6.. .1 m 	0,40 
yli 	1 m 	0,36 

MENETELMÄN VALI NTA (vertoilukustannukset suhteellisja) 

KUSTANNUSVERTAILU mk/m3ktr 	ROUTA- 
SYVYYS 

Roudan rikkominen sopii suurissa työkoh- 1 1. PUDOTUSJÄRKÄLE 1.. .4,5 0,6...1,5 teissa 	(tielinja, 	rumputyöt) 	parhaiten 

2. PUSKUKONEEN pudotusjärkälernenetelmällä tehtäväksi, 
REPIJÄ 6,5.. .7,5 0,6.. .0,9 kun 	roudan 	syvyys 	ylittää 	0,5 m. 

3. RÄJÄYTYS 18.. .20 1 
Pienissä 	kohteissa 	(kaapelikaivannot 4. MAAKIILAKONE 140.. .180 0,6.. .1 
yms.) 	tulevat kyseeseen menetelmät 	3 

5. HYDRAULINEN - 	 '- ( 6, 	5 	tii 	lämmittämjnen 
ISKUKONE 

6. ROUTAPIIKKI ________________ _______________ v.1977 hintatasossa 	(indeksi 	215). 
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REK NO 1 SIJOITUS 

6058 D8 
LAATUA 1 AIKA 

TVH IRrt 1 

TIEN__TEKEMINEN 	
Sitomottomat päättysrakennekerrokset 

TYÖNSUUNNITTELU 
	Suodatin tai jcikova kerros 

Rakennusvaihetiedot 	Suodatin tai jakovan kerroksen rakentaminen 

TYÖKOKONAISUUS 

1 	- 

	

0 
	

© 	0 	0 
LOPETTAVAT 1 1 i ALOITTAVAT 

	

TYÖT 	 KULJETUI]_.*J__LEVITYS 	
TIIVI5TYS 	 TASAUS 	1-»! 	TYÖT 

TIETOKORTTI SISÄLTÄÄ SUODATIN- SEKÄ JAKAVAN KERROKSEI TEON YLLÄOLEVAN TYKoYoIAIsrnrDEN TYi-
SAAV1JTUST IEDOT/A IKAr€NEKKITIOT (KARKEA KOKO TYÖKOKONA ISUUTTA YOSKEVA SEKÄ TYNVA IHEKOHTA 1-

NEN) 

TAULUKOIDEN VÄLIARVOT ARVIOIDAAN SUORAVIIVAISESTI 

KARKEAT TYOSAAVUTUKSET ( m3 rtr /tv) 

1 	P 

r- 

KUORMkUS- LEVITYS- TIIVISTYS- VUODEN- TYÖSAAVUTUS 
KONE KONE KONE AIKA 

KUP O€-09 N 	P 	JP 06 KESÄ 

KUP 1) JK 20 P KESÄ/TALVI ____ 

KTJP 16-19 PT O JK 20 KESÄ/TALVI 

SISÄLTÄVÄT KOKO TYKOKONAISUUDEi 

FIIJOM. Häiriöajat tulee ottaa huo 
mioon laskemalla työkuukauteeri 
20 tp. 

TOIMINTAVÄLINEET JA MATERIAALIT 

KUP 06 - 19 	 kuormaus 

n x KPL 	 kuljetus 
PT 0t - 08 (JK  20 P, TRN 55 P, KUP... ) 	levitys 

JK 20 (P) (JT 02)  

TH 14 - 16 	 tasaus 

RM 	 aputyöt 

MATERIAALIT: 	Suodatinkerros: 	Hk, (EO) Ki 
Jakava kerros: 	hkSr - kiSr, (GEO) 12 

Masaakerroin (k2 x y2);V(m3rtr) = 0,65 V(m3itd) 

TYÖNVAIHEITTAISET TYÖSAAVUTUKSET ( m3 rtr/tv 

KUORMILUS: Toimintavälineet KU2 0 - 19 

MATERIAALI KUORMAUSKONE 

KtrP 06 KUP 09 1 KUP 1 Kup 16 icuP 19 

HIEKAT 540 700 870 1000 1180 SORAT 

KULJETUS: 	kalustoa edellytetään olevan riittävästi, jolloin tämä työnvaihe ei ole kriitti- 
nen. Mitoitus tapahtiu kuljetuskalus'ton zalirita-tietokortin mukaan (Rek.no 6037 ) 

rvn 	 t• ; 	fl 11fl 	1hfl 



! TYÖNVAIHEIUASET TYÖSAAVUTUKSET (m3 rtr/tv) /AIKAMENEKIT / ( tv) 

LEVITYS: toimintaväline PT 06 - 08, JK 20 P, TRJ 55 p, KUPO6 

Työsaavutus m3rtr/tv 
mn 	 4..,. 1 	 ,,( kI1 4 +1rMvnQ1 1 	nn q1 1 inn 

Kerrospaksuus Levityskone __________ ________ 
(m) 

______________ TRN/PT 06 
f 

PT 08 KOP 06 )C  JK 20 P 	samalla tiivistävä kone 

0,2 490 660 580 430 	jos kuorm.kap. 	560 

0,4 800 1000 660 940 	-"- 	530 

0,6 1000 1250 780 1200 	-"- 	1100 

TIIVISTYS: toimintavIine JK 20 (P), JT 06 

Työsaavutus rn3rtr/tv 

TIIVISTYS- RAKENEKERR0S 	_______ 
KONE 

Suodatin Suodatin + Jakava 
akava ________ 

JK 20 7000 2600 

15500 jT_06 3000 

JK 20 sopii hyvin sekä kesä- ja talvitiivis-

tykseen molemmille kerroksille. 

JT 06 EI suositella talvitiivistykseen, 
eikä sovi suodatinkerroksen tiivistykseen. 

Tiivistyksen aikamenekki on yleensä suurempi kuin työsaavutukset edellyttävät. Talvitii-

viatykeessä tiivistysaika = levitysaika. 

TASAUS: Toimintaväline: TH 14 - 16 

rasauksen työsaavutuksena käytetään työsaavutusta 40000 m2/tv 

ALOITTAVAT JA LOPETTAVAT TYÖT 

kloittavien ja lopettavien töiden aikamenekki '- 1,0 tv 

TIETOKOR11N KÄYTTÖESIMERKKI 	 1 
Tuotesuunnitelman mukaan tielinjan suodatinkerroksen massamäärä on 8000 m3rtr ja ,jakavan 

kerroksen 11000 ni3rtr.  Kerrokeet rakennetaan erikseen talvella. Suodatinkerrokaen pak-

suu.s on 0,3 m ja jakavan n 0,4 in. Määrää tolmintaykaikkö ja karkea kesto ? 

Toimintaykaikkö: 	KTJP 13 + JK 20 p (lev. + tiiv.) + TH 14 + 3 RM 

Karkea kesto: 	 8000/770 	10,5 tv 
11000/770 	14,5 tv 

25,0 tv 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 



TIEN__TEKEMINEN Sitomattomot päättysrakenne- 
REK NO 	1 SIJOITUS 

lr"(r 	- kerrokset 5059 D 1630 
1') LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNPIITTELU Sitomaton kantava kerros TVH/Rrt 12 77 

Rakennusvaihetiedot Kantavan kerroksen rakentaminen 

TYÖKOKONAISUUS 

TEKO: 

ALOITTAVAT 

KULJETUS 	1 
KASTELu 	 Enn.n muoteilua ussa katko TASAUS 

______________ 	______________ 	(esim. ti. väfihlä Iiik.nt.en aIas.na) 

MUOTOILU: 

LOPETTAVAT MUOTOILU J-ø4 
PALLLYSTYS 

TIETOKORTTI SI3JJTÄÄ YLLÄOLEVIEN TYEOKONAISUUKSIEN TYÖSAAVUTUSTIEDOT: 	ANTAVAN KERROKSEN 
TEON YKSIKÖSSÄ (m)rtr/tv) JA MUOTOILUN (m2/tv). 

KARKEAT TYOSAAVUTUKSET( m3rtr/tv ) 

Tyosaavutusarvot sisältävät kerrok- TOIMINTA- Levitystapa 
YKSIKKO :m1te0' muotoilun sekä aloitus- YHTENÄ KAHTENA 

KEROKSENA vERRoKsErA 3 	ope US y 

FftTOM! 	Häiriöajat tulee ottaa huomioon 
Kuormaaja + n 	KA 	 / laskernalla tyokuukauteen 20 tp 
TH 14-lo + JY 2u 
+ 5 RM lerrospaksuudet 

__________________________________ 	
- --- 	— 	 - 

Kuormaaja + n x FA 	 ( yksi kerros 	u 2) 	1 
Levityskelkka kak,i kerrosta 
+ T11 	14 + 	JF 	23 ̂ 	) R - 	 ale1. 	1) 

- 	 ylenl 	m 
Jos käytetään kakita 	(2) 	keLkkaa niir 	tji'i- 
tusarvot 	1 ,5-kertaiset 

Muotnilun 	ti 1 vistyksen 	'un 	krra ij: 	o3 	r. 	25 	, 	 ) 	ri.iin 	t:'-i-aavutus 	•n 	uaa 
kuin p"i1Lystykser 

TYÖVÄLINEET ERI TYÖNVAIHEISSA 

KUP U 	- 1 	 materiaaLin kuorrna 
n x KA 

TII 14 - 1c3/levityskeikka + }(A 	materiauiirl 	levitys 
TH 14 - ld 	tasaus 
JE 20/Jr u, 	tiivistykset 
n x KA + säiliö (+ pumppu) 	ka8telu 

TH 14 	ld 	muotoilu 

2 	 aputyöt 	(eai:n. 	rnittaukset, 	levykuoattuskoe, 	uln Loi- 
to ja.) 

MATERIAALI: 	KMTAVAN YERROK3EN materiaalit 	3r-iSr- 
massakerroin 	(k2 x y2): 	V(3rtr) 	0,65 V(m3it.) 

TVH 73292 5059 D.1600 



1 TYÖNVAHEITTAISET TYÖSAAVUTUKSET (m3 rtr/tv) / ( m2 Itv) 	 1 
KANTAVAN YERROKSE TEKO: 	mitoitus tapahtuu ::Äateriaili Levtkuen tiöaavutukuen mukaan 

KIJORMAUS: 	sopivat kuormaajat KU2 Uj, KUJ? 1, aikanenekki sa:a kuin levityksen 

KULJETUS: 	n x KA, kuletuskaiusto oletetaan oikein mitoitetuksi ts. kuljetus ei 
ole kiidastava teki ji 

LEVITYS: 	TS 14 - ld/KA + levityskelkka, levitys suoritetaan joko yhtenä tai 
kahtena kerroksna 

TASAUS: 	P8 14 - 18 

TOIMINTA- Työnvaihe Työsaavutun rtr/tv ALEMPI KERROS: 
YKSIKKÖ Materiaali 	0 - u5 mm ALEMPI 	YLEMPI 
_____________ _____________ KERROS _____________________ KERROS Paksuus 	0,10 - 

YLEMPI KERROS: 
Materiaali 0 - 

0,20 m 

mm 
TS 14 - ld sekä levltys 

että tasaus ,du ____________________ 

Levityskelkka levitys o20 j0 
Pakuus 	0,Oi - 0,10 m 

TR 14 - 18 tasaus 40.000 m2/tv YHTENÄ FERROKSENA 
TYYSESSÄ YÄYTETÄÄ 

TAPA1TUVASSA LEVI-
"ALEMMA 	KERROK- Tasauksen aikatarve 10 	- 	o levityksen kestosta SEN' TYÖSAAVUTUKSIA. 

KASTELU: 	n x KA + vesisäilio + pumppu (vedenottopaikalla) 

TIIVISTYS: 	JK 20 sopivin jyrä/(JT 06) 

Tehtäessä sitomaton kantava kerros kahtena kerroksena suoritetaan 
alemman kerroksen välitiivistys 

- 

TOIMINTA- 
VÄLINE 

1 Työnvaihe Työsaavutus 
m2/tv 	Im3rtrltv 

JK 20 tiivistys 24.000 3000 

Tiivistyksen aikatarve 
levityksen kestosta 15 	- 40 %/kerros 

KA+säilid 	1 kastelu sama kuin tiivistys 

työsaavutusarvot vastaavat toisiaan 
kerrospaksuudella 	0,1j rn 



1 	TYÖNVAIHETTAISET TYÖSAAVUTUKSET ( m2 /tv) 	 1 
KANTAVAN KERROKSEN MUOTOILU JA TIIVISTYS: työsaavutus on pl1ysteen levityksen työsaavu-
tuksen' mukainen 

MUOTOILU: (sisältää mandolliset paikkaukset ja massojen lisäykset) 

1 TOIMINTA- 
I LINE 

Teoreettinen työ-
saavutus 	m2/tv 

TH 14-18 28.000 - 40.000 

min-arvo, jos on paljon paikkausta 
max-arvo, jos on vain muotoiluo 

® 	KASTELU: n x KA + säiliö + 

PIIVISTYS: JK 20 tai jp 06 

TOIMINTA- 
VÄLINE 

Työvaihe Teoreettinen työ- 
saavutus m2/tv 

JK 20 tiivistys 24.000 

JT 06 tiiviatys 12.000 

n x KA kastelu sama kuin tiivistys 

ALOITTAVAT JA LOPETTAVAT TYÖT 

Käytännössä: 

Työsaavutus on päällysteen levityksen 
työsaavutuksen mukainen 	7000 m2/tv 

Kä'tännössä: 

Työsaavutus on päällysteer levityksen 

työsaavutuksen mukainen 	7000 m2/tv 

Aloittavat ja lopettavat työt voidaan kantavan kecroksen teossa ja muotoilussa käsitellä 

kokonaisuutena, vaikka työvaiheiden välillä olisi pitempiaikaisia taukoja. Usein muotoilu 
tapahtuu välittömästi sidottujen kerrosten tekoa ennen. 

Aloittavien ja lopettavien töiden aikamenekki 11,0 - 2,0 tv 

TYÖ NK ULKUKAAVIOT 

LEVITYS YHTENA KERROKSENA: 

- t. 

1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 

Aloittavat 	Kuormaus 
työt 

Kuljetus 

	

______________ 	 Pällystys 

	

______________ 	 Lopettavat Levitys 	
II 	Ote huomioon 	__________________________ 

mandollinen 	/ 	 / 	työt 
Tasaus 	tauko 	 Tiivistys 

	

Tiivistys 	 jotoilu 	d 
1 	 1 
1 	1 

LEVITYS KAHTENA KERROKSENA: 

Aloittavat 	Kuormaus 	Kuormaus 

Päällystys 	Lopettavat 

	

$ 	__________________________________________________________________________________ 

	

Ota huomioon 	
4) 	työt 

	

mandollinen 1 	Tiivistys 
tauko 

4i Muotoilu 



1 	TIETOKORTIN 	KÄYTTÖESIMERKKI 	 1 
Rakennettava kantavaa kerrosta 1.O00 m3rtr tiehö;läliä levittäen. Työn kesto ? 

Karkeista arvoista: 	lev-itys kattena kerroksena 
13.000 m3rtr/45O m3rtr/tv 	29,0 tv 

Kerroksen teon osuus: 	0,75 x 29,0 tv 	22,0 tv 

Muotoilun OSUUS: 	 0,25 x 2i 3O tv 	7,0 tv 

Tarkeinman keston ja toiznintayksikön aiääräämiseksi tiedetään tien luokan olevan tIN - 8/7 ja 

pituuden 8,2 km sekä kantavan kerroksen paksuuden 0,2 m. (alempi 12 cm ylempi 3 c) 

2 	Kuormaus: 	KTJP 09 - 13 	 19,5 tv 
3 Kuljetus: 	n x KA 	x 13.000 = 20.000 m3itd 
4 	Levitys + tasaus TH 14 - 18 

alempi kerros: 	7800 m3rtr/750 m3rtr/tv'-' 10,5 tv 
ylempi kerros: 	5200 m3rtr/580 m3rtr/tv- 9,0 tv 

® Tiivistys (jakastelu) 	65.000 m2/24.000 m2/tv( . 	3,0 tv) 
kerrosten välillä tapahtuu usein välitiivistys 	( 	3,0 tv 

7 Muotoilu: TH 14-18 (vrt.päällystys) 	5.000 m2/ 7.000 m2/tv - 

8 	piivistys (ja kastelu): - 	- 	65.000 m2/7.000 m2/tv 	9,0 tv 

1 +® Aloittavat ja lopettavat työt: 	 1 ,0 tv 

Aputyöt 5 RM 	: koko ajan 	 29,5 tv 

i-Luom: 	Muotoilua ennen on tie usein kauankin aikaa liikenteen alla, mikä on huomioitava 
ajoituksesoa. 

Levityksen kesto levityskelkalle olisi: 

Alempi 7800 m3rtr/b20 m3rt't 	12,5 tv 	22 tv 
Ylempi 5200 m3rtr/550 m3rtr/tv 	9,5 tv 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 



REK NO 1 SIJOITUS 

Sitomattomot pää ttysrakennekerrokset 	5074 ID.  1610-21 
LAATIJA 1 AIKA 

Suodatin jo jakavon kerroksen rakentaminen 	1 TVH IRrt 1 12.77 

Rakentaminen toLvetIi 

Suodatinkerroksen 	Jakavan kerroksen 	kantavan kerroksen 
teko 	»0 teko 	 teko 

TIEN__TEKEMINEN 
Ir_]r d c 

TYÖNSUUNNITTELU 

Menetelmäti edot 

TYÖKOKONAISUUS 

penkereen teko 
(Poikkeuksen teko) 

1 KONEVAIHTOEHDOT KERROSTEN TEOSSA 

Tydnvaihe J Toimintarä1ine J 	Se1vity 

1.  Kuormaus Kl11' 09 - KUP 30 
2.  Kuljetus n 	YJ. . .MA - 	ku1jetukaluston rnitoitus tietokorttien TYil 

to 5026 - 500 mukaan 
3.  Levitys PT 06, PT 08, 	TRN55F - 	 levityskone valitaan tänän kortin mukaisesti 

TII 	14 (Tä 16) 
4.  Tiivistys JK 20 P, JK 20 - 	 tiivistysaika = levitysaika (T2) 
5.  Tasoitus TH 	14, Tl 	16 - 	 keskiniaärin 2 ylityskertaa 
6.  Miestyö 3 R - 	ylosotto, vastaanotto, työnjohto 

1 KONEVAUNTAAN VAIKUTTAVIA SEIKKOJA 

Suodatinkerroksen teko 

Kuormauskapasiteetin ollessa K2 < 150 m3itd/h on levityskoneena edullista käyttää pusku-
levyllä varustettua kumipyräjyrää (JT 20 P). Muilla koneyhdistelsillä tulee tiivistystyö 
tällöin liian suureksi (naksimiylityskertarnäärä 16.. .20). koska kerrostyö etenee hitaasti. 

Mikäli kuormauskapasiteetti on 150 <K2 	200 m3itd/h, kerrospaksuus huomioonottaen harkit- 
tava, mikä toimintayksikkd soveltuu levityskoneeksi: JY. 201', PT 06,TRN 55 P vai TH 14 
niin, etta ohuita ( 35 cm) kerroksia tehtäensä käytetään TRN 55 P:tä ja en. paksumpia 
kerroksia JK 20 P:tä. 

Kuormauskapasiteetin ollessa K2>200 m3itd/h levityskoneer.a voidaan käyttää yleensä PT 0, 
TH 14, 1RN 55 p 

Jakavan kerroksen teko 

Levityskoneena voidaan käyttää samalla tilvistävää 
konetta (JV,  20 1'), jos kerrospaksuus ja kuorzaus-
kapasiteetti täyttävät viereisen taulukon ehdot. 
Muussa tapauksessa käyteti4än tilanteesta riippuen 
joko PT 08, TRN 55 1' tai TH 16. 

Tiiviatämiatyö 	tulee suorIttaa välittästj 
levitystyön jälkeen. Tiivistykser. lopputulos on 
sitä parempi, sitä kuivempaa materiaali on. Lämpö- 
tilan ollessa alle -5 °C on varauduttavs jlktiivis-
täniseer., joka suoritetaan tietokorttien TV! no 5031 
mukaisesti. Tiivistämisessä ei talvella saa käyttää 
täryjyriä. 

rVH 732952 5074 0.1610-20 

Kerrospaksuus K2 m3itd/h 

220 120 
>30 160 

40 200 
250 220 
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1 JAKAV4N JA ERISTYSKERROKSEN YKSIKKÖH!NNAT 
KUORMAUSTYÖN YKSIKKÖKUSTANNUS 

IUL1L 
Tästä käyrästbtti. saadaan kior•aus:y5n 

yksikkbkustannus, kun tiedetään kuormau-
koneelle nakset.t3.va  tuntitaksa. 

Esim. Rakennetaan suodatinkerrosta tal-

vella 1977, kuormaaana toimi: KtP 13, 

Y3-kapasiteetilla 200 m3itd/h 

- enimmäisohjevuokrien mu}minen tunti- 

taksa on 105 rnk/h 

Yksikkökustannus = 0,55 iak/m3jtd 

1 a2-kerrOiflO.80 	1 

KUP 09 
KUP 13 
KUP 16 
KUP 19 

KKH14K 
KKH 17 
KKH 25 
KKH 30 

LEVITYSTYÖN JA TIIVISTYSTYÖN YKSIKKÖKUSTANN US 

4,00 

3,00 

2,00 
4 

0 

100 

LEVITYS - JA TIIVISTYSTYC 

TUNTIHIN OJEN MUU T0 

YKSIKKÖI INNOIKSI 

- 
________ ________ ________ _________ 

: 

Tästä käyrästöstä saadaan levitys- a 

tiivistystyön yksikkökustannus, kun 

tunnetaan koneyhdistelmän tuntiveloitus. 

Esim. Edellisen esimerkin mukainen 

kuormauskapasiteetti on K3 = 200 m3itd/h, 

joten koneyhdistelmiksi soveltuu 2, 3 tai 

4 joista valitaan halvin eli TRN 55 p + 
JY. 20 + TH 14 	278 mk/h 

yksikkökustannus = 1,40 mk/m3jtd 

iÖO 	200 	300 	400 
UORMAUSKAPASITEETTI ( m3itd/h) 

1 	K2OP+TH1X!! 	 228mk/h 
2 TRNS5P+JK20+TH14 	 278 mk/h 

PT064JK204TH14 	 303 mk/h 

4 TH164.JK204Thh16 	 -ir4O2mk/h 

hdisteImdn sov&tuvuusolu. ja hinta 110.1977 (indeksin arvo 215) 

KULJETUS 

Kuljetuksen yksikkdkustannue saadaan TVT:n kidjetuskustannusneuvottelukunnan nietinnöstä, 

joka on liitteenä tietokorttikansiossa. 



ERITYISOHJEET 

Mandollinen jälkitiivistystarve otetaan huomioon tietokorttien TVH no 5031 mukaan. 

Kuetannuksiin ei ole laskettu mukaan materiaalinottopaikan kunnossapito yms. kustannuksia. 

MUITA TYÖHÖN VAIKUTTAVIA SEIKKOJA 

Mikäli talven sää on epäedullinen ja tii- 
100 ________________________ 	vistysaste jää puutteelliseksi, hoidetaan 
95 suodatirkerroksen jälkitiivistys kesällä 

# 90 yleensä jakavan kerroksen päältä raskaalla 

	

O°C iK20 	 tai keskiraskaalla täryjyrällä 85 
4 

80 
heti 

5 °C tiivistys 

75 	
2hkulut- 

70 	JK2O \_IL._20 0C 
— 	

JK2OP 	 tua 

651 	1 	• 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

0 	2- 	4 	6 	8 	10 	12 

VESIPITOISUUS 

Kuva 3. Suodatinmateriaalin vesipitoisuuden 
ja ilman lämpötilan vaikutus tiivis-
tykseen ja tasaukseen 

Suodatinkerroksen talvitiivistyksessä on tärkeää, että 

— jos kuormauksen K2-kapaaiteetti< 150 m3itd/h käytetään yhdistelmäkonetta JK 20 P (levitys 

ja tiivistys) 

— jos ei yhdistelmäkonetta ole lisätään kuormaukeen K2-kapasiteettia siten, että 

K2 	200 m3ltd/h ja käytetään tiivistyskoneena JK 20. 

- suodatinmateriaalien on oltava melko kuivaa ja ulkoilman lämpötilan oltava lähellä 0 °C. 

KÄY T TÖRAJO IT U KS E T 

Tietokortti koskee vain talvirakentamista. 



TIEN__TEKEMINEN REK NO 	1 SIJOITUS 

5078 0.1630 __ Sitomottomcit päällysrokennekerrokset 
________ 

LAATI.JA_1 AIKA 

TYÖNSUIJNNITTELU Kontavan kerroksen levitys ja tasaus TVH/Rrt 	12.77 

Menetelmät ledot Työn suoritus eri meneteLmittä 
( höytämenetetmä, kelkku - höytäme- 

netetmä ja ketkkamenetetmij ) 
TYÖKOKONAISUUS 

Kantavan kerroksen teko 
Jakavan kerroksen teko alemman osan kuorm. ylemmBn osan kuormaus 

0— 
Kuljetus 	 Kuljetus 

Levitys ja tasaus 	Levitys ja tasaus_ 	Tiivistys 	0 uotoilu ja viimeiste 

Tietokortti käsittää levityksen ja tasauksen työmenetetmävaihtoehdot. 	Tiivistys. 	muotoilu, 
viimeistely 	ja pientareiden teko menetelmätietokortti no 5079 	nukaan. 

TYÖMENETELMÄKUVAUS 

LEVITYS JA TASAUS 

YLEISTÄ 

- 	 Tämän työvaiheen ennakkosuunnitelmia tehtäessä on otettava huomioon, että työn toteutus 

on suuresti riippuvainen kuormaus- ja kuljetusjärjestelyistä. 

- 	 Tässä työvaiheessa on pyrittävä saavuttamaan sellainen valmiusaste, että höyläyksen ja 

paikkauken tarpeettomilta suorituskerroilta myöhemmin vältyttäisiin. 	Työ 	edellyttää 
tämän tietokortin 	mukaista työmenetelmää, joka myös ennakkosuunnitelmia tehtäessä 
tulee ottaa huomioon. 

OSAVAIHEET JA NIISSÄ KÄYTETTÄVÄT TIETOKORTIT 
- 	 Alemman kerroksen levitys tiehöylällä 	TVH n:o 	5076 
- 	 Alemman kerroksen levitys kelkalla 	TVH n:o 	5077 
- 	 Välikaistan levitys mattona 	TVH fl:O 	5077 
- 	 Välitasaus tiehöyiällä 	TVH fl:O 	5075 
- 	 Välijyräys 	 TVH n:o 	5032-5036 
- 	 Ylemmän kerroksen 1eitys kelkalla 	TVH n:o 	5077 
- 	 Ylemmän kerroksen levitys tienöylällä 	TVH n:o 	5076 
- 	 Välikaistan levitys toattona 	TVH fl:o 	5077 
- 	 Tasaus tiehöylällä 	TVH n:o 	5075 

TOIMINTAYKSIKKÖ - JA MENETELMÄVAIHTOEHDOT 

Levityksessä 	levityskelkka tai tiehöylä 
Tasaukaes8a 	tiehöylä 

Aputyössä 	3 - 5 rakennusmiestä 
Työnjohto 	1 	työnjohtaja 

Menetelmävaihtoehdot: 	1. 	Höylämenetelmä 

2. Kelkka-höylärnenetelsä 

3. Kelkkamenetelmä 
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Kuva 4. Ylemmän kerroksen teko 

HÖYLÄMENETELMÄ 

Kuva 1. Alemman kerroksen teko 
aloitusvaiheessa 
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Kuva 2. Alempi kerros, välijy-
räys tarpeen 

Kuva 3. Alempi kerros, välijy- 
räys tarpeeton 

•Kuva 5. Ylempi kerros, taaus 
tehtynä 

TYÖN SUORITUS 

- Alempi kerros tehdään jakavan kerroksen päälle tieto- 
kortit. 5076 muaan siten, että levitys suoritetaan 
kuorman uraamisen jälkeen ja tasaus levitytydn 
ediatymisen 	mukaan. Kuva 1. 

- Kuorrtat puretaan säädettävää perälautaa käyttäen 
20.. .00 m matkalle. Levityspituuteen vaikuttaa kuor- 
man suuruus, kerrosvahvuus, kiviaineksen laatu ja 
työolosuhteet. 

- Vä1iyräys ennen seuraavan kerroksen tekoa on tar-
peellinen vain silloin, kun kiviaines on rakeisuu-
deltaan sellaista, että aiempaan kerrokseen muodostuu 
raiteita ylempää kerrosta tehtäessä. Näin saattaa 
olla käytettäessä kalliosta murskattua kiviaines -ta, 
jolloin voidaan suorittaa kevyt jyräys, esim. 2 jyrä-
yskertaa kumipyöräjyrällä. Kastelua ei tällöin tar-
vitse suorittaa. Kuvat 2 ja . 

- Ylempi kerros tehdään alemman kerroksen mukaista työ- 
tapaa käyttäen 	eri kapasiteettiarvojen mu- 
kaan. Lisäksi tarkistetaan oikolaudalla tai muulla 
tavalla, että vajaita kohtia ei tässä vaiheessa enää 
jää. Kuvat 4 ja 5. 

[1 
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Kuva 9. Välitasaus tehty, 
välijyräys tarpeeton 

( 

1 

1 KELKKA - HÖYLÄMENETELMÄ 	 1 

1 

Kuva o. Alemman kerroksen levitys 
kelkalla 

7. 	J - 
, 

r. 	 - 	-, 
7I' 	. 	 -. 	 1 	. 

Y: 	:cR I:us 

- Alempi kerros levitetään jakavan kerroksen päälle 
tietokortin 5077 	mukaan. Tien leveydestä riippuu 
voisaanko työ tehdä kokonaan kelkkaievityksenä vai 
onko 7k51 välikaista tehtävä mattovetona. Tehtäessä 
väitkaista rnattovetona ei työssä käytetä tiehöylää, 
vaan suoritetaan Levitys myöhemmin välitasauksen 
y:e7öe3$a. 	:-:uvdt o a 7. 

( 

Kuva 7. Väli.kaista tehty matto-
vetona 
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IKuva 8. Välitasaus käynnissä 

Kuva 10. Ylemmän kerroksen tasaus 
tehty 

- Välitasaus suoritetaan tietokortin 5075 	mukaan. 
Tietokortin arvoihin sisältyy em. välikaistan levi-
tys mattovetona, joka suoritetaan tämän työn yhtey-
dessä. Kuva 8. 

- Välijyräys ennen seuraavan kerroksen tekoa on tar-
peeiiinen vain silloin, kun kiviaines on rakeisuudel-
taan sellaista, että alempaan kerrokseen muodostuu 
raiteita ylempää kerrosta tehtäessä. Näin saattaa 
olla käytettäessä kalliosta murskattua kiviainesta, 
jolloin voidaan suorittaa kevyt jyräys, esim. 2 
jyräyskertaa kumipyöräjyrällä. Kastelua ei tällöin 
tarvitse suorittaa. Kuva 9. 

- Ylempi erros tehdään tietokortir, 5076 mukaan siten, 
että levitys suoritetaan kuorman purkaraisen jälkeen 
ja tasaus levitystyön edistymisen mukaan. 
Lisäksi tarkistetaan oikolaudalla tai muulla tavalla, 
että vajaita kohtia ei tässä vaiheessa enää jää. 

--a 1L). 

Kuormat uretian säädettävää perälautaa käyttäen 
20.. .60 m matkalla. Levityspituuteen vaikuttaa kuor-
man suuruus, kerrosvahvuus, kiviaineksen laatu ja työ-
olosuhteet. 



KELKKAMENETELMÄ 

TYON SU0RITJS 

- 	Alempi kerros levitetään jakavan kerroksen päälle 
_____ 

- 
tietokortin 5077 	mukaan. 	Tien leveydestä riippuu 
voidaanko työ tehdä kokonaan kelkkalevityksenä vai 
onko yksi välikaist 	tehtävä rnattovetona. 	Tehtäessä 
väLikaista nattovetona, 	suoritetaan tevitys mydoemmin 
tiehojiaLLa valt.uen 	htejdesa. 	Fuvat 	11 	12 ja 

Kuva 11. Alemman kerroksen levitys 

•,: 	t 	1 .- . 

Kuva 12. Välikaista tehdään kel- 
kaila 

- 	Välitasaus suoritetaan tietokortin 5075 	mukaan. 
Tietokortin arvoihin sisältyy välikaistan levitys 
mattovetoa 	joka suoritetaan 	yhteydessa tamar tyon 

Kuva 13. lTölitasaus tehty - 	Välijyräyksen tarkoituksena on tiivistää alempi kerros 
sellaiseksi, että ylempää kerrosta tehtäessä voidaan 
levityskelkkaa normaaliin tapaan käyttää. 	Täten suo- 
ritetaan 2 	3-kertainen jyrays 	kumipjorajyralla 
Kastelua ei tällöin tarvitse suorittaa. 	Kuva 14. 

.jr - -L 
., 	-. 

- - 	Yletnman kerroksen levitys suoritetaan kuten edella 

'Ett 
selostettu alemman kerroksen levitys 	eri 

mukaan kapasteettiarvo]en 	Kuva 14 
:- 14 

Kuva 14. Oikealla välijyräys suo- 
ritettu, vasemmalta 
ylempi kerros levitetty 

- - 	Tasaus tiehöylalla suoritetaan tietokortn 	5075 	mu- 
kaan. 	Kuva 14 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

( 
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TIEN__TEKEMINEN REK NO 	SIJOITUS 

5080 1 D.1630 L 	ir-'J Sitomattomat päättysrakennekerrokset 
_______ LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Kantavan kerroksen teko TVH/Rrt 	12.77 

Menetelmätiedot HöyämeneteLmä (kahtena kerroksena) 

TYÖKOKONAISUU s 

rkantavan 	1 Kantavan 	Kantavan 
Jakava kerros 	j kerroksen teko 	1 kerroksen muotoilu 	kerroksen viimeustely Päifilystys 

KANTAVAN KERROKSEN TEKO 

Akl 	 Yki 	 Ak2 	 Yk2 4) 
Välijyräys 1 	Jyräys 1 	 Jyräys 2 1jne.l 

Kastelu ____ 

- Ak = alempi kerros; levitys 
- Yk = ylempi kerros; levitys 
- numero viittaa vastaavaan tien osaan 
Kerroksen teko suoritetaan vähintään 200.. .300 m:n pituisissa osissa 

LISÄTIETOJA RAKENNUSVAIREESEEN 

Rakennusvaiheen 	kesto niääräytyy kerroksen levityskapasiteetin perusteella. 	Sen mukaan 
mitoitetaan kaatelu- ja jyräyskalusto. 

Toimintayksiköiden tulisi olla tasapainoisesti mitoitettuja ja pääosiltaan yhtenäisiä koko 

rakennusvaiheen 	keston ajan. 

Eri työvaiheiden mandollisia liukumia puoleen tai toiseen tasoitetaan tarvittaessa ylityöllä 

tai kohteen ulkopuolisil].a töillä, rajoitetusti myös seisokeilla. 

Periaatteena tulisi kuitenkin olla se, että tämänkaltaisessa 	massatyö88ä toimintayksiköiden 
keskinäinen mitoitus on oikein suoritettu. 	Tähän on hyvät edellytykset, koska työn yhtenäi- 
set kestot ovat yleensä pitkäaikaisia 	(useiden päivien, 	jopa viikkojen pituisia). 

Tässä rakennusvaiheesua on pyrittävä saavuttamaan sellainen valmiusaste, että myöhemmin 

paikkaustyön 	määrä jäisi mandollisimman pieneksi. 

Itse työ suoritetaan 	menetelmätietokortin TVH rek.no 5078 	mukaisesti. Kapeat pienta- 
reet tehdään päällystetyön jälkeen. 

Huom 	Kun sitomaton kantava 	kerros tehdään yhtenä kerroksena,käytetään kapasiteettina 

alemman kerroksen arvoja. 

TVH 732952 5080 2.1630 



250C T2  
r 4 

Jyräys 
	

JT tai JK 

rAAMETYÖN ST0 1 TYÖNVAI} 1 TOIMINTAYKSIKKÖ 
NEKKt 

ALEMPI KERROS 0-65 mm 
a2-kerroin 0,85 	k2.y20,67 

E 2C 

1 
0 

IjJ 

1- 
500 	1000 	1500 	2000 m3itd 

1 	) 	1 
500 	1000 	l500m3rtr 
MATERIAALIN MAÄRÄ/km 

Kuval Alemman kerroksen levitys ja tasaus 

YLEMPI KERROSHO -35 mm 
a2-kerroin 0,85 	k2y20,67 

20 

10 

0m3itd 

1 	1 	1 	1 
500 	 1 	m3rtr 

MATERIAALIN MAARA/ km 

Kuva 2 Ylemmän kerroksen levitys ja tasaus 

4 	________ 

Ls.a 

RE? 

Alaosan teko: 

- Kuormaus 

- Kuljetus 

- Kuorm. ylösotto 
vas t.otto 

- Levitys ja tasaus 

- Korkeuden mitt. 

- Välijyräys K3 = 
4000 m2/h 

(tarvittaessa) 

KUP 

n KA 

2 RM 

TH 

1 RM 

JK tai JT 

Yläosan teko: 

- Kuorrnaus 

- Kuljetus 

- Kuorm. ylösotto 

vast.otto 

- Levitys ja tasaus 

- Korkeuden mitt. 

KUP 
n 	KA 

2 RM 

TH 

1 RM 

1Lt_____ 

2 	4 	6 	10 	1 	14 	16 18 
JYRÄYKSEN KESTO (h/km) 

Kuva 3 Kastelukapasiteetti 

K3(m2/h) 

1 
as te lu: 

- Kuljetus (et. 5 km) n 	KA 

- Pumpun hoito ja 
kuorm. ylösotto 	1 RM 

- Aseman py3tytys 
ja käyttö 

Huom. Jyräyksen kes- 
to saadaan kuvasta 4 

Ö6 	 TYÖN KESTO (h/km) 

Kuva '4 Jyräys 



Ylempi kerros: 
KTJP 11 660 m3itd 6,5 0,80 528 Kts. aiaosan teko 

n 	KA " " 4,62 3049 

2RM 13 • h " 36 468 

1 RM 6,5 " " 18 117 

TH 14 " " " 130 845 

1 RM " " " 18 117 

Kastelu: 
n 	KA 150 m3 4,5 41 511 Lisäveden todellinen tarve määrä- 
1 RM 4,5 h 4,5 18 81 tään työaikana. 

Kuvan 3 tulokset perustuvat lisä- 
veden tarpeeseen 6 m3/m3rtr ja 
kiviaineksen luonnolliseen kosteu- 
teen n. 6%—kosteuspitoisuus .12% 

Kastelukapasiteetin ja ajomatkan 
perusteella lasketaan autojen 
määrä. 

Jyräys: 
JP 06 4,5 h 45 69 310 Jyrää voidaan kä,ttää myös muissa 

työkohteissa. Työkustannukset yhteensä 	i000 

LASKENTAESIMERKKI 
Sitomatonta kanta.vaa kerrosta rakennetaan kesällä 1977 siten, että aiempaa kerrosta tehdään 
1240 m3itd/km, ylempää 6t0 m3itd/krn. kuljetusetäisyys on 5 km ja työalueen leveys 10 m 
(indeksiri taso on 215). 

Kone Työmäärä 
Menekki 	Yksikkö 

Työnkesto 
(h/km) 

Työkustannus 
nk/yks. 	mk/km 

Lisätietoja 
_______________________________ 
Aiempi kerros: 

KUP 11 1240 m3itd 9,5 0,80 992 Työn kesto määräytyy levityskapa-. 

KA n " " " 4,62 5729 siteetin perusteella. Sen mukaan 
mitoitetaan kuormaus- ja kuljetus- 

2 RM 19 h 3 648 kalusto. 

1 RN 9,5 " 18 171 Alaosan teon työnkestoaikaa voi- 
1 daan käyttää myös silloin kun kan- 

TH 14 " " 130 1235 tava kerros tehdään yhtenä kerrok- 
1 RM " ' ". lö 171 sena. 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 
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TIEN__TEKEMINEN REK NO 	SIJOITUS 

5076 	ID.1630 
k-J'-- 

Sitomattomat 	päällysrakennekerrokset 
LAATIJA 1 AIKA 

TYÖN SUUNNITTELU 
Kontavan kerroksen 	levitys ja tasaus TVH/Rrt 12.77. 

Menetelmätiedot 
Tiehoyla TH 14, TH 16 

T\'ÖKOKONAI suu s 

Jakavan kerroksen 	i 	Kantavan kerroksen rakentaminen 
rakentaminen 	alemman osan kuormau ,0 ylemman osan kuormus 

Kuljetus Kuljetus 

. 	Levitys ja tasaus 	Levitys ja tasaus 	Päällystys 

TYÖNKULKU JA TYÖMENETELMÄ 

Työ jakautuu 	kahteen jaksoor., 	levitykseer 	(2/3) 	ja 
tasaukseer. 	(1/). 

_______ Levityksesä kuljetuskaluston tuoma kiviaines Levi- - 	- tetään määräkorkeuteen. 
-. 	

: Tasaus tehdään levitystyön lomassa ja sillä oikais-
taan kerroksen pinta oikeaan muotoon ja kaltevuuteen. 

:I 
Yaytannossatjo 	aksotetaan siten 	etta massa 	levi: 

m matkalla 	kcorkceu 
- 	 -4j 

ttaan hoJl2llP 	100 	200 	tayteen 
teen 	jorfa jalkeen tasataan 	uoylan suorittaessa 
jälkipäässä. tasausta, 	jatkuu alkupäässä massatyö 

	

; 	 -----i •_- 	-.-- 	,-_• - __2 	_______ ilman höylää. 

3rva 	1; 	Lev 	, - 	Levitys suoritetaan 40.. .80 ro pituisissa osissa. 
Levityspituuteen vaikuttaa kuorman suuruus, kerros- 
vahvuus, 	kiviaineksen laatu ja työolosuhteet. 

-. 	 . -. 
29' 	•. 	-. 	. 	/ 

, 	 i 

- 	Työstö suoritetaan eteenpäin ajettaessa, 	ja taak- 
sepäin ajetaan terö. ylhäällä. Tilanteesta riip-
puen suoritetaan toisinaan taaksepäin ajettaessa 
tasoitusta teralla vetaen Yaannoksia ei tehda 

- 	Tasaus tehdään 	100.. .200 m pituisissa osissa levi- 
' tystyön edistymisen mukaan. 	Työstä suoritetaan 

- eteenpain ajettaessa, 	ja taaksepain ajetaan tera 
, Z vlhaalla 	I"aan"oksa ei tehda 	tJonopeus eteen 

b. . .7 	cm/h, 	taakse 	9.. .10 km/n. 	Tyon valmiusaste 
edelljaa, 	e 4 ta tasaus suoritetaan 2-kertaisena 

, hylajksena 	Kuten muotoilussa 

- 	TalkipalkKauksen 	ja tarpeetomier noylays-ertojen - 	 - 	 - välttämiseksi tulee kuormien vastaanottaam olla 
- 	1 	. kokenut 	a mittausmerkkien selvästi tulkittavissa. 

- 	Tämän tnvaineen vaimiusasteejia on suurin merki- 
tys työkokonaisuuden kannalta. 

- 	Levitsjatasiis 	on 	-tehtävä 	siten, 	ettei vajaita 

Yuva 	; 	2. 	tasa.kert 

TVH 732952 5076 2. 1630 



K2- JA K3-KAPASITEETTI 

Höylä Massan saanti Kerrospaksuus Materiaali K2 a2 K3 

Ei massan Alempi 10 - 20 cm 0 - 65 mm 180 m3itd/h 0,85 150 m3itd/h 
puutetta 

Ylempi 5 - 10 cm 0 - 35 mm 140 m3itd/h 0,85 120 m5itd/h 
TH16 

Ajoittainen Alempi 10 - 20 cm 0 - 65 min 180 m3itd/h 0,75 135 m3it.d/h 
massari puute 

Ylempi 5 - 10 cm 0 - 35 m 140 m3itd/h 0,75 105 rn3itd/h 

Ei massan Alempi 10 - 20 cm 0 - 65 mm 145 m3itd/h 0,85 125 rn3,itd/h 
puutetta 

Ylempi 5 - 10 cm 0 - 35 mm 115 m3itd/h 0,85 100 m3itd/h 
TH14 _____________ 

Ajoittainen Alempi 10 - 20 cm 0 - 65 mm 145 m3it/h 0,75 110 m3itd/h 
masean puute 

ylempi 5 - 10 cm 0 - 65 mm 115 rn3itd/h 0,75 85 m3itd/h 

Huom. - massanpuute alentaa kerrointa, a2 (tandistusbäiriöt) 

KÄVTTÖESIMERKKI 	 - 	 1 
Kantavan kerroksen alemman osan teko on edistynyt 1700 m viikossa. Tie on 10 m leveä ja ker-
rospaksuusO.20m. Onko työ edistynyt hyvin. Jos ei ole, mitä on korjattava. Materiaali on 
Sr ja massakerroin k2 x y2 = 0,65, levityskone TH 16 () = 150 m3itd/h) 

Levitetty massamäärä = 10 x 0,2x 1700 = 3400 m3rtr 

= 3400 m3rtr = 5230 m3itd 
0,65 

= 130 m3itd/h =työ on edennyt hitaasti 

Materiaalin puute korjataan lisäämällä kuljetuskalustoa, jolloin tandistushäiriöt vähenevät. 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 



TIEN__TEKEMINEN REK NO 	1 SIJOITUS 

5081 D.1630 - Sitomottomat päatlysrakennekerrokset 
!_ 	i) LAATIJA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Kantavon kerroksen teko TVH/RrtI 12.77 

Menetelmätiedot 
Kelkka- hoylamenetelma 

TYÖKOKO NAISUUS 

Jakavan 	J Kantavan 	J Kantavan 	Kantavan 
kerroksen teko 	1 kerroksen teko 	1 kerroksen muotoilukerr. viimeistely 	Päällystys 

0 

KANTAVAN KERROKSEN TEKO: 

Kuormaus ja kuljetus 	
jnei 

kelkka+n.KAO 	Ak 1 	 Ak2 	 Ak 3 	 Ak 	
jne1 

Yki 	i'N. 	Vt2 	 Yk2 Vtl 	 . 
?O 

\!J2 Ø 

kasteluauto 	 K 1 	 K 1 	K 2 	, 

Kerros tehdään vänintääxi 300.. .500 m:n pituisissa osissa. 

Selitys: 	Ak = alempi kerros ,lev. Yk = ylempi kerros; levitys 
Vt = välitasaus 	T 	= tasaus 
Vj = välijyräys 	J 	= jyräya 

K 	= kastelu 
numerointi viittaa tien osiin 

LISÄTIETOJA RAKENNUSVAIHEESEEN 

Eri työvaiheiden kestot on kuvattu nuoliverkossa suhteellisina pituuksiria. 	Kuten esimerkis- 
tä näkyy, voidaan höylää ja jyrää käyttää verrattain paljon muun työn suorittamiseen. 

Edellyttäen höylälle ja jyrälle olevan väliajoikai muuta työtä, on alemman kerroksen 
teossa 	halvin levitysryhmä 1 kelkka + 2 miestä, ja kallein 2 kelkkaa + 4 miestä. 
Työkokonaisuus huomioonottaen suositellaan ryhmää 	2 kelkkaa + 2 miestä, jolloin miesryhmä 
käyttää vuorotellen kumpaakin kelkkaa 	(taloudellisin työmenetelm). 

Jyräyke een soveltuu parhaiten kumipyöräjyrä. 

Rakennusvaiheen 	kesto määräytyy kerroksen levityskapasiteetin perusteella. 

Itse työ suoritetaan 	menetelmätietokortin TVH rek.no 	5078 	mukaisesti. Kapeat pienta- 
reet tehdään päällystetyön jälkeen. 

Huom! 	Kun sitomaton kantava kerros tehdään yhtenä kerroksena käytetään kapasiteettina alem- 
man kerroksen arvoja. 

TVH 732952 5081 D.1670 



2-kerroin 0,86 

Välitaaaus ja 	TH 

Välijyräys (K3 4000 	JK tai .rr 
m2/h) 

E 

Yläosan teko: 
Kuormaus KTJP 

Kuljetus n 	KA 
Kuorm. ylösotto 2 RM 

vast.otto 1 RM 
Levitys ja tasaus TH 
Korkeuden mitt. 1 RM 

AIKAMENEKKI 

TYÖN KESTO 

ALEMPI KERR0SO-0.65 mm 
a2-kerroln 0.86 	kZy2 .0,67 

2C 

E 1 

0 
1- 
w 

0 >. 
1•- 
- 

500 	1000 	1500 m3rtr 
MATERIAALIN MAARA / km 

Kuva la Alemman kerroksen levitys kelkalla  

TYÖNVAIHE 	1 TOIMINTAYKSIKKÖ 

Alaosan teko: 
Kuormaus 	KUP 

Kuljetus 	n 	KA 

Kuorm. ylösotto 	2 RM 

Levitys 	1 kelkka 

2RM 

100 	1DO 	200 	25( __________________)Om3 itd 

TYOALUEEN LEVEYS (mi 

Kuva ib Tasaushoyläys 

YLEMPI KERR0S 0-35 mm 

2a2k.rroin_0,86 	k2 •y2 .0.67 

E 

01c 

w 

-- 	 itd 

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	J- 	1 
500 	 1000 m3rtr 

MATERIAALIN MÄÄRÄ tkm 

Kuva 2 Ylemmön kerroksen levitys ja tasaua 

500 100 1500 m 

8 	1 	12 	141618 
JYRAYKSEN KESTO Ih/km 

Kuva 3 Tarvittava kastelukapasiteetti 

15 ________ ________ ___________ 

I.-F-----f---4— ----*---±--4-- 

10 1_, 

Kastelu: 
Kuljetus 	n 	KA 
Pumpun hoito ja 
kuorm. ylösotto 	1 RM 
Aseman pystytys 
ja käyttö. 

Huom. Jyryksen kesto 

saadaan kuvasta 4 



I TYÖN KESTO TYÖNVAIHE TOIMINTAYKSIKKÖ 
K3(m2/h) 

Jyräys 	 JK tai JT 

4OO 
TYÖN KESTO (h/km) Kuva 4 Jyräy8 

LASKENTAES IMERKKI 
Laekentaesimerkki: sitomatonta kantavaa kerrosta ra1ennetaan kesällä 1977 siten että aiem-
paa kerrosta tehdään 1240 m3ltd/km, ylempää 660 m3itd/km ja kuljetusetälsyys on 5  cm. 
Ty5a1ueen aeveya 10 m. (Indeksin taso 215) 

Työmäärä 	___________ Työn- 
kesto 

Kustannus ________ Työnvainetietoja 

Kone Menekki h/kra mk/yks. mk/km ____________________________________ 
ALEMPI KERROS 

yjjp 11 1240 m3itd 5,5 0,93 1155 Työn kesto määräytyy levityskapasi- 
4,62 5729 teetin perusteella. 

2 RM lib 36 kOO Sen mukaan mitoitetaan kuormaus- ja 
2 kelkkaa ' 10 110 kuijetuskalusto. 

2 DM 6 koo Alaosan teon työ työnkestoaikaa voidaan 
käyttää myös silloin kun kantava kerros 
tehdään yhtenä kerroksena. 

TH 14 2 h 2 130 160 VÄLITASAUS 	(kuva 1 b) 

VÄLIJYRÄYS 
JK 20 2,5 h 2,5 98 245 3 jyräyskertaa, 1(3 = 4000 m2/h 

YLEMPI KERROS 	(kuva 2) 
KUP 11 660 m3itd 6,0 0,93 614 
n 	KA " 4,62 3049 Ks. 	alaosan teko 
2RM 13b 36 648 
1 RM 6,0 	b 18 117 
TH14 " " 130 780 
1 RM ' 18 117 

KASTELU 	(kuva 3) 
n 	KA 150 zn3itd 3 3,41 512 Lisäveden todellinen tarve määrätään 
1 	RM 3h 3 18 54 työaikana 

Kuvan 3 tulokset perustuvat lisä- 
veden tarpeeseen 6 m3/m3rtr ja 
kiviairiekseri luonnolliseeri kosteu- 
teen n. 	6% 	kosteuspitoisuus .12% 
Kastelukapasiteetin ja ajornatkan perus- 
teella lasketaan autojen määrä 

JYRÄYS 	(kuva 4) 
JK2O )h 3 98 294 

Jyrää voidaan käyttää myös muissa työ- 
__________ ____________ ______ ___________ kohteissa. 

Työkustannukset yhteensä 	146Ö0 mk/km 

KÄYTTÖRAJOITU KSET 



TVH 779!2 5fl? rE' 

TIEN__TEKEMINEN REK NO 	1 SIJOITUS 

5082 	D1630 L 	 ______ Sitomottomat 	paäIlysrakennekerrokset 
_______ LAATUA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Kantavan 	kerroksen teko TVH/Rrt 	12.77 

Menetelmätiedot Kelkkamenetelmä 

TYÖKOKONAISUUS 

Jakavan 	Kantavan 	Kantavan 	Kantavan 
kerroksen rakent. 1 kerroksen teko 	kerroksen muotoilu kerr. viimeistely 	Pällystys 0- 

KANTAVAN KERROKSEN TEKO: 
Kuormaus ja kuljetus 	 _________ 

Aki 	 Ak2 	Vkl 	Yk2 	 Ak3 Kelkka4n.KA 
--9 	• 9 	-? 	 jne 

Tiehöylä 
).!!!g4?...._ 	

___,I,___,i2 '9 - 	1 jne 1 

Jyrä 	 Vj 1 	 J 1 	 / •,___ 
- 0 _' -.0-4 jne r 

Kasteluauto (tarvittaessa) 	l 	
Ki 	

1 	1 	K2 	 Ki 	-1 	1 	K2 

Kerros tehdään vähintään 300. . .500 m:n pituisisaa osissa. 
Selitys: 	Ak = alempi kerros,lev. 	Yk = ylempi kerros 

Vt = välitasaus 	 T 	tasaushöyläys 
Vj = välijyräys 	 3 	jyräys 

K 	= 	kastelu 
numerointi viittaa tien osiin 

LISÄTIETOJA RAKENNUSVAIHEESEEN 

Eri työvaiheiden kestot on kuvattu nuoliverkossa vain suuntaa-antavasti suhteellisina pituuk- 
sina. 	Kuten esimerkistä näkyy, voidaan höylää ja jyrää käyttää verrattain paljon muun työn 
suorittamiseen. 

Edellyttäen höylälle ja jyrälle olevan väliajoiksi muuta työtä, on kerroksen 
teossa 	halvin levitysryhmä 1 kelkka + 2 miestä, ja kallein 2 kelkkaa + 4 miestä. 	Työkoko- 
naisuus huomioonottaen suositellaan ryhmää 2 kelkkaa + 2 miestä, jolloin miesryhmä käyttää 
vuorotellen kumpaakin kelkkaa (taloudellisin työmenetelmä). 

Jyräykseen soveltuu parhaiten kumipyöräjyrä. 

Rakennus 	vaiheen kesto määräytyy kerroksen levityskapasiteetin perusteella. 

Itse työ suoritetaan 	menetelmätietokortin TVH rek.no 5078 	iukaisesti. 	Kapeat pienta- 
reet tehdään päällystetyön jälkeen. 

Huom! 	Kun sitoinaton kantava kerros tehdään yhtenä kerroksena, käytetään kapasiteettina 
alemman kerroksen arvoja. 



AU<AMENEKKI 	 _________________ ________________ 

TYÖN KESTO h/km TYÖNVAIHE TOIMINTAYKSIKKÖ 

ALEMPI KERR0S0-0.65 mm Alaosan teko: a2-kerron 0.85 	k2.y2067 
I<uormaus KUP 2C 
Kuljetus n x KA 

Kuorm. ylösotto 2 RM 

Levitys 1 kelkka 

1C 2 RM 

w 

z 
Välitasaus (ks.kuva 2) 
Välijyräys (K34OOO 

TH 
JK tai JT 

_______ 	- - 00 - 	 1000 	1500 	m3rtr m2/h) 

MATERIAALIN MAARA/ km 
Kuva la 	Alemman kerroksen levitys kelkalla 

YLEMPI KERR080 _8bmm 92-k.rroln 0.85 	k2y2.0.67 yläosan teko: 
Kuormaus xTjp 
Kuljetus n x KA 

Kuorm. ylbaotto 2 RM 

Levitys 1 kelkka 

2RM 
z 0 

.1000 	UUm3itd 
-l-------m3rt r 

MATERIAALIN MAARÄ/ km 
Kuva lb 	ylemm.n kerroksen levitys kelkalla 

a2-k.rroin 	0.85 
41 

-t Tasaushöyläys: 

3 1-löyläys TH 
Kork. mittaus 1 RM 

0 2 

Z I  
---- 

5 	10 
TYÖALUEEN LEVEYS (ml 

Kuva 2 	Taaauahöylys _____________________ ___________________ 

40 
1- 
1- w30 

Kastelu: 

20 Kuljetus 
Pumpun hoito ja 
kuorm. ylösotto 1 RM 
Aseman pystytys 

2 	4 	6 	8 	10 	12 	14 	16 	18 
ay 	0 

JVRAYKSEN KESTO (h/km) 
Kuva 3 Tarvtttava jyryksefl kastelukapasiteetti 'Huom. Jyryksen kesto 

saadaan kuvasta 4. 

- 

_ 

- 

7 
____ 

_ 

______ ______ ______ ______________________________________)Om3itd o. 	100: 	L100 ______ ______ 

20 
15 __________ _________ 

10 
----2t 5 

__________ 1 	1 

_____ 

1- 	1 	1 	1 -r... 

1 

1tt 
- 	 ___________________ 

1O 	_______________________ 
- 	. 



TYÖN KESTO h/km 1 TYÖNVAIHE TOIMINTAYKSIKKÖ 

K3(m2/h) 
350C 

3X 

25cK 
Jyräys JK tai JT 

'lOO 
-'--, 	Kuva 4 Jyräys 

TYÖN KESTO (h/km) 

LASKENTAESIMERKKI 
Laskentaesimerkki: 	Kantavaa 
tehdään 1240 m3itd/km, ylempää 

kerrosta tehdään 
60 m)itd/km ja 

kesällä 177 siten, että aiempaa kerrosta 
ku1jetuset1syys on 5 km ja työalueen 

leveys 10 m. (indeksin taso_215). ___________________________________________ 

KÄYTTÖRAJOIT UKSET 

- 

ikl__ 
__ 

Työmäkrä Työn Kustannus Työnvaihetietoja 
kesto 

Kone Menekki h/km mk/yks. mk/km _________________________________________ 

KJJP 11 1240 m3itd 5,5 0,93 1155 ALEMPI KERROS 	(kuva 1 a) 

n x KA " 	 " 4,62 5729 Työn kesto tnääräytyy levityskapasiteetin 

2 RM 10 h 3 6 360 perusteella. Sen mukaan mitoitetaan kuormaus- 
ja kuljetuskalusto. 

k '' " 10 100 
Alaosan teon työnkestoaikaa voidaan käyttää 

2 RM " " 36 360 uÄyö 	silloin kun kantava kerros tehdään 
yhtenä kerroksena. 

TH 16 2 h 2 152,00 304 VÄLITASAUS JA-JYRÄYS 

JK 20 2,5 	" 2,5 98 245 3 jyräyskertaa 	( K3 = 4000 m2/h 

KUP 11 60 m3itd 35 0,93 o14 YLEMPI KERROS 	(kuva 1 o) 

n x KA 4,o2 3049 
2 RM 7 h 36 250 Kt. alaosan teko 

2 kelk. 10 70 

2 RM 250 

TH 16 2 	h 2 152 304 TASAUSHÖYLÄYS 	(kuva 2) 

1 RM ia 

n x KA 150 m3td 3 3 41 12 KASTELU 	(kuva 	) 
1 RM 8 h 3 1 5+ Lisäveden todellinen tarve määrätään työ- 

aikana 
Kuvan 3 tulokset perustuvat lisä- 
veden tarpeeseen 6 m3/m3rtr ja 
kiviaineksen luonnolliseen kosteu- 
teen n. 6% —økosteuspitoisuus .12% 
Kastelukaa8iteetin ja ajomatkan perusteella 
lasketaan autojen määrä 

JK 20 3 h '98 294 JYRÄYS 	(kuva 4) 

_________ ____________ ______ _________ ______ Jyrää_voidaan_käyttää_myös_ruuhun_työhön. 

13400 
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- TIEN__TEKEMINEN REK NO 	SIJOITUS 

5077 D.1630 ___ Sitomottomot pääU.ysrakennekerrokset 
________ LAATIJA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Kantavon kerroksen I.evitys TVHIRd 12.77 

Menetelmätiedot Levityske.kka 

TYÖKOKONAtSUUS 

Työ tehdään kelkka 	levitys 1 	mattovetol 	Ievitys2 	mattoveto 2 
yhtenä 
kerroksena tiehöylä 	 k0 tasaus 1 	 tasaus 2 

jyra 	 kjyräys_1 	jyrys 2 

Työ tehdäan 
kahtena 
kerroksena: kelkka 	levitys Al 	mattovetoAl 	evitys A2 	mattoveto A2 	levitys yl 	mattoveto yl 
Al alempi kerros 1 ___________ _____________ _____________ 
A2--'-2 
yl ylempi kerros 1 

4 
tiehoyla 	 tasaus Al 	 / 

Y2-..- 	-..-2 / 
numerointi tar- jyra 	 jyräys A 1 koittaa tien osia 

TYÖN KULKU J 	TYÖMENETELMAT 

H 	___ __ 
£Iavan jatketarvitt. 	yaluston 	valmius: 

_____ - Etäisyys 	a = n. 	oO cm 

Kuva 1. Levityskelkka asennettuna 

Levittijän söäto: - 
* 

- 	Tiivistämtön kerrosvahvuus on n. 	1, 	rtr-kerros- 

-. Työn suoritus: 

Kuva 2. Kerroksen paksuuden söötö - 	o1er'mnat reunakaistat tehdään ennen viieistö 
välikaistaa. 

muu ohjaus 

- 	?asavahvan kerroksen aikaansaamiseksi on Levitvs 
suortettava 	asa_seila lopeudelLa 

- 	a 	ao 	v'iLtt»se 	i 	e 	iloa 	aa 	oas'- 	± 
;_•( 	,.*; 	. 1ia 	tyho.kni., 	s. 	uvan 	+ 	vasen 	re2ra. 

; 	%f45! T31- o1pr - 	 eveit voidaan 	sadelLa 	Le 	_ttalar* 
Kuva 	. Kerroksen levitys siviLuukkujen 	ivulla n. 	260 - 290 c::/kaista. 

Esin. 	iovar 	m'L215e5ta aloituksesta on sivc1ou- 
kuier a'ras 	3ela 	aat. 	xuvan 	nukainen 	jälki 

________ - 	ouuttsessa tekeäir. v Uk-aisa aattovetona, 
ajoitetaan 	t:o Ievitd.n kapasiteetir 	mukaan. 
Ito 	/ 	o1aar' 	-ua"isa 	OKO 	i'eifca 	p,ijksen 
oietLaraer..tsrmie=rpa* 	

le ir'te- 
=- 

Kuv 	. 	Auton vaht. 	ai:arnassa 

TVH 732952 5077 D. 1630 



1 LEVITYSKAISTOJEN MÄÄRÄN RUPPUVUUS TYÖALUEEN LEVEYDESTÄ 

1 TYÖMENETELMÄVAIHTOEHDOT 

Esim. Työalueen leveys 10 m. Kolmen 
kaistan kelkkalevitys täyttää 
8.3 - 8,7 m. Matto1evityksen 
joudutaan tekemään 1 ,7 - 1 ,3 ni 
levyinen osa kerroksesta. 

Levittäj lä 	1 levttyskaistoja Työmenetelmä 

2 2 ________________ 

2 3 4 

2 4 ________________ 

2 5 

1 2 4 
1 

1 3 r 

1 4 ______ 

1 5 4 _____________ 

K2 JA K3 KAPASITEETTI LEVLTYSKELKALLE 

Kuorma- Kerrospaksuus K2-kapas. m3ltd/h a2- K3-kapaa. m3itd/h 
auton 
lavakoko 

ja 
rakeisuus 

kerroin Työalueen pituus Työalueen_pituus 
250 m 500 m 250 m 500 m 1000 m m3 

5,5 Alempi 15 -25 cm 130 135 0,80 105 110 115 
* 0-65 mIn _____ ________ _______ _____ _____ ______ 

5,5 Ylempi 	5-10 cm 115 120 0,80 90 100 105 
______ # 0-35 mm _____ _______ ______ ____ _____ _____ 

7,5 Alempi 15-25 cm 160 165 0,80 125 130 135 
# 0-65 mm _____ _________ _______ _____ _____ ______ 

7,5 Ylempi 	5-10 cm 140 145 0,80 110 115 120 
_______ # 0-35 mm 

9,0 Alempi 15-25 cm 180 190 0,80 145 150 155 
_____ 0-65rnm ____ _______ 

9,0 Ylempi 	5-10 cm 160 165 0,80 125 130 135 
# 0-35 mm 

Huom 	- Jos levityskelkkoja on kaksi, mutta miestyöryhmiä vain yksi, saadaan työsaavutus 
käyttämällä kerrointa 2. Miestyöryhmä käsittää 2 RM. 

- Jos levityskelkkoja on kaksi ja samoin miestyöryhmiä kaksi, saadaan työsaavutus 
kertoimella 2,05. 

KÄYTTÖESMERKK1 

Tehtävä: 	 Ratkaisu: 
Kantavan kerroksen sitomaton osa tehdään levitys-. 	- Työalueen leveys 10 m 	levityskais- 
kelkalla kahtena kerroksena. Mikä on alemman ker- 	toja 3 kpl 	(kaavio 1) 
roksen (0-65 mm) menetelmäkapasitetti K2 ja työ- - Työrnenetelmä saadaan työmenetelmätau- vuorokapasiteetti 10 	 lukosta 3 kaistan kohdalta. - levityepaksuus on 15 cm 
- autojen lavakoko 5,5 m3itd 	 - Kapasiteetit 1. 

työalueen (kerroksen) leveys 10 m 	 K2 = 2 X135 = 270 rn3itd/h, 
työalueen pituus 500 m 	 1(3 = 2 x 110 = 220 m3itd/h 
levitt.jiä käytössä 2 kpl 

- työn suorittaa yksi työryhmä (2 RM) 

KÄYTTÖRAJOtTUKSET 



TIEN__TEKEMINEN - 	 SI oiT 1  REK N) 

5079 D. 1630 1. 	r—' c_ Sitomattomot pääU.ysrokennekerrokset 
Jj .. 	. Kantavan kerroksen tilvlstys, muotoitu ja LAATLA 1 AIKA 

1VH/Rrt 12.77 TYÖNSUUNNITTELU viimeistel.y 

Menetelmätiedot 

TYÖKOKONAISUUS 

Jakavan 	Kantavan 	 1 kerroksen 	kerroksen levi-1 	 Pientareiden 
teko 	 ja tasaus 	Tiivistys 	Muotoilu 	0 Viimeistel 	teko 	PalIystys 

Levityksen ja tasauksen työmenete].mätiedot tietokortissa no 	iO78 

TIIV1STÄMINEN 

YLEISTÄ 

- 	 Tämä työvaihe voidaan aloittaa levityksen ja tasauksen tultua valmiiksi. 
- 	 Koska tiiveyden aikaansaamisessa on optimikosteudella ja jyräyskerroilla oleellisin vaiku- 

tus, 	olisi tiivistämistyö keskitettävä siten, että sitä voidaan kohtuullisissa puitteissa 
valvoa. 

OSAVAIHEP JA NIISSÄ KÄYTETTÄVÄT TIETOKORTIT 

- 	 Kaatelu, tietokorttea ei ole 
- 	 Jyräys, TVH n:ot 	5032 - 5036 

TYÖN SUORITUS 
- 	 Kastelu aloitetaan ennen jyräystä ja jatketaan 8en aikana. 	Veden levitys suoritetaan 

jyrän edessä. Kastelun on oltava tarpeeksi tehokas. 	Veden menekki riippuu kiviaineksen 
kosteudesta, säästä, jyräyksen kestosta ja kastelutavasta. 	Tutkimuksen mukainen menekki 
tässä työvaiheessa oli 8 m3 	vettä/lOO m3itd kerrosmateriaalia sään ollessa poutaista. 

- 	 Jyräys suoritetaan erillisten standardien mukaan tai niitä soveltaen. 

MUOTOILU 

YLEISTÄ 
- 	 Tämän työvaiheen suoritusajankohta riippuu työmaan kokonaisjärjestelyistä ja päällyste- 

työn ajoittumisesta. 	Mikäli esim. yleinen tai työmaaliikenne tapahtuu kerroksen päällä, 
ei muotoilun kaltaista työvaihetta kannata tehdä liian aikaisessa vaiheessa, vaan suori- 
tetaan välillä normaaleja kunnoseapitohöyläyksiä. 	Muotoilu suoritetaan vasta, kun pää].- 
lystetyo on lähellä eikä kerroksen päällä ole sanottavasti enää muuta liikennettä. Se tu- 
lee kuitenkin tehdä niin ajoissa, että mandolliset lisätiivistämiset ja levykuoraiitusko- 
keen uusinnat ehditään suorittamaan ennen viimeistelyä. 

- 	 Muotoilun 	suorituaajankohdasta saattaa riippua, minkä asteinen viimeistely joudutaan 
suorittamaan, kuten myöhemmin ko 	kohdassa selostetaan. 

OSAVAIHEET JA NIISSÄ KÄYTETTÄVÄT TIETOKORTIT 
- 	 Paikkaus, 	tietokortteja ei ole 
- 	 Kastelu, 	tietokortteja ei ole 
- 	 Muotoiluhöyläya, 	TVH n:o 	O75 
- 	 Pinnan sitouiineri, 	tietokor -tteja ei ole 
- 	 Jyräys, 	TVH n:o 5032 - 	0)6 
- 	 Levykuormituskoe,tietokorttia ei ole 
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Kuva 2 MuotoillicI ijs Loppu-.  
vaiheen s i 

ø. 
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Kuva 3 	Viirneistelty pinta ja 
päällys te 

VIIME 1 S TE LY 

TYÖt SUOHITTJ3 
- paikkaus 	oritetaari tässä vaiheessa, mik.li edelti- 

sen työvaiheen aikana syntyneet painumat tai liiken-
teen aiheuttamat kulumiset ovat niin suuria, että 
niitä ei voida poistaa pelkällä höyläyksellä. Työ 
suoritetaan vetä:nällä tarvittaviin kohtiin lisää 
kiviainesta, jonka tasaus suoritetaan myöhemmin nuo-
toiluböyläyksen kanssa sasanaikaijesti. 

- Kastelu uoritetaan perusteellisesti muokkaussyvyy-
teen anti ennen höyläyksen aloittamista. Höyläyksen 
aikana voidaan vielä rajoitetusti kastella karnetta 
ja höylää.mätöntä osaa, kuitenkin varoen, että val-
miiksi höylätty pinta ei huuhtoudu koloiseksi. Veden 
menekki tutkimuksen mukaan oli 3 m3 /100 mitd ker-
rosmateriaalia sään ollessa poutaista. 

- Muotoiluhdyläys suoritetaan tietokortin 5075 mukaan. 
Kuvat 1, 2 ja . 

- Pinnan siominen suoritetaan filleriii tai vastaavaa 
käyttäen, mikäli kerrokseen käytetty kiviaines sitä 
edellyttää, ja/tai liikenteen vuoksi se katsotaan 
tarpeelliseksi. Tämän työn suorittamisessa on kui-
tenkin syytä olla erittäin pidättyväinen. Mikäli työ 
suoritetaan, tulee käyttää levitykseen valmistettuja 
erikoislaitteita. 

- Jyräys suoritetaan erillisten tietokorttien mukaan 
tai niitä soveltaen (5032-5036). 

- Levykuorrnituskoe suoritetaan ko. ohjeiden ja määrä-
ysten mukaan. 

(. 

( 

YLEISTÄ 
- Tämän työvaiheen suorittamiseen vaikuttaa muotoilun ja päällystämisen välisen ajanjakson 

pituus ja sinä aikana vallinneet olosuhteet. 
- Edellinen vaikuttaa siihen minkälaiseksi työt kestoltaan muodostuvat, so. voidaanko eräi-

tä osavaiheita tehdä yhtäjaksoisesti vai onko niitä suoritettava jaksottain eli päivys-
tysluontoisesti. Tämän perusteella määräytyvät työkustannukset. 

- Tehtävän suorittamista varten voidaan rajata kolme vaihtoehtoa, joissa tehtävien määrä 
riippuu työvaiheen ajoittumisesta ja erilaisista olosuhdetekijöistä. 

OSAVAIHEET JA NIISSÄ KÄYTETTÄVÄT TIETOKORTIT 
-. Kastelu, tietokortteja ei ole 

- Viimeistelyhöyläys, soveltaen TVH n:o 5075 
- Jyräys, TVH n:o 5032 - 5036 
- Harjaus, tietokortteja ei ole. Tämä osavaihe suoritetaan vain, jos liikenteep johdosta tai 

muusta syystä kerroksen pintaan on erottunut liikaa hienoa kiviainesta. Tällöin irtonal-
nen kiviaines harjataan kevyesti sivuun koneharjaila. Koska harjaus on tapauskohtainen, 
ei sitä ole sijoitettu työn suoritusta koskevaan selostukseen. Milloin työ joudutaan 
suorittamaan, tehdään se viimeistelytyön yhteydessä. 

TYiN SUORITUSVAIHTOEiDOT 
A. Vaihtoehto tulee kysymykseen, kun 
- muotoilun jälkeen tienosa on voitu sulkea itikenteeltä dältystäaseer asti 
- muotoilun jälkeen rankkasade tms, ei ole päässyt rikkomaan valmista pintaa 
- kiviaines on laadultaan sellaista, että muotoilun jälkeen kerroksen pinta on säilyttänyt 

hyvin kiinteytensä päällystämiseen asti, eikä varsinaista purkautumista tapandu päällystä-
misenkään aikana. 

- päällystetyön liikenne aiheuttaa vain vähäistä irtoamista kerroksen pinnasta ko. työn ai-
ka n a 

Edellytyksenä siis on hyvä ennakkosuunnittelu, suotuisat olosuhteet ja hyvät työnjärjestelyt, 
jos työ tehdään päivystysluontoisesti päällystetyön edistyminen mukaan ja siihen kuuluvat 
osavaiheet: 
- Kastelua joudutaan suorittamaan vähäisessä määrin jjriiyksec aikana. Veden menekki riippuu 

päällystetyön edistymisestä ja vallitsevista olosuhteista ollen suuruusluokkaa 2 m 
vettä/100 mitd kerrosmateriaalia, sään ollessa keskimaärin poutaista. 

- Jyrätään irtonaineri kiviaines kiinni' pintaan valusijyrällä tai kevyellä täryjyrällä. 
Olosuhteiden salliessa työ voidaan suorittaa päätlystetyömaan jyrillä. 

(- 



B. Vaihtoehto tulee kysymykseen, kun 

- muotoilun jälkeen tienosalla on ollut liikennettä ja siitä aiheutuneita kulu:nisia joudu-
taan vielä tässä työvaiheessa korjaamaan. 

- muotoilun jälkeen joudutaan rankkasateen tms, aiheuttamia vaurioita vielä tässä työvai-
heessa korjaamaan. 

- kiviaines on laadultaan sellaista, että tämän työvai}ieen jälkeen kerroksen pinta säilyt-
tää hyvin kiinteytensä päällystämiseen asti eikä purkautumista tai irtoamista tapandu 
päällystämisenkään aikana. 

Työ tehdään itsenäisenä työiiä yhtäjaksoisesti kuten muotoilu. Työhön kuuluvat seuraavat 
osavaiheet: 

- Kastelu suoritetaan kuten muotoilutyövaiheessa. Veden menekki tut1imuksen mukaan oli 
4 m3 	vettä/lOO m3itd kerrosmateriaalia, sääolosuhteiden ollessa keskimäärin poutaista. 

- Viimeistelyhöyläys suoritetaan tietokortin TVH n:o 5075 	mukaisella tavalla, mutta las- 
kelmissa käytetään menetelmäkapasiteettia K2 = 20O m2;h. 

- Jyräys suoritetaan kuten muotoilu-työvaiheessa erillisten tietokorttien mukaan tai niitä 
soveltaen. 

- Jos edellisestä poiketen päällysttyön liikenne aiheuttaa kiviaineksen irtoamista pinnas-
ta, voidaan lisäksi joutua suorittamaan päivystysluontoisesti -kohdan mukaista kastelua 
ja joskus jyräystäkin. Tämä riippuu viimeistelyn ja päällystämisen välisestä ajnjaksos-
ta, säästä, kerrosmateriaalista sekä päällysteautojen liikkumisesta. 

C. Vaihtoehto tulee kysymykseen, kun 

* muotoilun jälkeen tienosalla on ollut liikennettä ja siitä aiheutuneita kulumisia jou-
dutaan vielä tässä työvaiheessa korjaamaan. 

- muotoilun jälkeen joudutaan rankkasateen tms. aiheuttamia vaurioita vielä tässä työvai-
heessa korjaamaan. 

- kiviaines on laadultaan sellaista, että kerroksen pinta säilyttää huonosti kiinteytensä 
ja pyrkii purkautumaan päällystämisen aikana. 

- tienosalla on päällystämisen aikana yleistä- tai/ja työmaaliikennettä, joka aiheuttaa 
purkautumista kerroksen pinnassa. 

Työ tehdään päivystysluontoisesti päällystetyön edistymisen mukaan ja suoritetaan tällöin 
seuraavat osavaiheet: 

- Kastelu suoritetaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Veden menekki riippuu päällys-
tetyön edistymisestä ja vallitsevista olosuhteista, ollen suuruusluokkaa 4 tn., vettä! 
100 m3itd materiaalia, sääolosuhteiden ollessa keskimäärin poutaista. 

- Viimeistelyhöyläys suoritetaan tietokortin TVH n:o 5075 mukaista työtapaa soveltaen, 
mutta laskelniissa käytetään menetelmäkapasiteettia K2 	2300 m2 /h. 

- Jyr.ys suoritetaan erillisten tietokorttien mukaan tai niitä soveltaen. Kaluston valinta 
suoritetaan liikenne- ym. olosuhteet huomioonottaen. 

LISÄKSI HUOMIOITAVA 
Päivystysluon -toisestj suoritettavissa viimeistelytöissä määräytyy työn kesto päällystetyön 
edistymisen mukaan. Koska meneteirnäkapasiteettien K2 perusteella viimeistelytyövaiheen 
suorittamiseen kuluu vain alle puolet päällystämiseen tarvittavasta ajasta, jää siitä 
johtuen työkoneille seisonta-aikoja, joitten suuruuteen vaikuttaa mm. seuraavat tekijät: 

- Päällystetyön edistyminen 

- Seisonta-aikoina tehtäviksi varatut muut työt, kuten muotoilu, liittymät jne. 

- Työkokonaisuuden ajoittaminen, koska päällystetyön etenemisen mukaan muut työt vähenevät 
ja viimein loppuvat, jonka jälkeen koneille jää kokonaisajasta yli puolet seisonta-aikoja. 

Näillä tekijöillä on luonnollisesti merkittävä osuus työkustannusten muodostumiseen. 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 



TIEN__TEKEMINEN REK NO 	1 SIJOITUS 

5083 D.1630 1. 	" 	IIII Sitomattomat 	päallysrakennekerrokset 
_______ LAATUA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 
Kantavan kerroksen muotoilu TVH Rrt 12.77 

Menetelmätiedot 
_____________________ Hoylamenetelma 

TYÖKOKONAISIJU s 

Jakavan 	Kantavan 	Kantavan 	Kantavan 
karr. rakentaminen 	kerroksen teko 	Ikerroksen muotoilu 1 kerroksen viimeistely 	Paällystys 0- 	 .0 

KANTAVAN KERROKSEN MUOTOILU: 

Muotoilu - 	 Muotoilu- 
Paikkaus 1 	yIäys 1 	Paikkaus 2 	höylays 2 

jne 

Jyräys 	1 

Kastelu 
jne 1 

Muotoilu suoritetaan n. 500 m:n pituisissa osissa. 

Levykuormituskoe suoritetaan työmaatilanteen edellyttämänä aikana. 

Numerointi viittaa tien 	osiin. 

LISÄTIETOJA RAKENNUSVAIHEESEEN 

Rakennus 	vaiheen kesto (ilman levykuormituskoet -ta) 	määrätään yleisimmin jyräyksen keston 
perusteella. 	Mikäli kuitenkin liikenteen aiheuttaman kulumisen vuoksi paikkaustyö on huomat- 
tavan 	suuri, rakennusvaiheen kesto paikkauksen ja muotoiluhöyläyksen yhteisen keston perus- 
teella. 

Toiset työvaiheet ajoitetaan jyräyksen keston mukaan. 

Eri toimintayksiaoiden tehollisen työajan täsmällinen tasapainottaminen pelkästääm tämän 	rake 
nusvaiheen 	uitteissa ei ole aina täysin mandollista, vaan rajoitettujen seisonta-aikoen 

mandollisuus on ilmeinen, vallankin kun paikalliset olosuhteet vaihtelevat. 	Koska toisaalta 
seisokkeja ja turhaa työtä on vältettävä, on syytä ottaa huomioon työkokonaisuuden yleiset 
järjestelyt. 

Tällöin tulee lähinnä kysymykseen yhteistoiminta kerroksen viimeistelytyössä 	paikallis- 
ten olosuhteiden edellyttämällä tavalla. 

Tämän rakennus 	vaiheen suoritusajankohdasta ja valmiusasteesta riippuu ) mir)kä asteinen 
viimeistely joudutaan suorittamaan ennen päällytämistä. 

Itse työ suoritetaan työmenetelmä'ietokortin TVH rek.no 	0'1 	mukaisesti. 	Kapeat pienta-. 
reet tehdään päällystetyön jälkeen. 

TVH 732952 5083 D.1630 



A IKAMENEKKI 	 __________________ ________________ 

TYÖN KESTO TYÖNVAIHE TOIMINTAYKSIKKO 

Paikkaus: 1 TyöaIuSefllSvSYS( Kuormaus KUP 

_- Kuljetus n x KA 

_______ ______ ______________ - Kuorm. ylösotto 2 RM 
- " 	vast.otto 1 RM 

I _______ - " 	tasaus TU z 	 1 
r : Korkeuden mitt. 1 RM ____________ _____________ ______ _____ ______ ______ 100 	150 	200 m3itd 

PAIKKAUSMATERIAALIN MÄÄRA /km 

Kuva 5 	Paikkaus ______________________ 

46 Kastelu: 
Kuljetus 

UI 	

«::: 	
"4s,.,MatLiaaIimUr$ 1- 

Puun hoito ja 
kuorm. ylosotto 1 RM 

________ 	m3rtr) 	____ 
Aseman pytvtys 
ja käyttö. _____________ ____ 1( ____ _____ 
[Huom.JYräYksen kesto 1-' 

1 	III 	, 1 saadaan kuvasta 8. 	1 ___________ 
2 	4 	6. 	8 	10 	12 	14 	16 	18 

JYRAYKSEN KESTO (h/km) 

Kuva 6 	Tarvittava kastelukapasiteetti _______________________ 

a2-kerroin 0.85 - 0.70 

-4 Muotoiluhöyläys: 
4 Höyläys TH ___________ ___________ 	________ 

Korkeuden mitt. 1 RM 

2_ - 

5 	1 	 15 

TYOALUEEN LEVEYS (m) 

Kuva 7 	Tasauahöyly8 

K3(m2/h) 
3506 Jyräya ( tai 

2506 

veys_Im) 
20 

—4-- 1 	4 	I 	1 	i 	i 
5 	 10 	 15 

TYÖN KESTO (h/km) 

Kuva 8 	JyrMya 



LASKENTAESfMERKK 
Kantavaa kerrosta rakennetaan kesällä -77 (indekain arvo 215) 1270 zn3rtr/n.Mikä on muotoi-
lun kesto ja ku8tannus, kun paikkausmateriaalia tarvitaan 70 m3itd/kin ja kuljetusetäiayys on 
5 kim a työaLueen leveys 10 m. 

Kone Työmäärä ________ Työnke3to Kuu tannuu Lisätietoja 

Menekki [Ykuikkö Ln/yu. h/kil _______ 1 (u/KJ) _________________________________ 

KUP 11 70 m3itd 2,i 242 PAlKKAUS 
n x KJ. " 4,u2 2) Kuornaus ja kuljetus pyritään 
2 RM 4 6 ii 6 suorittamaan 	auun käynnissä ole- 

- van työn ohessa 
1 RM 2,3 " 41 
TH 16 " " 152 
1 RM " " ld 41 

n x KA 1,0 s3 8,5 3,60 ,44 KASTELU 
1 RM 8,5 h " 18 15, Lisäveden todellinen tarve 

määrätään työaikana. 

Kuvan 3 tulokset perustuvat lisä- 
veder. tarpeeseen 6 rn3/m3rtr ja 
kiviaineksen luonnolliseen kosteu 
teen n. 	6%-4Kosteuspit.12% 

Kastelukapasiteetin ja ajoniatkan 
perusteella lasketaan autojen 
määrä. 

TH 16 2 h 2,0 152 306 MIJOTOILUHOYLÄYS 
1 RM " " " 18 

JT 04 8,5 h 8,5 6 55 JYRYS 
Jos työssä käytettävät jyrät on 
valittu etukäteen, voidaan työn 
kesto määrätä sen perusteella. 
Jos työn kesto on määrätty muul- 
la tavalla, voidaan jyrät valita 
sen perusteella. 

Levy- 
kuormi- 10 h 10 90 900 Levykuormituskoe suoritetaan 
tuakoe 2-3 pv:n kuluttua kastehn ja 

_________ ________ ___________ ________ _______ jyräyksen päättymisestä. 
yhteensä 	 3600 mk/km 

KÄYTTÖRAJOITUKsET 
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TIEN__TEKEMINEN REK NO 	SIJOITUS 

5075 D. 1630 _______ Sitomattomat päälLysrakennekerrokset 
'' 	

- Kantavan kerroksen muotoituhöyl.äys LAATIJA 1 AIKA 

/ TYÖNSUUNNITTELU . kelkatta 	evitetyn kerroksen tasaus TVH,Rrt 12.77 

Menetelmät iedot TH 16 

TYÖKOKONAI SUUS 

Kerroksen 	 Kerroksen 	 Kerroksen 	 Pientareiden 
levitys ja tasaus 	tiivistäminen 	muotoilu 	Viimeistely 	teko 

>0 

TYÖNKULKU JA TYÖMENETELM. ____________________________________________ 

' Työmeneteirnävaihtoehdot 

1 	o 1 a TS 	1 a pe ruutus 
- 

- 	 .'-- 
2. 	Höylays ja kaar.tyminen 

:--- 	••'-, . 	-- 	 -.- 	.,. 
0• Työmerietelman valinta riippuu siita, 	kuinka pitkinä 

i 	. 	- 
• toa1uei.a muooilihojlays suoritetaan 	1le 200 m n 

pituisia alueita tehtäessä on edullisempi käyttää 
Kuva 	1; 	. 	', menetelmää 1, 	ja pitempiä alueita tehtäessä menetel- 

mää 2. 
- -- - 	 - 

enete1-nat eroaat 	oisistaa suoritustavan vuoksi 
ainoastaan vaintoehdossa 	kun peruutus/kaantTrninen 

•••• 
4aas varsinanen tyosto suorite'aan molemmissa samal-
la tavalla. 

-. T ookonaisuus edelltaa 	ie 4 t 	ial-iusastetta, 
'oka tassa 	vaieessa saavutetaar 2-Kerta1slla 

-; 
.'••• 	.- 	•:T: 	4 nöyläyksellä. 

- 	Vaksinke"aspn nojlyksen enimma11n holays- 
kerta (kääntö) on luonteeltaan muokkaava ja ver- 
rattain raskas. 	Työ suoritetaan kuvien 	1 	ja 2 

F.uv --i 	. 	iccr:a mukaisesti laidasta laitaan. 

- 	Toinen höyläyskerta on kevyempi ja lähinnä tasoit- 
tava, 	jolloin myös karhe pienenee jokaisen ajoker- 

- 	 •.: 	•. 
ran jalkeen, 	kunns tasoittuu viirneisella ajoker- 

-. "jo ralla 	suoritetaan vastakiaiseen suuntaan 
kuvien 3 ja 4 mukaisesti 

- 	 ;:•-- - - 	Yksin 1 erainen hovlajs on sovellutus edllisesta 
la - i'a k'ossaoitohojlaksia varten 

_\ 	\_ 

Lisa1' 	ote 	hio-loor 

- 	T-erros 	castel1aan 	oerste1lisesti 	-niolkauss.vjy- . . 

. 	1 	• teen ennen 	noylaysta. 

- 	l>ainumatjakulumiset,ioissa tarvitaan 	lisämaoso- ________ 

- 	Pienrot Dairua 	'a 	ulimiset tasoittuvat 2-ker- 
tas'lla 	lasll- 

- 	dyläyksen aikana tarkkaillaan työn jälkeoiko- 
laudalla tai muulla tavalla. 

- 	 - 

TV-i 7352 5075 D.130 



1K2- JA k3.-KAPASITEETT! TH 16:IIa 

Ohjeellisten ajokertojen määrä työalueen leveyden ja hyläysmenetelmän mukaan 

Ohjeelliset 
ajokerrat 

Työalueen leveys (m) 4m 5m 6m 7m 8m 9m lOm 11 	m 12 rn 

2-kertainen hyläys 3 
- 

4 
- 

4 
- 

5 
- 

6 
- 

6 
- 

7 8 8 

1-kertainen höyläys 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

K3 	K2 

m2/h 	m2/h 

1(2- a K3- kapasil 

Työmenetelmä 1 
- höyläys 
- peruutus 

Työmenetelmä 2 
- höyläys 
- kääntö 

LASKUPERUSTEET 
- Höyläysnopeus 5,7 km/h 
- Peruutusnop. 11,0 - " - 
- Kääntyminen 1,5 min/ke' 

TVOMENETELMÄT 
- Höyläys - Höyläys 
- Peruutus - Kääntyminen 
HöyIyS .-HöyIäys 

---- T 
4 

TYÖALUEEN LEVEYS (n 	TYÖALUEEN PITUUS (m) 
(höyläysmatka) 

a2 R0,85 

KÄYTTÖESIMERKKI 
Mikä on 2-kertaisen muotoiluhöyläyksen menetelmäkapasiteetti 1(2, ja työvuorokapasiteetti y3, 

kun työ tehdään 500 mm pituisina osina alueen ieveye on 10 m; työkone on TH 16. 

Ratkaisu: 
- Työalueen pituus = 500 m, saadaan vaaka-akselilta. 
- Ohjeellinen ajokertaluku = 7 ajokertaa, saadaan taulukosta ko. työalueen leveyden kohdalta. 
- 1(2 = 6600 m2 /h, saadaan käyrästöltä ko. työalueen leveyden kohdalta. 1(3=5600 m2 /h, 

saadaan K3-asteikosta. 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

Tietokortin tietoja ei voida sellaisenaan kä:tt 	toisen painoluokan höylille. 



TIEN__TEKEMINEN 

TYONSUUNN ITTE LU 

Menetelmät iedot 

TYOKOKONAISUUS 

Sitomattomat pdällysrakennekerrokset 

Kontavon kerroksen viimeiste 

Höylämenetelmä 

REK NO 1 SIJOITUS 

5084 ID.1630 
LAATUA 1 AIKA 

TVH/RrtI 12.77 

Jakava 
	

Kantavan 
	

Kantavan 	Kantavan 
kerros 
	

kerroksen teko 	kerroksen muotoilu 1 kerroksen viimeistely 	Päällystys 

VIIMEISTELYTYÖN ERI VAIHTOEHDOT: 

A 	Jyräys 	
Ijnet 

Kastelu 
jne 

Viimeistely suoritetaan välittömästi 
päällystetyön edellä. 

A-vaihtoehtoa käytetään, 

- Kun muotoilun jälkeen ei ole tul-
lut liikenteen tai ateen aiheut-
tamia vaurioita kerroksen pintaan 
Kun työn kesto määräytyy päällystetyö 
keston perusteella. 

B-vaihtoehtoa käytetään, 

- Kun muotoilun jälkeen on tullut 
liikenteen tai sateen aiheuttamia 
vaurioita kerroksen pintaan 

- Kun tleosa voidaan sulkea määrätyksi 
ajaksi liikenteeltä. 

- numerointi viittaa tien osiin 

____________ Höyläys 2 
9 	 jne B QHI5l 	

1 	Jyräys 2 
, 	jne 

Kastel u 
4 jne 

Viimetately suoritetaan itsenälaena työnä 
n. 500 m:n pituisissa osissa. 

IrQ c 	Hoyläys 1 	 Höyläys 2 

Jyräys 1 	
-,O---ljne 

Kastelu 
1 jne 

Viimeistely suoritetaan välittömästi pääl-
lystetyön edellä. 

C-vaihtoehtoa käytetään, 

- Kun muotoilun jälkeen on kerroksen 
päällä jatkuvaa liikennettä vielä 
äölljstämisen aikanakin 

- Kun työn kesto määrätyyy päällystet 
keston perusteella. 

- nunierointi viittaa tien osiin 

Itse työ suoritetaan työrneneteimätietokortin TVE rek.no U79 mukaisesti. Kapeat pienta-
reet tehdään päätiystetyön jälkeen. 

TVH 732952 5O8L D.13C 



Kastelu: 
Kuljetus 	1 n x KA 
Pumpun hoito ja 	PU + 1 RM 
kuorm. ylösottO 
Aseman ystytys 
ja käyttökuat. 
Huom. Jyryksen 
kesto saadaan ku-
vasta 11 

-- 	1 

AIKAMENEKKI 	 ______________ ________________ 

VAIHT0HT0 	TYÖT KESTO 	 TYNVAIHE 	TOIMITAYKSIXKi 

Työn kesto = päällystetyön kesto 	Kaste].0 	n x VA 

A 
Työn kesto = päällystetyön kesto 	Jyräys 	Ji' tai JK 

- 	
10 	15 

JYRAYKSEN KESTO (h/km) 

Kuva 9 Tarvittava kastelukapasiteett 

K212300m2td/h 
a2-kerroin 0.85 -0.70 

loi 

100 

80 

2Q 

E 

Viimeistely- 

0 
	 höyläys: 

Höyläys 	TH 
Korkeuden mitt. z 

5 	10 
TYOALLJEEN LEVEYS (m) 

Kuva 10 Viimeiatelyhöyläya 

K3(m2/h) 

Jyräys 	1 JT 06 

TYÖN KESTO (h / km) 

Kuva 11 Viimeiste1yjyrye 

C 	Työn kesto = päällystetyön kesto 

- Ii - 

Mastelu 	n x KA 
Höyläys 	TFi 
Jyräys 	JT 06 



LASKENTAESIMERKK 1 
Kesällä 1977 tehtyä kantavaa kerrosta viimeistellään 1700 m3rtr/km ja työalueeri leveys 10 m 
ja .ivränä JT 06. 1ndeks1n taso 215) 

VAIHTO- Ty1ÄÄR. TY: KusT:::T3 
EHTO }WS 	(h/km) (mk/yks),(mk/km) 

'FVVT 	VVyy, 

A Tjönkesto Yast9lu suoritetaan vain 
on sana kuin tarvittaessa. 

Kastelu 1. aiyse jOfl Lisäveden tarve noin 

jyräys 
kesto 30 L/m)rtr. 

Lisäveden todellinen tarve 
määrätään ty5aikana. 

B 
Kastelu: 

fl X KA 75 11) 5,5 3,kl 255 Kuvan 9 tulokset perustuvat 
määrään (jO l/m3rtr aurinkoi- 
sen sään vallitessa. 

PTJ 9,5 h 5,5 11 60 Työn kesto sama kuin jyrä- 
yksessä, 	kuva 	11. 

Kastelukapasiteetin ja ajo- 
matkan perusteella laske- 
taan 	autojen määrä t  

Viimeistely- 
höyläys: 

TH 5,0 h 5,0 152 760 

1 RM " " 18 99 Jos työssä käytettävät jyrät 
on valittu etukäteen, voi- 
daan työn kesto määrätä sen 
perusteella. 

Jyräys: 

JT Ob 5.0 h 5.0 69 350 Jos työn kesto on määrätty 
muulla tavalla, voidaan 
jyrät valita sen perusteella 

1500 

c 
Kastelu Työn kesto Lisäveden määrä ja kustan- 

1! Y 	Y 
sama kuin sukset kuten vaihtoehdossa 3 
päällyste- 

Jyräya työn kesto 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 



TIEN__TEKEMINEN REK NO 	1 SLJOITuS 

5085 1 D1710-2C b__jj_ 	- 	- Sidotut pääLlysrakennekerrokset 

o Kuumana sekoitettu kantava ja 
kututuskerros 

LAATIJA 	AIKA 

r 

Massan valmistus ja levitys Rakennusvaihetiedot 

TYÖKOKONAI SUUS 

Asemapaikcan kunnostus 
-.0 

Aseman siirto 	Massan valmistus Aseman purku 
--.0 

PdÖ Ilystys 

KARKEAT TYÖSAAVUTUKSET 	(t/h) 

Aseman 	Aafalttiaseman nimelliskapasiteetti 	(t/h) 
ikä 	Säätila 1OD 

< 6 v 	Kuiva 	-- 	35 95 	120 

	

> 6 v 	Kuiva 	30 

	

6 v 	Sateirier 	30 

55 	85 	105 

90 	115 

> 6 v 	Sateinen 	25 1 	50 	80 	100 

[-luom. 	Häiriöajat 	tulee ottaa huomioon 	laskemalla 	työkuukauteen 20 	tp. 

TOIM1NTAYKSIKÖT 

MASSAN VALMISTUS KULJETUS LEVITYS JA TIIVISTYS 

- 	asfalttiasema - 	n kpl kolmeakselisia - 1.. .2 asfaltinlevitintä 
- 	1.. .2 pyöräkuormaajaa kuorma-autoja 	(esim. - esitiivistys JV 06 

(painoluokka riippuu KAY 	08.. .10, 	autot - varsinainen tiivistys JK 	10 
aseman tehosta ja yli- valitaan samansuuruisiksi - jälkitiivistys iv oc tai 
määräisistä kuormaus- yhtenäisen kuormakoon iv 	io 
töistä ja se valitaan saavuttamiseksi) - 9... 12 	IlM 
siten, 	että kapasiteet- 

ti riittää pisimmillä- 

kim kantomatkoilla) 

Aseman teho 	Kuormaajan 

(t/h) 	painoluokka 

50 	KUP 06 

100 	KU? 	06.. .10 

150 	KUP 	10. . .13 

200 	KU? 	13.. .16 

- 4_IlM ________________________________ 

VALVONTA 
Johto 	1 	rkm 

asfalttiasemalla 	1 	rkm + 1 	lab 	(2-vuorotyössä 2 rkm + 2 lab) 

levityspaikalla 	1 	rkm (2-vuorotyösaä 2 rkm) 

rv}x 	-a 	tlO-20 



K3- KAPASITEETTI 	(t/h) _____________________________________ 

ASEMASSA ON MASSASIILO _____ ASEMASSA EI OLE MASSASIILOA 
ASEMAN 

IKÄ 

MASSA 

TYYPPI 

ASEMAN NIMELLISKAPAS. 	(t/h) 

50 	100 	150 	200 

ASEMAN 

IKÄ 

MASSA 

TYYPPI 

ASEMAN NIMELLISKAPAS. 

50 	100 1 	150 

(t/h) 

200 

uusi 

(0-6 v) 

Tas.massa 35 65 100 125 uusi 

(0-6 v) 

Tas.massa 30 60 95 120 

Ab, 	Ba 40 75 115 145 Ah, 	Bs 35 70 105 135 

vanha 

() 

Tas.massa 30 60 85 100 vanha 

(1 	
) 

Tas.massa 25 55 80 100 

Ab, 	Bs 35 65 100 125 Ab, 	Bs 30 60 95 120 

Kapasiteettiin vaikuttaa lisäksi: 

- 	levitystyön yhtäjaksoisuus, 

- 	säätyyppi 

- 	autojen lukumäärä 

Tasausmassa (= ohut Ab kerros) käytetään raiteiden tasaukseen ohuena kerroksena, 	tällöin 

työskentely on normaalia hitaampaa. 

o3- KERROIN _____________ __________ _____________________________ 
Keskimääräinen 

kuukausisade- Säätyyppi a3-kerroin lisätietoja 

määrä(mm) ______________ ________________________________________ 
0 - 	40 erittäin kuiva 0,88 Taulukon arvot on laskettu olettamalla, 

40 - 	80 kuiva 0,85 
että erikoisalueiden osuus on 10 % 

päällystettävästä pinta-alasta. 	a3- 
80 - 120 sateinen 0,83 kerroin pienenee 0,02:lla, 	kun erikois- 

yli 	120 erittäin sateinen 0,80 alueiden osuus kasvaa 	10 %-yksiköllä. 

ASEMAN SIIRRON VAIKUTUS 

Asemakoko 
	Siirtoalka (tv) 

	
Toimintayksiköt 

pienet ja keskikokoiset 
	

7... 10R 

asemat 
	 4- 8 	3. . .10 KA (+rekka-auto) 

suuret asemat 
	

9 -11 
	nosturiauto 

pyöräkuormaaja 

2 

I0 

B 

2 

MASSAMENEKKI (t/km) 

,,Frj3V 44 

FP$2I 
EVfA 
WA__ 
•

isus 	1555 

Nusssa.uakki (tlk.) 

kuvol Mo.samon.kki kilom.frid kohti 

Liittymien ja linja-autopysäkkien aiheutt 

ma massamnekin lisäys 	(t/km) 

lilttymien 
ja 	la.py. 
määrä 
(kpl/km) 

Massamenekki 

40 	80 	120 

(kg/rn2) 

160 	200 

Lliit.+2 lap. 50 100 150 200 240 

3 	" 	+2 " 120 240 360 490 600 

5 	" 	+2 " 200 390 580 770 960 

1 	" 	+4 " 70 130 190 250 320 

3 	" 	+4 " 140 270 400 540 680 

5 	" 	+4 " 210 410 120 830 1040 

- iiittyrc.en ja inja-autopysäkkien ai-
heuttama massamenekjn Llaäjs on Lasket-
tu tavaLi.tsrnmn e3.lntjvien tyypplen 
avulia (ykp.otinen tulppaiittyrnä, 
A-tyyppi, Llnja- -autopysäkkityyppi. Nila) 

- jos lilttymä on kaKsiuolinen. on liit.- 
tällöin 2 

- LirLja-autopysäkklen lukumäarän on ole-
tett olevan iOa 2arll!lnen 

0 
0 
0 
0 
•0 
0 

0 

0. 

a- 



KÄYTTÖ ESIM ERKKI 
20 km:n tieosuus (IIN-8/7) päällystetään Ab:llä, massamenekki 120 kg/m2. Tieosuudella 

on liittymiä keskimäärin 3 kpl/km sekä linja-autopysäkkejä 2 kpl/km ja erikoisalueiden 

osuus koko päällystettävästä pinta-alasta on 20 %. Asf'alttimassa valmistetaan uudella 

asemalla, johon kuuluu massasiilo ja jonka nimelliskapasiteetti on 100 t/h. Keskimääräi-

sen kuukausisademäärän työn aikana oletetaan olevan 60 mm. Työtä tehdään 10 h päivässä. 

Kuinka kauan työ kestää? 

Ratkaisu: 	Massamenekki 940 + 360 t/km 	1300 t/km26OOQ t (kokonaismassamäärä) 

K3-kapasiteetti 	75 t/h; K4-kapasiteetti 	(0,05-0,02) x 75 t/h 	62t/h 

Päällystystyön kesto ilman suurhäiriöitä 	O000t = 3'45 h = 35 työvuoroa (K-kapas. avulla) 

Päällystystyön kesto, kun esiintyy suurhäiriöitä 26000t 
	420 h42 tv (K4- kapas. avulla) 

Aseman siirto vaatii lisäksi 6 työvuoroa. 

Työn kokonaisaika ilman suurhäiriöitä = 35 + 6 = 41 työvuoroa. 

Työn kokonaisaika, kun esiintyy suurhäiriöitä 	42 + 6 	48 työvuoroa. 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

Tietokortti ei sovellu katujen eikä erikoisalueiden (yli 40 % levitettävästä alasta) 

päällystystyöhön. 



( 

( 

( 

TIEN__TEKEMINEN REK NO 	SIJOITUS 

r Sidotut päöllysrakennekerrokset 5119 	D.1720 
________ LAATIJA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Öljysoran 	levitys TVH/Rrt 	2.82 

Menetelmätiedot Työn 	suoritus 	eri menetelmillä 	(asfaltinlevitin 
vedettava 	oljysorakelkka ja 	tiehoylän 	"tasku') 

TYÖKOKONAISUUS 

Kantavan 	kerroksen tekoq_ Öljysoran 	vaImist ,  

Vanhan ös-pinnan korhinta 
Kuormaus 	a kuljetus 

Levitys 

Tiivistys Viimeistely 

Tietokortti 	sisältää levityksen tybmenetelrnävaihtoehdot. 

MENETELMAVAIHTOEHDOT 

- 	 Tämän työnvaiheen ennakkosuunniteirnia tehtäessä on otettava huomioon, että työn toteutus 

riippuu suuresti sääolosuhteista, 	sekä bijysoramassan valmistus-, kuormaus- ja kuljetus- 

järjestelyistä. 

- 	 Ennen öljysoran 	levittämistä on huolehdittava siitä, että sitomaton kantava kerros on 

huolellisesti tasattu ja tiivistetty 	ja se täyttää rakenteelle asetetut vaatimukset. 

- 	 Levitettäessä 	öljysoraa vanhan 	öljysorapinnan päälle on vanha pinta ensin huolellisesti 

karhittava 	ja tasattava. 	Samalla poistetaan mandolliset ajourat ja painumat 	täyttämällä 

ne tasausrnassalla. 

tO11LJT1 	I1JO 	Afal 	nle 	ilr 	-- 	0 	x 
^ PM 1 	2 RM + TJ 

- 	 Tvo aloitetaan ajamalla aafaltinlevi- 
tin (tyontorullat) kiinni massa-auton 

fr 
takapyöriin. 	Näin vältytään peruutta- 

. 

van kuorma-auton aiheuttamalta levitti- 
meen kohdistuvalta töytäisyltä, 	joka 
onlevitystyonkannaltahaitallista - 

- 	 Rakennusmiehet 	seuraavat levittimen 
jaljessa ja lisaavät lapioilla massaa 
vajaiksi 	jaaneisiin kohtiin 	Levitys- 
kaistojen keskisauma viirneistellaan 
kolalla. 

- 	 Olosuhteiden ollessa vaikeat 	(esim 
jyrkkä ylämäki) voidaan levittimen 
työtä helpottaa ajamalla kuorma-autoa 
eteenpäin 	sen omalla moottorilla. 
Alamäessä voidaan työntörullien yhtey- 
dessä käyttää tartuntavarsia, 	jolloin 
levitin kytkeytyy hyvin kuorma-autoon. 

- 	 Pinta tiivistetään vaissijyrällä vä- 
littömästi 	levityksen jälkeen. 

TVH 732961 5119 D.1720 



3. TIEHÖYLÄN "TASKU" 

2. VEDETTÄVÄ iLJYSORAKELKKA 

TOIMINTAYKGIKKÖ : Ö1 jysorake tkka - n x KA 
RAM + 4 MM + Ti 

- Työn alussa säädetään kelkan vetolait-
teiden pituus kuijetuskaluston mukaan. 
Säädön jälkeen kuorma-auto peruuttaa 
vetolaitteiden väliin ja kelkka kiinni-
tetään kuorma-autoon. 

- Kiinnityksen jälkeen kuorma-auto kippaa 
öljysoramasaaa kelkan säilibön ja läh- 
tee hitaasti etenemään vetäen samalla 
massaa levittävää kelkkaa perässään. 

- Levityspaksuus säädetääri levittimen 
säätö järjestelmällä. 

- Vajaiksi jääneet ja muuten levityksessä 
vaurioituneet kohdat koojataan lisää-
mällä massaa lapioilla. Levityskais-
tojen keskisauma viimeistellään kolalla 

- Pinta tiivistetään vaissijyrällä välit-
tömästi 

( 

( 

TOIMINTAYKSIKKÖ: Tiehöylän tasku' eli 
tiehöylän eteen levittys-
kelkka + n x KA+ 4 MM + TJ 

- Työ aloitetaan peruuttarnalla massa-auto 
kiinni tiehöylän "taskuun' 

Tiehöylä aloittaa massan levityksen 
työntäen samalla edessään olevaa massa- 
autoa, joka tyhjentää hitaasti kuorman-
sa 'taskuun'. 

- 'Taskun massasyöttöä säädellään höy-
län ohjaarnosta. 	Taskun astinlaudalla 
oleva raKennusmies valvoo, että massan-
syöttösuppilossa on riittävästi materi-
aalia. 

- Levityksen tiehöylä suorittaa emäteräl-
lä. Emäterän kohdalla kävelevä raken-
nusmies valvoo, että terän edessä on 
riittävästi materiaalia. 

Tiehdylän kuljettaja valvoo höylän 
lisäpeilien avulla massamenekkiä, sekä 
emäterälle tulevaa, että läpimenevää 
materiaalia. 

- Tiehöylän perässä kulkee 1-2 rakennus- 
miestä, jotka tasoittavat keskisaumaa 
kolien avulla ja lisäävät massaa 
lapiot 1 la tarvittaessa keskisaumalle 
ja kohtiin, joissa massaa on liian 
vähän. 

( 

- Pinta tiivistetään vaissijyrällä välit-
tömästi levityksen jälkeen. 



TYÖSAAVUTUKSET 	 _________ 

Levityksen K3-kapasiteetti (m2/h), km levitysleveys on 2,75 - 3,25 m. Arvot sisältävät 

aloitus- ja lopetustyöt. 

MENETELMÄ 	LEVITETTÄVÄ MASSAMÄÄRÄ (kg/rn2) 

	

60 	1 80 	iioo 	Wia 	 ______________________ 

ASFALTIN 	 o[11 	a2 - kerroin = 0 80 

VEDETTAVA 	18OO16 	i 	O0 

TIEHOYLAN 	_____ 

- Väliarvot interpo].oidaan suoraviivaisesti 

- Erikoisalueiden (liittymät, linja-autopysäkit yms.) vaikutus kapasiteetteihin otetaan 

huomioon seuraavasti: 

erikoisalueiden osuus 	K3-kapasiteetin 

päällystettävästä pinta-alasta 	muutos 

10% 	 - 10% 

	

10-20 % 	 - 20-30 % 

KAYTTÖESI MERKKI 

15 km:n tieosuus (IIN-7/6) pä11ystetään öljysoralla. Massamenekki 80 kg/rn2. 

Tieosuudella on liittymien sekä linja-autopysäkkien osuus 12 000 m2. dijysora levitetään 

vedettävällä levityskelkalla. Työtä tehdään 8 h pMivässä. Kuinka kauan työ kestäa ? 

Ratkai8u: Kokonaisnellömäärä 15 000 m x 6,0 m + 12 000 m2 	102 000 m2 

Liittymien ja linja-autopysäkkien osuus 12 000 x 100 % = 12 % 
102 000 

K3-kapasiteetti 	1650 - (0,?5 x 1650) = 1240 m2/h 

Päällystystyön kesto 102 000 m2 = 82 h 	lOtyövuoroa 
1240 m2/h 

- TYÖTURVALLISUUS 

- Työssä noudatetaan TVL:n työsuojeluohjetta nro 2: Päällystystyöt TVH 732798. 

- Liikenteen järjestelyissä noudatetaan ohjetta: "Tietyömaiden liikenteen järjestely 

TVH 742000. 

KÄYTTÖRAJOI TU KSET 

- Tietokortti ei scve11u katujen erikoisalueiden (yli 20 % levitettävästä alasta) pää11's-

tys työhön. 



Varusteet jo laitteet 

Pysyvät tiikenteenohjauslaitteet 

Liikennemerkkien pystytys 

TIEN__TEKEMINEN 
irc 

TYÖNSUUNNITTELU 

Rakennusvaihetiedot 

TYÖKOKONAISU US 

REK NO 	SIJOITUS 

5053 D.1821 
LAATIJA 1 	AIKA 

TVH/Rrt 1 	12.77 

1- 
uJ 

- 

c 
> 

c 

KARKEAT TYÖSAAVUTUKSET (kpl/tv) MENETELMITTÄIN 

MENETELMÄ TOIMINTA- TYÖVAI-EIEET 	TYÖSAAVUTUS/tv 

YKSIKKÖ 
Z\\ \. ' 

Pystytys JUURIPUTKEA PA - aloittavat 	tyot 

käyttämällä: 2 RM - mittaukset 
\ 	kN\1 

Kaikki työvaiheet 

tehdään maastossa 

- juuriputken upotus 

- varren katkaisu 

KAIRAN käyttö pysty- KA - varren valmistus tuki- 

t yks es sä 2 RM 0 	as sa 	 \ 	\ \ 

Varren alapaassä (varsien - aloittavat 	tvot 

haruskolmio. pystytys) - mittaukset 

Tukikohdassa tapah- PA  - reian kairaus 

tuu varsien valmis- 1 	RM - varren pystytys 

tus haruskolmioineen (merkkien 

Maastossa varren kiinnitys) 
- merkkien kiinnitys 

pystytys ja merkkien 
- lopettavat 	+ ot 

kiinnitys ____________ _________________________ 

BETONIELEMENTIN kayt- PA - aloittavat 	tjit 
tö pystytyksessä. 3 RM - mittaukset. 

Kaikki tyovaiheet - kuopan kaivu/ 

tapahtuvat maastossa k a ira u s 	.. 	'\i 	'« 

- varren katkaisu ja 
merkin kiinnitys 

- varren kiinnitys 
h-elementtiiri 	 ' 

- asennus kuoppaan, 
tyttc 	ja tiivista 

- lop e t ta va 	ty 0 t 

JATKETTU JUURIPUTKI PA - aloittavat 	tvt \ \ 	\'' 	\ \ 	\ 

Kaikki pystytyksen KKT 03 - varreri katkaisu 
\\"\k'\ 

' 

tyovaiheet maastossa 3 RM - varren 	otoilu 

Varren pystytys ta- kiilamaiseksi 

pahtuu traktorikai- - varren lyönti 
maahan 	(KKI 	ila) 

vurin kauhalla pai- 
- merkin kiinnitys 

namalla/lyömällä 
- lopettavat 	tyot _____________ _________ _________________ 

ALOITTAVAT 	 VARREN 	 MERKIN 	 LOPETTAVAT 
TYÖT 	 PYSTYTYS 	 KIINNITYS 	 TYÖT 

TIETOKORTTI SISÄLTÄÄ YLLÄOLEVAN TYÖKOKONAISUUDEN TYÖSAAVUTUSTIEDOT (kpl/tv). KYSEISET MERKIT 

OVAT 1- TAI 2-TAULUISIA LIIKENNEMERKKEJÄ (EI SUURET OPASTAULUT). 

TV" 732951  5053 f 1 



OLO SUHDETEKIJÄT 

Keskimääräinen etäisyys merkiltä merkille 0,5 - 2 km. 

Siirtymisnopeus miestyömenetelmillä 45 km/h 

SiirtymlsnopeUs konetyömenetelmillä (KKT) 25 km/h 

Maalajit: 	Hk - Sr - Mr (ei louhetta) 

KÄYTTÖE SI MERKKI 

Valmistuvalla tielinjalla on suoritettava 32 liikennemerkin pystytystyöt. Kauanko työ kestää, 

kun työ suoritetaan miestyönä ? 

Karkea kesto: 	32 kpl/12 kpl/tv ., 2,5 tv 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

- ei työkqhdesuunnitteluun 



- 

TIEN__TEKEMINEN 
REK NO 	SIJOITUS 

m Varusteet ja Laitteet 5054 D.811 
LAATIJA 1 AIKA 

TVH/Rrt 12.77 TYÖNSUUNNITTELU 
Pysyvät suojataitteet 

Pengerkaiteen rakentaminen Rakennusvaihetiedot 

TYÖKOKONAISUUS 

ALOITTAVAT 	L.....J 	PYLVASKUOPPIEPI 	PYLVÄIDEN JOHTEEN LOPETTAVAT 

1 	T(ÖT 	 1 	KAIVU 	 ASENNUS ASENNUS TYÖT 

TIET0KORTTI SISÄLTÄÄ YLLÄOLEVAN TYÖKOKONAISUUDEN KARKEAT TYÖSAAVUTUSTIEDOT. 

KARKEAT TYÖSAAVUTUKSET 	(m/tv) 

MENETELMÄ TOIMINTAYKSIKKÖ SELOSTUS 	1 TYÖSAAVUTUS 

Pylväiden koneellinen Pylviden paalutukseen - teräspylväät 	.. 

paalutus soveltuva kone + 2 RM - ei lohkareita 

Johteiden kiinnitys 
- mittaus- ja 
merkitseminen 

. 	 ::............ 

miestyona suoritettu 

- pylvaät ja 110 
johteet paikal- 
la ::•. 	::::::..: 	.: 

Pylväskuoppien koneel- KKT... - koneessa pieni . •P'FfoJkVQpp1 
kauha 	(esim. . 	 . 

unen kaivu salaojakauha) :.. 	65 
Pylväiden asennus ja 2 RM - pylvaat 	ja 	Joh-. 

johteiden kiinnitys 
teet paikalla . 

. 	 . 	 ... 	 .. 	 . 	 . 	 . 

rniestyonä 

Koko kaiteen rakenta- 2 RM - pylvaskuopat 
kaivetaan la- 

minen miestyonä iolla ZrO.Itv 
- pylväät ja joh- 

teet paikalla 

Työsaavutusarvot sisältävät aloitus- ja lopetustyöt. 

MATERIAALI 

- 	 teräskaideprofiili 

- 	 teräspylväät/teräsbetonipylväät 

- 	 pylväsväli 4 m 

TIETOKORTIN 	KÄYTTÖESIMERKKI 

Tielinjall 	tn kaikkir 	750 	or'ai»etta, 	pylv t. 	T:r 	vlein YT:ila 	2,ivskuo- 

pat kaivaer.. 	Työm kesto ? 

Toimintaykeikkö: 	KKT 03 + 2 R 

EKT:n työaika: 	750 m/4/65 	tv 

Miestyön kesto: 	750 rn/O 	i/tv 	75t 

TVH 732951 054 D 1811 



KÄYTTÖRAJOITUKSET 

- ei työkohdesuunnitteluun 

- ei konekohtaisiin vertailuihin 



TIEN__TEKEMINEN Varqsteet, 	laitteet, 	viimeistelytyöt REK NO 	1 SLJOITUS 

6086 D1811 " 

L J[ I'(' sekä 	liikenteen 	hoito 
_______ LAATUA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Pysyvät 	suojalaitteet TVH/ Rrt 
____________________________________ 1 	9.79 

Kaidepylväiden pystytys ja johteiden 	asennus Menetelmätiedot 

TYOKOKONAISUUS 

Pylväiden 	. . KaIdeI,njan Pylvään koneellanen paalutus 	Johteen asennus 	Kaidelinjan koneellinen 0 
paalutus 	merk 1 taeminen 	 oikaisu 

Kaivu+ 	Kaidelinjan Pylväskuopan 	Pylvään 	Johteen asennus 	Kaidel injan 
asennus 	merkitseminen 	teko 	0 	asennus 	 oikaisu 

KONEELLISET PAALUTUSMENETELMÄT 

1. TRAKTORIKAIVURIIN LIITETTY HYDRAULINEN ISKIJKONE 

------- 

TOIMINTAYKSIKKÖ: 	KKT 04 + iskukone ̂  ohjausholkkj + 2 RN 

- 	 iskukoneeseen on suunniteltu ohjauholkki kaidepyiväiden 

pysty tykseen 

- 	 pylväs lyödään penkereeseen ilman erillisiä ohjureita 

- 	 pylvään kohdistus ja mandollinen oikaisu tehdään KKT:n 

hydrauliikan avulla 

2. TIEHÖYLÄÄN KIINNITETTY PAALIJTUSPÖYTÄ JA PONTTIVASARA 

TOIMINTAYKSIKKÖ: 	TH 14 + KO 04 + POV + paalutuspöytä + 2 RN 
- - 	 paalutuspöytä ohjaimineen kiinnitetään pultaamalla höylän 

emäterään ja ponttivasara 	vaijerin avulla paalutuspöytään 

- 	 laitteiston asennus edellyttää kanden uuden reiän poraa- 

mista höylän emäterään 

- 	 pylvään kohdistus tapahtuu emäterää liikuttelemalla 

- 	 - c - 

/ 

3. TELAKUORM.AAJAAN KIINNITETTY PAALIJTUSLAITE 

TOIMINATYKSIKKÖ: 	KU 11 + KOT 04 + POV + paalutuspöytä + 2 RM 
- 	 paalutuspöytä kiinnitetään telakuormaajan kauhan paikalle 

- 	 pylvästä painetaan maahan ensin hydraulisesti, sen jälkeen 

aloitetaan tarvittaessa pylvään lyönti oikeaan korkeuteen 

- 	 pylväiden ohjautuvuus on hyvä, joten oikaisutarve on 

vähäinen 

TVH 73290 6086 Lj.1RII 



1. HYDRAULICEILA KAIVUKONEELLA (KKH) TAI TRAKTORIKAIVtJRILLA (KKT) PAINAMINEN 

TOIMINTAYKSIKKö: KKH + 2 RM tai KKT 	2 RM 

- kauhan alaosaan voidaan kiinnittää 'hattu" paina-

misen onnistumiseksi 

- pylväälle kaivetaan lapiolla noin 20 cm aloituskuoppa 

- pylväs asetetaan kuoppaan ja kuoppa täytetään 

- 2 RM tukee pylvästä alkulyönnin ajan 4 - 5 m pit- 

källä lankulla, jonka keskellä on teräslaatasta 

tehty pylvään kantaosaan pujotettava pidike 

- lankku otetaan pois ja pylväs lyödään lopulliseen 

syvyyteen 

KAIVU +ASENNUS 

5. PYLVÄSKUOPPIEN KAIVU TRAKTORIKAIVURILLA JA PYLVÄIDEN ASENNUS KUOPPAAN MIESTYÖNÄ 

TOIMINTAYKSIKKÖ: KKT 02 + 3 RM 

- kuopat kaivetaan pienellä kauhaUa varustetul3a 

KKT:llä ja kaivumassat sijoitetaan pylväiden väliin 

- 1 RM avustaa paikan määrityksessä, tarkkailee kai.vu-

syvyyttä ja tasoittaa kuopan pohjan 

- 2 RM asentaa pylvään kuoppaan ja täyttää kuopan 

€. PYLVÄSKUOPPIEN KAIVU JA PYLVÄIDEN ASENNUS MIESTYÖNÄ 

TYÖRYHMÄ: 2 RM 

- kuoppien kaivu ja pyiväiden asennus tehdään käsityönä lapiota ja kankea käyttäen 

- kuopat kaivetaan mandollisimman pienikokoisiksi ja kaivumaat jätetään kaivannon reunoille 

siten, että niiden takaisin vierittäminen on helppoa 

K A PASI TEET 1 T 

r 
TOIMINTAYKSIKKÖ K3-kap. 

(kpl/h) 

KKT 04 + iskukone + 2 RM 13 

5 

--______ 

- 

TH 14 + K0 04 + POV + paalutuspöytä + 2 RM 11 ______________-______________ 
ca 

0. KU 11 + KOT 04 + POV + paalutuspöytä + 2 RM 14 

KKH14+2RM 10 

KKTO2 + 1 RN 	-kaivu 8 

2 RM - pyvään asennus 2-3 
(1) ______ ---,- _____________-------------- ----------.--- -- 

>c 2RN -kaivu 4 
2 RM - pylvään asennus 2-3 

—. 



TYÖMENETELMÄN VALINTA 

1. KKT 04 + IK... 

	

	- menetelmän etuna on helppo kohdistettavuus ja oikaisumandollisuus 
KKT:n hydrauliikan avulla 

- ei vie tilaa koko kaistanleveydeltä eikä vahingoita valmista 
päällystettä 

- soveltuu kaikkiin olosuhteisiin 

2. TH 14... 	- laitteisto on helppo rakentaa työmaan olosuhteissa 

- kallis menetelmä, mutta voidaan käyttää, jos pystytystyö sijoi-
tetaan ajankohtaan, jolloin höylällä ja kompressorilla ei ole 
muuta työtä tai kyseessä on TVL:n oma höyiä 

- työmenetelmä ei vahingoita päällystettä, mutta vie paljon tilaa 
leveyssuunnassa 

3. KtJ 11... 	- soveltuu hyvin päällystämättömille teille 

- päällystetyillä teillä työskenneltäessä pienenee työsaavutus 
ylimääräisen päällysteen suojaustyön johdosta 

4. KKH tai KKT... 	- soveltuu pieniin työkohteisiin 

- liikenteen oltava vähäistä, koska kone vaatii suuren tilan 

- koneelle on työmaalla tavallisesti muitakin töitä tarjolla 

5. KKT 02... 	- hidas ja kallis 

- saattaa vahingoittaa päällysteen reunaa 

- asennustyö on tekijöilleen raskas 

6. 2 RM... 	- menetelmä on tekijöilleen raskas 

- hidas ja kallis 

Lopullinen menetelmä ja konevalinta tehdään teknillistaloudelltsen vertailun pohjalta todel-

lisia tarjoushintoja käyttäen. Valintaan vaikuttavat ratkaisevasti työn suuruus, aikatavoit-

teet ja saatavilla olevat koneet. 

JOHTEIDEN ASENNUS 

KAIDEJOHTEIDEN KIINNITYS ASENNUSKOUKKUJEN AVULLA 

TYÖRYHMÄ: 2 RM 	TYÖSAAVUTUS: 30-35 m/h 

johteen asennus pyritään tekemään samassa tandissa 
pylväiden asennuksen kanssa 

_______ 	 ennen johdekuorman purkua asetetaan kaidepylväi- 
sun asennuskoukut (sauman kohdalla oleviin pyl- 

	

_______ _____ 	väisiin ei koukkuja laiteta) 

	

__________ 	johteet nostetaan suoraan paikoilleen kcukkujen 
varaan 

pulttaustyön aikana tarvittava pituussuuntainen 
sovitus suoritetaan vetolaitteen avulla 

työmenetelmän avulla raskas nostotyö on eliminoitu 
pois 

asennuskoukkuja on kahta tyyppiä; pylvään profii-
lin sisään kiinni puristuva (tyyppi A) ja pylvään 
päähän kiinnitettävä (tyyppi B) 

- 

- Tyyppi A 	Tyyppi 0 

KAIDEJOHTEIDEN KIINNITYS APUPUKKIEN AVULLA 

__________________________________ 	TYÖRYHMÄ: 2 RM 	TYÖSAAVUTUS: 15 m/h 

- johtee t tuodaan paikalle 

- apupukit sijoitetaan pylväiden väliin 
I 	1 	1 	 - johde nostetaan pukeille ja kiinnitetään liitos- 

kappaleet 
P_yjv-'.. Jphd.\ 	Pukk4 

- pulttaustyön aikana tarvittava pituussuuntaimen 
Sovi tus suoritetaan vetolaitteen avulla 



KÄYT'TÖESIMERKKI 

On rakennettava pengerkaidetta 1500 m kuudessa kaidejaksossa, pylväsväli 4 m. 

Mikä vaihtoehto on rakennuskustannuksiltaan halvin, kun työmaan käytettävissä on seuraavat 

toimintayksikbt: 

(syyskuu 1979, enimmäisohjevuokrat) 

Toimintayksikkö mk/h oimintayksikkö 2 1mh Toinintayksikkö 3 mk/h 

KKT 04 80,0 TH 14 138,0 KU 11 100,0 

Hydr. iskukone 45,0 KO 04 21,0 KOT 04 5,5 

2 P14 40,0 POV 7,2 POV 7,2 

2 RM 40,0 2 814 40,0 

Yht. 165,0 206,2 _________________ 
J_152,7 

Toimintayksikkö 4 mk/h 1 Toimintayksikkö 5 mk/h 

KKU 14 

2 RM 

	

120,0 	KKT 02 + 1 RM 

	

40,0 	2 RM 

68,0 ^20,0=88,0 

40,0 

Yht 160,0 	__________________ 128,0 

Ratkaisu: 	Materiaalikustannukset ovat jokaisessa menetelmässä sanat ja kaidejohteet 

kiinnitetään kussakin vaihtoehdossa asennuskoukkujen avulla. 

Vertailussa tarvitsee näin ollen tutkia vain kaidepylväiden pystytyskustan-

nuksia. Työhön tarvitaan 1500/4 = 375 pylvästä + 6 pylvästä = 381 pylvästä. 

Toimintayksikkö Toimenpide K3(kpl/h) Työn kesto(h) Kustannukset 
() 	I(mk/kaide -m) ___________________________ 

1) KKT 04 + iskukone + 2 P14 

__________ 
paalutus 

_________ 
13 

____________ 

30 4950 3,30 

2) TH 14 + KO 04 + POV ̂  2 RM paalutus 11 35 7217 4,81 

3) KU 11 + KOP 04 + POV + 2 RM paalutus 14 28 4276 2,85 

4) KKH 14 + 2 RM paalutus 10 38 6080 4,05 

5) KKT 02 + 1 RM kaivu 8 48  
4224k 2,82 

6,21 
pylväiden 3 127 50805 3395 
asennus 

Kun pylväideri pystytyksen K3-kapasiteetti halvimmassa vaihtoehdossa (toimintayksikkö 3) 

on 56 m/h, tarvitaan johteiden kiinnitykseen 2 x 2 P14, jolloin johteiden kiinnityskapasiteetti 

K3 	60 m/h. Johteiden kiinni.tyskustannukset ovat tällöin (1500/60)x80 mk 	2000 mk. 

Halvin vaihtoehto on KU 11 + KOP 04 + POV + 2 RM: pylväiden pystytyskustannukset + johteiden 

kiirinityskustannukset 	4276 mk + 2000 mk = 6276 mk eli 4,18 mk/kaidernetri. 

KÄYTTÖRAJO!TUKSET 



( 

( 

( 

TIEN 	TEKEMINEN 	Varusteet 	laitteet, viimeistelytyöt 	REK NO 	1 SIJOITUS 

'r'1J 	seko liikenteen 	hoito 	 5094 	0.1830 
_______ - 	 LAATIJA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 	Ajoratamerkinnät 	
TVH/Rrt 	12.77 

Menetelmätiedot 	Ajoratamerkintäjen 	tähtäysmerkkien 	maalaus 

TYÖKOKONAIS(J(JS 

keskiviivan 	ja toisen reuna- 	jaljelle jääneen reunoviivan 
apumerkintöjen 	aloittavat tyot Viivan apumerkintöjen maol. 	apumerkintöjen maalaus 
maalauslaite 	PA+KM° 

Sulkuviivan 	apumerkintöjen maalaus 
KM+HA tai KM+MOPO O 	 --4 

ajoratamerkkien 
ajoratamerkintölen DmOalauS 
maolausloi te 

TOIMINTAYKSIKÖT JA 	TYÖMENETELMÄT 

L,, TOIMINTAYKSIKÖT: 	Keskiviivan ja reunaviivojen tähtäysmerkin- 
nät maalataan TVL:ri kehittämällä merkkauskoneella (kuvat), 

________ joka on kiinnitetty avolavapake -etiautoori. 	Autonkuljettaja ja 
- säätölaitteen hoitaja kiertävät yksikön mukana koko piirin 

alueella. 

Sulkuviivojen alku- ja loppumerkinnät tekee kunkin tiemestari- 
-. piirin alueella toimintayksikkö, 	johon kuuluu joko 

1. Hi 	(matkamittari), 	kuljettaja ja yksiK 	tai 
. 2. yksi 	0- 	+ 	-IQPJ/PP 

TYÖMENETELMÄT: 	Tähtäysmerkintöjen teko ajoitetaan niin että 
tiepiirin eri maalausryhrnät voivat kiertää työkohteensa 

Kuva 1 	Merkkauta 	autoon optimaalisessa järjestyksessä, eivätkä merkit joudu olemaan 
- 	- liian kauan liikenteen kulutuksen alaisena. 	Sulkuviivojen 

apumerkinnät tekee jokainen tiemestaripiiri omana työnä. 

- .'. 	 - - Varsinainen ajoratarnerkintöjen maalaus voi alkaa välittömästi 
- taman tyovaiheer 	alkeen 

Merkittävä tieosa ajetaan merkkauskoneella läpi kahteen suun- 
taan. 	Ensin maalataan keskiviivan ja toisen reunaviivan täh- 

• 	 - 
!j- 	'. 

täysmerkit ja takaisin ajettaessa jäljellä oleva reunaviivan 
linja. M' 	-.(. 

Uu-i1a 	p11yste 	i 	onen 	isen 	pyör 	siir 	tin 	1 	:isumaa, 
• va 	0 - 	11' 	,±n. 	arv1 	d 	' 	rin 	. 

Kuva 2 	Suutin 
Merkkauskoneen puomin leveys säädetään ajokaistan leveyden 

________ mukaan ja suutinten säätölaitteen hoitaja valitsee tähtäys- 
_____ merkkien välimatkan niin että varsinaisen maalauskoneen ajaja 

voi nähdä kolme merkkiä yhtäaikaa. 
b 

: 	 • 
t 	---- 

Sulkuviivojen apumerkintöjen tekoon voidaan käyttää kahta 
vaihtoehtojsta menetelmää: 

1 . 	Matkamittarilla varustettu henkilöauto ajaa tieosan läpi 

. 	--- 	

- 

-;• ja merkintäsuunnitelrnan mukaisiin kohtiin tehdään sulku- - 
viivan alku- ja loppumerkinnät. 

______ 2. 	Yksi 	kulkee 	i 	PP) 	ooar 	lo: 	ja 	siiraa 	iaa- 
_______ kaan mitatuilta paaluilta tai ajoradan reunaan mitatuilta ____________________________ 

maalimerkeiltä alku- ja loppumerkit ajoradan keskiviivan 
Kuva 3 	Säiliöt lähelle. 

Apumerkinnät voidaan tehdä joko keltaisella tai valkoisella 
maalilla. 

;.:•: 

•;;•';- 

- -'- 	 -- 

Kuva 4 	urvaarosteivi. 

TVH 72952 509 4  D.1B30 



TYÖSAAVUTUKSET JA MATERIAALIMENEKKI 

MERKINNÄT TOIMINPAYKSIKKÖ K3-KAPAS. AINEMENEKKI 

Keskiviiva ja Kone + PA + kulj. + KM noin 6 km/h 0,6 1/km 
reunaviivat 

Sulkuviivojen ®HA + kuu. + KM 5 - 15 km/h vaihteleva tiestä 
apumerkinnät ®KM + MOPO/PP 2 - 	km/h riippuen 

Taulukon ilmoittainia työsaavutuksia arvioitaessa on otettu huomioon koko työvuoron aika 

(aloitus- ja lopetustoimet tukikohdassa, siirtomatkat, huollot ja korjaukset). 

Sulkuviivojen alku- ja loppumerkkien maalaamisen työsaavutus ja ainemenekki vaihtelevat 

riippuen tien näkeinäolosuhteista (sulkuviivojen määrästä tiekilometriä kohti). 

ER TYISOHJEET 

Pakettiauton jousituksen on oltava niin jäykkä, että merkkauskoneen suuttimet voidaan 

pitää tarpeeksi lähellä tiepintaa ilman kosketuavaaraa. 

Pakettiauton perässä tulee olla liikenteen jakajan merkki (II Bc 1) ja katolla keltainen 

vilkkuvalo. 

Merkkauskoneen suuttimet on huuhdeltavaohentimella jokaisen työvuoron päätyttyä. 

KÄYTTÖESIMERKKI 

Ajoratamaalauskoneen tähtäysmerkintöjä tehdään 150 km pituiselle tieverkolle. Sulkuvii-

vojen apunierkintöjä maalataan vain 120 km pituiselle osalle verkkoa. Miten kauan työ 

kestää ? Mikä on ainemenekki ? 

Ratkaisu: Keskiviivan ja reunaviivojen koneellinen merkintä vie aikaa 150 km/6 km/h = 2 h. 

Sulkuviivojen apumerkintöjen teko 1. menetelmällä kestää noin 120 km/10 km/h = 

12 h ja 2. menetelmällä noin 120 km/4 km/h = 30 h. 
Valkoista maalia tarvitaan noin 150 x 0,6 1/km = 90 1. 

TYOTURVALLISUUS 

Merkkausryhmän on käytettävä heijastavia liivejä tai kesällä lämpimällä säällä heijastirt-
vyötä ja •-lippistä (valtion pukutehdas). 

Tarvittaessa käytetään liikennemerkkejä: tietyö (1 A f) ja lisäkilpi tiemerkintä, nopeus-
rajoitus (II Aoa). 

Sulkuviivoja merkittäessä jätetään varoitusvilkulla varustettu ajoneuvo suojaamaan merkitsi- 
jaa. 

Liuotinten käytössä noudatetaan samaa varovaisuutta kuin varsinaista maalausta suoritettaes-
sa (ks. Ergonomiatiedote no 1 TVH 732920). 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 



( 

( 

( 

TIENTEKEMINEN 
_ 

Varusteet, 	laitteet, viimeistelytyöt 	sekä REK NO 	SIJOITUS 

- ( 
______ 

.. 	 . lIikenteen_hoito 5093 D.1830 
_______________ 

• LAATIJA 1 AIKA _______ 

TYÖNSUUNNITTELU Ajoratamerkinnat TVH/Rrt 12.77 

Menetelmätiedot Ajoratamerkintöjen maalaus 

TYÖKOKONAISUUS 

Suoja- 	 Suoja- 	 Suo ja- 
Alustavat 	Siirtyminen 	Keski- ja sulku- 	kortioiden 	Kuivumisen 	kartioiden 	Reunaviivo 1 en 	kartioiden 
työt 	työkohteesen 	viivan maalaus 	asennus 	odotus 	keräys 	maalaus 	osennus 

.0 	 '0— 	'0 	 0 	 '0 	'-0 

MATERIAALI 

- 	valkoinen ajorataiaalt, 	kuivi.ijika 	15-20 :n 
- 	keltainen ajoratamaali, 	kuvuo.eaika 20- 	nin 
- 	lasirielmijauhe 

TOIMINTAYKsIKKÖ JA TYÖMENETELMÄ 
-• 

- 	TOIMINTkYKSIKKQ: 	maaluskone 	erävaunu 
kuorma-auto + maalauskoneen kiljetisal'sta 
suojakartioiden asettaja 	(KM) 
uojakartioden keraaja 	(KM) 

¼ 	- 

-ikäli 	tiehen raelataan sekä keskiviva, 
sulkuviiva että kaksi 	reunaviivaa on 	naalaukoneen kuljettava 

Yuva 1 	Säitiöiden 	tteosan läpi kolme kertaa 	(eräille 	tieosill 	maalataan vain 

kekiviiva ja mandolliset suluviivat jolloin tarvitaan vain 
-. 	.. 	, 	. 	 yksi ajokerta). 	Ensin maalataan keskiviiva ja suloviivat, 

-j 	 samalla pudotetaan joko koneellisesti 	tai miestyönä suo iakartiot 

tien näkenäolosuhteideri mukaan. 

:aa 	n 	ivottia 	(2fl-30 min) 	suoritetaan suojakartioihen keräys 

kartioidenkeräyslaitteella tai miestyönä perävaunusta, 	jolloin 

on käytettävä turvavyötä. 	Reunaviivat maalataan keski- 
viivan kuivuttua jotte 	tystä väistävä liikenne joutuisi aja- Kuva 2 	Maaiaus 

- 	 - rnaao tuoreen maalin yii. 	:iaalauskoneen maali- ja lasihelmi- 

säiliöt täytetään 	(tarvittassa) 	keskiviivan kuivumista ja 

kartioiden kuora-austa 	odotettaessa. 	Maalauskoneen kuljettaja 
säätää viivan leveyden, 	maalikalvon paksuuden, 	viivan ja vii- 

- 	
• 	-ojen väUn 	ituuien 	odotusten 	aikana tai 	tukikohdassa ja 

arkistaa ne aika ajoin. 0aalauskoneen siirtoajoon 	itkiilä 
atoilia 	ote 	c'-a-a 	oa 	a 	uljo - ualostas 

Kuva ) 	Kartioiden kerays 

pr4 

Euva 4 	KuLjetusajusta 

TVH 732952 5093 D.1830 



MATERIAALIN KÄSITTELY 

- maali kuljetetaan työkohteisiin kuorma-auton lavalla 
- ohennusainetta ei tarvitse käyttää "jikäli maalipaine maalauokoreen suuttimessa on tar--

peeksi suuri. Ohentimen lisäystä tulisi välttää. 
- lasihelmijauhetta käytetään vilkkaasti liikernöiryi1lä tieosuuksilla, joita ei ole 

valaistu (piireihin on lähetetty kartat, joihin nämä tieosat on Terkitty) 
- maalisäiliöt on täytettävä yön ajeki ja suuttinet huuhdeltava ohennusaineella työvuorn 

päätyttyä, ohennusainetta käsiteltäessä on käytettävä suojakäsinettä 

K3-KAPASITEETTI JA AINEMENEKKI 

E RKINNÄT T0I4INTAYKSIKKÖ [TYtSAAVL'TUS 
[ 	

IEE:EKKI 

keskiviiva, sulku- 
viivat, kaksi 
reuriaviivaa 

maalauskone + KA # 
2 kulj. 	(KAM) 	+ 
2 KM 

0,8 krn/h Valkoinen maali: 
0,35-0,4 	1/m3 
80-90 1/tie-km 
Keltainen maali: 
0,35-0,4 	l/m2 
10-12 	1/tie-km 

Työsaavutustiedot sisältävät huoltojen, korjausten, siirtojen sekä aJoitus- ja lopetusto-
mien vaatimat ajat. 

Valkoisen maalin menekki on ilmoitettu maalattavan pinnan neliömetriä ja tiekilometriö 
kohti, ktaisen maalin menekki/m2 on sama, menekki/tie-km vaihtelee sulkuviivojen määrän 
mukaan. 

ER ITYISOHJEET 

- Risteysväleittäin asetetaan nopeusrajoitusta (II Aoa) ja tietyötä (1 At) osoittava liiken-
nemerkki + lisäkilvet (ajoratamerkintöjen maalaus ja tieosan pituus). Tuoreen maalauksen 
alkukohtaan sekä maalauskoneen ja kuorma-auton perään liikenteen jakajan merkki (II Bcl). 
Liikennemerkit on poistettava välittömästi työn päätyttyä. 

- Tarvittaessa käytetään varoitusautoa (mutkaiset, mäkiset, tai vilkkaasti liikennöidyt 
tieosat) 

- Suojakartioita on oltava riittävä määrä (100-200 kpl) ettei maalauskone joudu odottamaan 
niiden loppumisen vuoksi. 
Maalaus pitää tehdä kuivalle päällysteelle. 

K ÄYTTÖESIMERKKI 

Ajoratainerkintöjä maalataan 150 km pitkälle tieverkolle (yksiajorataisia teitä). 
Miten kauan työ kestää ja mikä on ainemenekki? 
Ratkaisu: Työn suorittamiseen tarvittava työvuoroaika on noin 150 km/0,8 km/h = 188 h 

Valkoista maalia kuluu noin 150 km x 80 1/km = 12000 1. Keltaisen maalin 
tarve voidaan arvioida teiden merkintäsuunnitelmien perusteella mikäli se on 
tarpeen. (Maalin tarve sulkuviivan juoksumetriä kohti on 0,035 - 0,04 ]). 

TYOTURVALLISUUS 

- Maalauskoneen kuljettajan on käytettävä kuulosuojaimia (EAR). 
- Työryhmän on käytettävä suojaliivejä. 
- Kartioiden kerääjän liuotinaltistusta tulisi vähentää vuorottelulla. 
- Maalauskoneen mukana tarvittava liuotin tulisi säilyttää suljetussa, tiiviissä astiassa. 
- Jos maalia on päässyt roiskumaan iholle, tulisi se pestä pois pesuaineella ja vedellä aina 

ennen ruokailua, tupakointia yms. Pesussa ohentunut ihon rasvakerros korvataan käsivoiteel-
la. 

- Tarkernmat ohleet Ergonorniatiedotteessa no 1. TVH 732920. 

KAYTTÖRAJOITUKSET 



( ( 
TIEN__TEKEMINEN Varusteet, laitteet, viimeistelytyöt REK NO 	1 SIJOITUS 

r' sekä 	liikenteen hoito 5096 j D.1860 
________ LAATUA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Verhoukset TVH/Rrt 	12.77 

Menetelmätiedot Maaleikkauksen luiskan tasaus KKA 20:lla 

TYÖKOKONAISUUS 

Maaleilckauksen 
Maaleikkauksen 	Kerrosten ja ajo- 	Koneen siirtyminen tasoitus ylhäältä alas- 	Koneen siirtyminen 
teko 	 j radan 	teko 	paikoilleen päin kone paikallaan 	uuteen kohtaan 	Tasoitus 

TYÖNKULKU JA TYÖMENETELMÄ 

TOIMINTAYKSIKKÖ 
_____ KKA 20 varustettuna luiskaterällä ja kandella kul- 

jettajalla, 	josta toinen hoitaa koneen siirrot ja 
toinen luiskan tasauksen 

.J 	-- 	 . 	-- 	-.. 

TV ME NE TE LMAI - Työskennellessään kone seisoo tien reunassa. Ta- 

/JJ 
saus aloitetaan luiskan ylareunasta, 	jolloin mas- 
sat siirtyvät asteittain alaspäin. Koneella tasa- - 	 - 
taan se osa luiskasta, minka puomin pituus 	ll m) 

J ji sallii, 	sen jälkeen konetta siirretään ja tasoi- - tetaan uusi osuus leikkausluiskasta. 

Jos luiska on koneen ulottuvuutta leveämpi, kone 
-- 

ei 	ulotu tasaarnaan luiskaa tieltä. Tällöin koneen 

,$-'' 
pitaa paasta mikali mandollista luiskan ylareunaan 

tasata luiska 	luiskan 	ta- ja 	sielta 	muuten 	ylaosa - sataan puskukoneella - 
J' 	I' 

K3-KPSl TEETTI 	(m2/h) 

N 500 
- _ 

a2-KERTOIMENA 
400 -- 

300 ON KAYTETTY 

200 _ __ 087 

-- 

100 
OLOSUHTEET 

O O_ 2_4_ 6_ 8_ll4_16  Luiskan kaltevuus 1:1,75 	. ..l:2. 

LUISKAN LEVEYS 	[mi 
Luiskaari ei ajeta lisämassoja. 

KÄYTTÖESIMERKKI 

Leikkausluiskaa on tasattava 3000 m2 . Luiskan leveys on keskimäärin 
6 m. 	Kuinka monta työvuoroa työ kestää ? 

RATKAISU: 	Käyrästä saadaan K3 = 	270 m2/h 

3000 m2 	= 	11 h 	1,5 työvuoroa 
270 m2 /h 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

TVH 732 52 5096 D.186o 
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TIENTEKEMINEN Varusteet, 	laitteet, 	viimeistelytyöt seka REK NO 	SIJOITUS 

5097 j D.1860 ______ liikenteen 	hoito 
1Jj3 LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Verhoukset 	
TVH/Rrt 	12.77 

Menetelmät iedot Pengerluiskan soraverhouksen tasaus 	K KA 20:lla 

TYÖKOKONAI SUUS 

Kantavan kerroksen 
1 sidotun 	osan 	Lisämassojen 	aio 	Lisämossojen levitys 	Tasoius eteenpäin 	lso1en kuvien keruu 

rakentaminen 	luiskiin 	 taaksepäin ajaen 	aioen 	 1 o1an 	poh1olta 

TYÖNKULKU JA TYÖMENETELMÄ 
- 	

t 	4. T0IMINTAyKSIKy 

KKA 20 varustettuna luiskaterällä ja kandella kuljetta-jalla, 	joista toinen hoitaa koneen siirrot ja toinen 
'j .. 	.. luiskan tasauksen 

- 
TYJMENETELM 

KKA 20 levittaa taaksepain ajaen (2 	3 km/h) kasat seka 
tasaa luiskan asteittain yläosasta alkaen. Eteenpäin 
ajaen (3.. 	km/h) .4 	kone vetäen silottaa karkeasti tasatun 

M3! 

luiskan. 

, Yivien, 	kuoppien ym. 	takia kone 	joutuu pysähtymään • a 
taaamaar. lusäan paikaLlaan seiten. 

- 	 - Luiskan tultua tasatuksi ojan pohjaan asti kone suo- - 	. rttaa vielä ns. 	luLlkan iopusilauksen vetäen teräilä 
luiskan kertalleen. 

K3— KAPASITEETTI 	(m2/h) 

Hk,Sr 	 kiSr 

21o0c 	 iIiJL ___ 

- _______ o2KERTOIMENA 

OLOSUHTEET 
., 	Luku ilmaisee Iisämassj 	kerosialcsuuden Cm:ä 	1 

______________ 

- 	lisämassoja 0... .0,20 m3itd/m2 
2 	4 	6 	8 	10 	2 	4 	6 	8 10 	- 	luiskan kaltevuus 	1:1,5.. .1:3 

LUISKAN 	LEVEYS (m) 

KÄYTTÖESIMERKKI 

Louhospenkereen tieluiskaa on tasattava 12 000 m2, 	josta kaideluiskaa 5000 m2. Luiskan le- veys keskimäärin 6 m, kaiteen kohdalla 8 m. Lisämassoja tarvitaan 10 cm:n soraa 	Kuinka . monta työvuoroa työ kestää 	? 
RATKAISU: 	Käyrästä saadaan K3 = 900 m2/: 	, 	kaiteen kohdalla 440 

m2 /h 

7000 m2 	+ 	rn2 - 	= 	t3 h + 12 h = 20 h.2,5 työvuoroa 
900 m2 /h 	440 m2 /h 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

TVH 732952 5097 0.1860 



. TIEN__TEKEMINEN. Varusteet, laitteet, 	viimeistelytyöt seka 
REK NO 	StJO!TUS 

___ liikenteen 	hoito 	 » 5098 	D.186o 
III» JJ1 . LAATUA 	AIKA 

TYØNSUUNNITTELLJ Verhoukset . 	
. TVH/RrtI 12.77 

Menetelmätiedot Ruokamullcin . levitys 	KKI4 	20: Pia 
TYÖKOKONAISUUS 	____ 	__________________ 	 _________ 	____ 

'1 
Kontovon kerroksen 	Lisimassot luiskiin 	Ruokamullan ajo 	Ruokomullan 	Lannoitu 	a 
sidotun aion teko 	ja luiskien tasaus 	Iuisk*in 	4vitys 	_pemenenkvIvo 

.TYÖNKULKU JA TOIM INTAMENETELMÄ 

TOIMINTAYKSIKKÖ 
1IORATA 

KKA 20 'tarustettuna luiskaterällä ja kandella 
KONE LEVITTAA KASAT 

AJORATA 	 kuljettajalla, 	jista toinen hoitaa kcneen siir- 
KONE TASAA LUISKAN 	rot ja toinen ruokamullan levityksen 

AJORATA 	 .../ 	ALKAEN YLAOSASTA 	
TYÖMENETELM 

KKA 20 levittää taaksepäin 	aen (2...3 km/h AJORATA 
VALMIS LUISKA 	 ruokamultakasat sekä tasaa luiskan karkeasti' 

yläreunasta alkaen (k...6 ajokertaa). Tasoitus- 
ta jatketaan eteenpäin ajaen (3.. . 	km/). Lopuk- 
si, kun multa on levinnyt ojan pohjaan saakka, 
suoritetaan vielä loppusilaus, 

TYÖSAAVUTUKSET 

K3-KAPASITEETTI (m2/h) 

0III1I1._4_qIII . . 

800 — = . - o2-KERTOJME] 
400 - 	ON KÄYTETTY -.- - - -.»-- 	 - -, -- 

- - - 0.87 

tj __ 

WISIAN LEVEYS Cm) 

KÄYTTÖESIMERKKI 

Ruokamultaa on levitettävä tieluiskaan 6000 m2 	Luiskan leveys 
on keskimäärin 6,5 ts. 	Kuinka monta työvuoroa ruokamulian levitys 
kestää ? 

RATKAISU: 	K3 .- 	760 m2 
6000 m2/h = 	8 h 	1 työvuoro 760 m2 ,h 

ÄYTTÖRAJOITUKSET 

TVE 77952  Y98 



TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Varusteet, laitteet, viirneistelytyöt sekä 
liikenteen hoito 

Verhoukset 

REK NO SIJOITUS 

5099 D.1860 
LAATIJA 	} AIKA 

TVH/RrtI 12.77 

( 

( 

Menetelmät iedot 	Pengerluiskan uritus KKA 20: Ilo 

TYÖKOKONAISUUS 

	

Luiskan tasaus 	 Lannoitus ja siemenen kylvö 

TYÖN KULKU JA TYÖMENETELMÄ 

	

: 	' 	
TOIMINTAYKSIKKO 

KKA 20 varustettuna luiskaterällä, johon on kUn-
nitetty urituspiikit. Koneessa on kaksi kuljetta-

- 	. 	jaa, joista toinen hoitaa koneen siirrot ja toi- 
- 	-. 	nen urituksen. 

	

- -.. 	. 	- 	TYÖTELMÄ 
- 	- 	Kone kulkee tien vasenta reunaa vetäen urat luis- 
- -3t \ 	— 	kaan. Luiska ajetaan kahteen kertaan, jolloin • 	•.- 	.'..: 	uritusleveydeksi tulee 4 m. 

• 

111 '- 

URITOSJÄRJESTYS I,U.IIl 1ci IV 

K3 - KAPASITEETTI 

(tie-km/h) (m2/h) 
luritettava matka 1 0,6 5000 
l(tie-km) 5 1,1 9000 

L .LC' ,2 10000 

KÄYTTÖESI MERKKI 

5 km tien luiskat on uritettava molemmin puolin 40 000 m2 

RATKAISU: 	K3 = 1,1 tie-km/h 	9000 m2/h - 
_40000 m2/kl 	4,5 h kesto 	
9000 m2td/h 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

TVH 732952 5099 0.1860 
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TIENTEKEMINEN Varusteet 	laitteet 	viimeistelytyöt sekä 
REK NO 	SIJOITUS 

______ Uikenteen 'hoito 	/ 5100 01860 
J) LAATIJA 	1 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 
Verhoukset 	 TVH/Rrt 	12 77 

Menetelmätiedot 
Nurmetuksen eri menetelmavaihtoehdot 

TYÖKOKONAISUUS 

• 	 Esijyrciys 	Siemenen kylvö 	Lannoitteen kyivö 	Jölkijyräys Kuivapuhailus 	p 	 -0 

Luiskan 	 Siemenen ja 	 Tarvittaessa 	Tarvittaessa 
kunnostus 	lannoitteen kyivö 	kaikin kyivo 	suojakatteen ievitys Vesikylvo 	 _____________________ 

Siemenen ja 	Kasijyräys tai 
• 	 Alustan tasaus 	lannoitteen kyivö 	koneeliinen 	jyräys 	Peittäminen Muestyo ____________________ ____________________ ____________________ 

NETELMÄ TOIMINTAYKSIKST JA TYÖNETELMÄ _______________________ AIKANEKIT ___________________________________________ 
KONEELLINEN KUIVA- KA. . - 	NL + maatalous jyrä -. Sisäluiskat uritetaan ennen ja jälkeen PULLUSNETELA + TR + puhaliuslaite + RM kylvötyön kuorma-auton nosturin hinaa- 

- 	 ä 	1 	0 h h maila maatalous jyrällä. 

1O hh 
— 

- siemenen kylvö 	1,5 h/ha nitetyilä kylvokoneella. 
— lannoitteen — Max. siemenen kylvöetäisyys on ilman 

kylvö 	1,5 h/ha jatkoletkua6 m ja jatkoletkulia 12 m. 
— Lannoitetta kylvettäessä ei käytetä 

jatkoletkua; 	kyivoetäisyys on 0.. .12 m 

—.o 	. 

1 - Menetelmä soveltuu sisä-ja ulkoluiski- 

f 
en ym viheralueiden nurmetukseen, mis-
sä kohteen etäisyys on12 m tien res- 

- nasta tai kylvökoneen kulkuiinjasta. 

— Luiskan valmiusasteeksi ennen nurme- 
____________________________ tusta riittaa koneeliinen kasittely. 

KONEELLINEN VESIKYLVÖ KA ̂  EPU ̂  säiliö 	2 RM — Siemen ja lannoite, 	kalkki 	sekä suo- NETELMA (EPU = emulsiopumppu) ia(ate 	ja sekoitetaan veden kanssa 
— siemenen ja säiiioön. 

lannoitteen — Emulsiosuojakateaineet 	ja kalkki voi- 
kylvo 	1 . . . 	h/ha daan sekoittaa myös samaan säillöön 

— kalkin kylvö 	1 . . .5 h/ha siemenen ja lannoitteen kanssa riippu- 
en sekoitus- 	ja ruiskutuslaitteista 

— emuisiosuoja- sekä emuision ja kaikin määrästä. 
katteen levitys 
tarvittaessa 	0.. 	4 h/ha — Kylvo- tai suojakateseos ruiskutetaan 

nurmetettaviin kohteisiin emuibiopum- 
- kasvuturvesuoja- pulla kuorma-auton lavalta. 

tad...2Q h/na — a 5t 5jiila  
• T3-aikamenekit noin 10 km 100.. .150 	m. 

toimintasateeila 
— Työteknisesti menetelmä soveltuu käy- 

- 
— Sisaluiskia nurmetettaessa olisi iui- 
kien urittaminen suositeitavaa, 	koska 
tällöin kasvuturpeen ja sideaineen 
käyttö ei ole useinkaan tarpeen. 

— TJrituksen 	puuttuessa 	;ri. 	ii: 	luiskiin 
__________________________ jättämaän riittävästi epätasaisuutta. 

KÄSITY0NETELMA 1 	RM - Kone- tai lapiotyönä tasoitetulle kyl- 
Xyl'zd voalustalle kylvetään siemenet ja lan- 

- •;• 	 •. 0 0 	1a noite 	käsin. 
• 

peittäminen 
— Peittaminen suoritetaan naravalla tai 

• 	 - 
koneeliisesti 	ketjuiila. 

r 
— Tarvittaessa voidaan jyräys suorittaa 
käsjyrälLä. 

• - Tien s1ualuskat 	Joiaaan jyrätä koneet- . 	 ..• 	

. 

. 	-. 

isesti maataiou3vräljä, 	jollon käsi- 
tyonä iuoritettava peittämi.nen voidaan 

-. 	.. 	 . 

-- 
jattää pois. 

LV.-j '2J Ei:1)L).l)co 



KUSTANNUSTIETOJA 

Nurmettamismefletelmäfl valintaan vaikuttavat: 
- työn suuruus 
- nurmetettavien kohteiden sijainti, tiestö, kylvöleveydet (esim. kylvöetäisyys ajoradata) 
- nurmetettava kylvöalusta; tarvitaanko ruokamultaa, turvekatetta tai muita lisäaineita 
- nurmettarniskustannukaet (pyydetään mandolliset urakkatarjoukaet ja tehdään vertailu- 

laskelmat) 
- saatavissa olevat toimintavälineet 

1. KONEELLINEN KUIVAPTJHALLUSMENETELMÄ 

Tien sisäluiskien nurmettamisessa ovat työkustannukset vuonna 1971...1972 ilman mate-
riaalikustannuksia olleet TVL:n omana työnä suoritettuna 0,01...0,02 mk/m2 100 km 
toimintasäteellä. Työ on tällöin sisältänyt esijyräyksen, siemenen kylvön, lannoit-
teen kylvön ja jälkijyräyksen. 

2. KONEELLINEN VESIKYLVÖNETELM1i 

Kustannukset rnääräytyvät urakkasopimuksen mukaan. Urakkahintaan vaikuttavat mm. työr. 
suuruus, työkohteen sijainti (etäisyydet), urakkaan sovittavat työt, materiaalirnäärät 
ja niiden toimitussuhteet (urakoitsijan omat materiaalit tai 'työn teettäjän materiaalit), 
sekä mandolliset työn laatutakuut. 

Työkustannukset ilman materiaalikustann_ksia ovat v. 1972 olleet 0,02... 0,04 mk/n2 100 km 
toimintasäteellä. Työ on tällöin sisältänyt siernenen ja lannoitteen sekä mandollisen 
kalkin kylvön. Turvekatetta käytettäessä työkustannukset nousevat. 

. KÄSITYÖMENETELMÄ 

Työkustannukset ilman materiaalikustannuksia ovat noin 0,08.. .0,10 mk/m2. Työhön kuu-
lUU tällöin siemenen kylvö, lannoitteen kylvö, peittäminen haravalia tai jyräämällä 
koneellisesti (hinnat v. 1972). 

Edellä oleviin työkustannuksiin sisältyy palkat sos.kustannuksineen, matkakorvaukset, kul-
jetukset, valvonta. 

KÄYTTÖESIMERKKI 

Millä menetelmällä on nurmetus nopeimmin suoritettavissa 4 km tieosuudella nurmetettava 
penger ja keskimäärin 4 m leveä. Kylvetään sekä siemen että lannoite ilman suojakerrosta. 

Nurmetettava alue 	2 x 4 x 4000 = )2000 m2 = ,2 ha 

Kuivapuhallusmenetelmä: 	T3/ha = 5 h/ha 	kesto 16 h = 2 tv 

Veaikylvömenetelmä: 	T3/ha = 6 h/ha 	kesto 19 h = 2, tv 

Käsikylvömenetelmä ) RM: T3/ha = 60 h/ha/RM kesto 20 0 	2,5 tv 

Kuivapuha].lus on nopein. 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 



TIEN__TEKEMINEN Varusteet, 	laitteet, 	vtimeistelytyot 	seka 
IREK NO 	SIJOITUS 

______ liikenteen 	hoito 5101 D. 1860 

Jj LAATUA AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Verhoukset 
TVH/Rrt 	12.77 

Menetelmät iedot Tieluiskien koneellinen 	nurmetus, kuivapuhallus 

TYÖ KOKONAISUUS 

Luiskon tasoitus 
ja viimest.Iy 	Esijyräys 	 Siemenen kylvö 	Lannoitteen 	kyivö 	Jölkijyräys 

'0 o 	 o- 

TYÖMENETELMÄT JA TOIMINTAYKSIKÖT 

TYÖNVAIHE T0IMINTAYKSIvKi 1_TYÖENETELMi 

ESIJYRkYS - KA + jatkovarrella 
varustettu nostolaite 

- jyräys suoritetaan tien vasenta lal-
taa edeten 

- maatalousjyrä - nosturin hydrauliikan avulla voidaan 
esteei kiertää pysähtymättä 

- jos luiska on tiivis ja tasoitettu 
esim. kampaterällä, voidaan esijyräys 
jättää suorittamatta 

SIENENEN KYLVÖ - maataloustraktori + - kylvö suoritetaan traktorin kuljetta- 
kylvökone maila kylvökoneella sopivaa ajonope- 

- RM (kylväjä) utta käyttäen 
.1. 

- (apumies, 	jos kayte- - iiemenmenekkiä säädetään puhaLluste- 

kJ' tään jatkoletkua) 1 or 	a 	raktorin no euden avulla 
- jatkoletkua 	käytettävä on 	yli 	7 	01:n 

luiskissa ja ulkoluiskissa, 	ellei 
kylvöä voida suorittaa leikkauksen 
päältä 

- liittymien kohdalla ei siemenen syot- 
toa lopeteta, 	vaan suihku ohjataan 
liittymän yli suuttirnier heilautuk- 
sella 

LANNOITTEEN KYLVO - maataloustraktori 
+ kylvökone 

- kylvö suoritetaan kuten simenen kylvö 

- jatkoletkua ei käytetä, koska lannoi- 
- 

- RM te raskaampana lentää haluttuun etäi- 
syyteen 

- lannoitesuihkua ohjataan suutinsäleik- 
7 köjen ja torven ympärille taitetun 

kattohuovan avulla 

JILLKIJYRÄYS ks. esijyräys - jälkijyräys eli peittämisjyräys suo- 
___________________________ ritetaan 	samoin kuin esijyräys 

- TYÖSAAVUTUKSET JA 	MATERIAALIMENEKKI 

TYÖNVAIHE TOIMINTAYYSIKKj Y-KAP. (m2/h) MA2ERIAALI'vNEKFI 

Esijyräys KA + nostolaite + maatalousjyrä 10200 - 
Jälki jyräys 

Heinänsiemenen maataloustraktori + kylvökone 6800 100 kg/ha 
kylvö + 2 RM 
Lannotteen maataloustraktori + kylvökone 7400 1000 kg/ha 
kylvö + RM 

TVH 732952 5101 D.lö6O 



ER ITYISOHJEET 

- Sisäluleka tasoitetaan koneellisesti tai lapiotyönä ennen esijyräystä. Luiskan ei tar-
vitse olla kovin hyvin viimeistelty, sillä jyräys tasoittaa en lopullisesti 

- Jyräykeen saa käyttää vain sellaista nostolaitetta, joka on varustettu ylikuormitussuo-
ii lia 

- Jyräysauton noetolaitteessa saa käyttää vain valmistajan sallimia jatkovarsia, ja nosto- 

laitteen puomi on pidettävä sivulle ojennettuna hydrauliikan avulla 

- Nurmetustyö. tulisi pyrkiä suorittamaan keskitetysti, jolloin koulutettua kylväjää voi-

daan käyttää tehokkaasti koko piirin alueelle 

- Kylväjällä on oltava yllään heijastusliivit 

- Nurmetuatyön alainen tieosa on merkittävä asianmukaisin liikennemerkein 

- Heinänsiemen ja lannoite tulee suojata kosteudelta varastoinnin aikana 

- Siemeniä kuljetetaan jyräysauton lavalla ja osa traktorin mukana. Täydennys suoritetaan 

tarvittae$8a 

- Jos traktorissa on perävaunu, mahtuu päivän siemenmenekki siihen. 

- Lannoite jaetaan esim. 0,5 tai 1 ,0 km:n välein tien kumpaankin reunaan. 	Jakelu suorite- 

taan jyräysautolla esijyräyksen ja jälkijyräyksen välillä 

- Kylvökoneen sulo täytetään tultaessa säkkikasan luokse. 

KÄYTTOESIMERKKI 

Pieluiskia nurmetetaan yhteensä 170 Oflfl m2. Y:dnka paljon kuluu aikaa työn suorittamiseen? 
Kuinka kauan kestää jyräys? Kuinka kauan kestää siemenen ja lannoitteen kylvö? 

Ratkaisu: 

Työvaihe Yks. Työmäärä Toimintayksikkö 1 K3-kap. 1 	Aikamenekki 
Esijyräys 
Jälkijyräys 

m2 
m2 

170 000 
170 000 

KA + noetolaite 

•+ maatalousjyrä 

10200 

10200 
17 h 
17 h 

Jyräys yhteensä ______ ___________ _________________ _________ 34 h 
Siemenen kylvö 

Lannoitteen kylvö 

m2 
m2 

170 000 
170 000 

maataloustr. 
+ kylvökone + 

RM 

6800 

7400 
25 h 
23 h 

________________ 

Kylvö yhteensä ___________ _________________ _________ 48 h 

Oletetaan, että esijyräys aloitetaan 2 h ennen siemenen kylvöä ja että jälkijyräys päättyy 
2 h lannoitteen kylvön jälkeen. Lannoitteen jakelu ehditään suorittaa jyräysten välissä. 
5aadaa työn kokonaiskestoks 2 h ̂  48 h + 2 h r i2 h 6,5 tv. 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 
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TIENTEKEMINEN Varusteet, 	laitteet, 	viimeistelytyöt 	sekä REK NO 	1 	SIJOITUS 

5104 	D.1860 ______ liikenteen 	hoito 
JJ LAATIJA 1 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Verhouksel 
TVH/Rrt i2.77 

Kellon 	ra kentanii nen 	befonilaatoista Menetelmät,edot 

TYÖKOKONAISUUS 
Sam maJ een 
hankinta 

-------------- ------------ 
Aloittavat 	,'Kei lapenke - 	Luiskamallien 	Listojen 	A lustan 	Loaton 	\ 	Kei lan 	Lopettavat 
työt 	/ 	reen teko 	teko 	 teko 	tasaus 	asennus 	saumaus 	tyot 

- 	 .o— 	o 
/ 

/ 
' &_Laottojen tilaus tai vaiti 	iaattoien kuietus kohteesepn o 	 ,-o 

TYÖNVAIHEET JA TYÖMENETELMÄT 

_ TYNVAIHE 1 TOIMINTAYKSIKK 1 	MENETELMÄ 

1. Keilapenkereen 
teko 

RM + KKT 03-O4 - keilapenger täytetään routimattomalla täyttä- 
maalla 

- verhouksen perustuksen kaivutyöt tehdään mandol- 
lisuuksien mukaan maatuen teon yhteydessä tai 
ennen penkereen tekoa 

- penkereen muotoilu suoritetaan laudoista (naruis- 
ta) 	tehtyjen luiskamallien avulla 

- 	luiskan ':altevuus 	1:1.. .1.5 

2. Listojen teko RM + sirkkeli - RM sahaa 2 x 5 cm tai 2,5 x 5 cm listasta n.2T cm 
paloja ja terottaa palaset kirveellä 

3. Keilan verhous 

a 	Laatan siirto - RM - RM vierittää laatari syrjällään asennuspaikalle. ____ tai 

- 	a°4 

iUOM. Ei suositeltavaa 
- 1 RM kantaa puolikkaan laatan asennuspaikalle 

H1JOM 	Ei suositeltavaa 

/ 
tai 

- RM + KANL + 
- RM kiinnittaa KVT n kauhassa ketjulla riippuvat 

"sakset"laattavarastosta siirrettävään laattaan 
"akt" 

- K} 	nostaa siirrettävän laatan asennuspaikalle 
- asennustyota tekevat 2 x BM sijoittavat laatan 

paikoilleen ja irroittavat "sakset" 
4 	 ,- 	 -- 

b 	Laattojen sijol- - kellan rakentaminen joudutaan useimmiten aloit- 
tucsen suunnit- 
telu tamaan alhaalta peruskiven rakentamis eila 

- perusrivin ankkurointi on virtauksien varalta 
suoritettava huolella kasaamalla kiviä perusrl- 
ym 	päälle, 	paaluttamalla perusrivi 	tai valamalla 

A 
maatukeen lisäsiipi perusrivin tueksi 

- ensimmäisen laatan tyyppi ja sijainti määräytyy 
maaten kulman perusteella ja samalla määräytyy 
myös tarvittavien puolikasiaattojen tyypit, 	ku- 

Ö 

km 	tapaus on selvitettävä eriilisellä piirrok- 
sella 

c 	Alustan tasaus RM - RM tasolttaa lapiolla asennettavan laatan alus- 
tan oikeaan muotoonsa 

TVH 732952 5104 D.1d60 



TYNA IF 	 1 TOIMIAYKSIKÖ 	TYTELr 
d Laatan asennus 	 2 x Ri + 2 nostocouk- 	- 2 x RM tukevat laatan listoilla oikeaan 

	

__________ 	
kua - vesipunippu 	 asentoon ja samalla tilvistet.ääfl alusta 

lapiolla ja kastellen. 
- 1 RM tarkistaa rnittanarulla laatan asen- 

- non. Suunta saadaan työn alkuvaiheessa 
luiskamalleista ja työn loppuvaiheessa, 
kun luiskamallit on jouduttu purkamaan, 
valmiiksi rakennetusta keilasta. 

	

_____ 	 - 1 RM korjaa laatan asennon listoilla ja 

	

_____ 	 juntalla (listat jätetään työnajaksi flOifl 

	

____ 	 5 cm laattojen pinnan yläpuolelle liukues- 
teiksi) 

- 	•-:.' 	 - saumojen paksuutta muuttamalla saadaan laat 

	

________ 	 tojen jako symmetriseksi maatuen suhteen 

e Saumaus 	 RM 	 - RM saumaa laattojen välit alhaalta puoli- 
väliin soralla ja yläosan karhunsammaleel-
la 

- RM poistaa listat tai lyö ne sisään 	 ( 
sammal - tarvittaessa saumaus voidaan tehdä beto-

1 	 nilla 
sr 

( 

LISÄTIETOJA 

70cm 

Materiaali: 
— laatan yläpinnassa 

Q / 

	 _______________ _______________ 
1- 	68cm 

soraa 
betoni BK 200 
laatan paino 100 kg 

- laatan pinta-ala 
0,31 m2 	 Kokonainen 	A-puolilaatta 	B-puolilaatta 

laatta 

TYiVÄLINEET: 

S a kse t? 	 2 koukkua 	 harjaterästanko 
Keilakivien nostoon 	keilakivieri asenriukseen 	laattojen asennon 

korjaukseen 

Piirustuksia työnvaiheista: 

tuotu routi 3Ot 	 ___________________________ 	_____________________________ 
tytt• 	t t 

	

titi 
1 	 _____________________ 

— 

-loudot.to koottu 	 -,ittn.rut 	iiin. 

	

Keilaperustusteri malleja 	 Luiskamallien teko 

KÄYTTORAJOI TUKSET 
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TIENTEKEMINEN Varusteet, 	laitteet, viimeistelytyöt REK NO 	1 SIJOITUS 

5120 D.1810 ______ sekä 	liikenteen 	hoito 
1 LAATUA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Pysyvät suoja laitteet TVH/Rrt 	2.82 

Menetelmätiedot Suoja-aidon rakentaminen 

TYÖKOKONAISUUS 

Mittaus 	 Toippien pystytys 	Verkon 	asennus 	 Viimeistely 
0-0---- 

L 

TYÖMENETELMÄT 

A. 	MITTAUS Suoja-aita merkitään aluksi 	linjalangalla. 	Tolppavälinä 

käytetään n. kolmea (3) metriä ja toippien paikat valitaan 

olosuhteiden perusteella. 

Menee1mä: 	kalliolle 
B 	TOLPPIEN 	PYSTYTYS . Poraus: 	Kallioon porataan 25.. .30 cm syvä reikä. Rejän halkal- 

sijan tulee olla sellainen, 	että 0 25 mm:n harjaterästappi 4}__ 
mahtuu tiukasti siihen 	Kalustona voidaan kayt 1- aa traktori-. 
kompressoria ja kasiporakonetta 	tai polttomoottorikayttoista 

kasiporakonetta 
- fr4 

" 	! 
4i- Toippien pystytys 	Kallioreikaan lyodaan lekalla 55 	60 cm 

pitka 0 25 mm n harjaterastappi 	joka on suojattu ruostumisel- 

ta esim 	bitumilla 	Tappi oiotaan pystysuoraan lekalla ja juo- 

tetaan ohuella sementtilaastilla 	tai bitumilakalla reikään. 

. 

.. .................. 
Pylvas kiinnitetaan harjaterakseen kandella 	U-kiinnikkeel].a 

(I-profiilitolppa (kuva 1) 	tai sementtilaastilla juottalla 

(ympvraprofiilitolppa) 

:- 	
. 	:i 	kim- 

ni:ys 	t-profiilitolp- 
paan 

Menetelmä 2: 	maapohjalle 
• 	. 	.. 	 • 

Maahan kaivetaan kapeateräisellä lapiolla n. 	0 30.. .40 cm 
kuoppa, 	jonka syvyys on 55.. .65 cm. 	Kuoppa täytetään valmis- 

betonimassalla ja aitatolppa painetaan siihen pystyyn. (kuva 2). 

Betonimassamenekki on n. 	1 m3/l00 m. 

Toinen kalliimpi ja suuritbisempi, menetelmä on kaivaa lapi- 

olla kuoppa, 	johon asennetaan betoninen liikennemerkkiantura, 

johon tolppa pystytetään. 	Täyttömaa tiivistetään ja verkon 

kiristyksen jälkeen juotetaan toippa anturaan sementtilaastilla. 

4 .  
ku'.'a 2 	Tolpan pystytys betonimas- 

salla täytettyyn maakuoppaan. 

Lopuksi 	tolpat 	suoristetaan 	vesivaaalla, 	linja tarkastetaan ja tarvittaessa oiotaan. 

TVH 732961 5120 D.1810 
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C. AITAVERKON ASENNUS 

Kuva 3. Vanttiruuvin ja aita- 
verkon kiinnitys 
reunalankaan 

Kuva 4. Reunalangan ja 
altaverkon kiinni-
tys 1-profiili--
tolppaan 

Kuva 5. Reunalankojen jatkei-
den harustaminen ank-
kuriin 

D . VIIMEISTELY 

Kuva 6. Valmista aitaa  

Menetelmä 1: Reunalangat kinnitetään ja kiristetään alusta-

vasti, vanttiruuvit asennetaan 20...25 m:n välein viimeistely- 

kiristystä varten (kuva 3). Altaverkko levitetään ja kiinnitetään 

ensin ylä- sitten alalankaan pylväsväli kerrallaan kiristäen. 

Verkko kiinnitetään toippaan 3.. .4 kiinnikkeellä. Kiinnitys 

reunalartkaan tehdään avaamalla verkkosilmän solmu pujottarnalla 

lanka lenkkiin ja sulkernalla lenkki pidikkeillä (kuva 4). 

Aitaverkkoa jatketaan irroittamalla toisen verkon päätysilmä-

rivistä toinen lanka, vetämällä verkkojen päät yhteen ja 

pujottamalla irroitettu lanka silmistä paikoilleen. 

Lopuksi verkko kiinnitetään päätytoippiin kiinnikkeillä ja 

päätytolpat harustetaan ylä- ja alareunalankojen jatkeilla 

ankkuriin (kuva 5). 

Menetelmä 2: Kiinnitetään päätyjen vinotuet, reunalangat ja 

aitaverkko alustavasti. Reunalankojen kiinnitys päätypylväi-

sun tehdään kiristimien avulla. Kiristetään reunalargat ja 

:rkko; kiinnitetään toinen pää verkkokiskolla päätytolppaan 

kiristetään pylväsväli kerrallaan, kiinitetään toinen pää 

is verkkokiskolla. 

Menetelmä 3: Pujotetaan reunalangat verkkoon. Kiinnitetään 

verkko alustavasti tolppiin ja kiristetään reunalangat. 

Kiristetään verkko ja kiinnitetään tolppiin. Aitaa jatke-

taan ja lopuksi kiinnitetään harukset. 

Menetelmä 4: Verkko kiinnitetään alustavasti tolppiin ja 

reunalangat pujotetaan verkkoon. Reunalangat kiristetään 

ja kiinnitetään lopullisesti. 

Menetelmä 5: Kaksi verkkoa & 25 m pujotetaan reunalankoihin 

ja kiinnitetään yhteen. Verkot kiristetään ja kiinnitetään 

pylväisiin. Aitaa jatketaan; verkot kiinnitetään yhteen ja 

reunalangat jatketaan kääntämällä lankojen päät lenkiksi ja 

varmistamalla liitos kiinnikkeiksi. Aita kiinnitetään pääty-

toippuin kiskolla ja reunalangat kiristetään haruksiksi ank-

kuriin 

Liian pitkät aitatolpat Katkaistaan ja ympyräprofiilitolppien 

päihin laitetaan tulpat. Suoritetaan viimeistelykiristyn ja 

tarkistetaan kiinnikkeet, tarvittaessa varmistetaan aidan 

pystytaitekohdat ylimääräisellä kiinnikkeellä (kuva 6). 

( 

( 



1 KARKEAT TYÖSAAVUTUKSET (aita-m/tv) 

Taulukossa on esitetty suoja-aidan teon K3-kapasiteetti, kun toippaväli on n. 3 m. 

Aputyöt, esim. aitatolppien jako, sisältyvät työsaavutukseen. 

K3-kapasiteetti (aita-m/tv) 

Perustus Resurssit kesä/helpot 	talvi/vaikeat Huom. 
olosuhteet 	olosuhteet 

kalliolle 2 RM^ 21.. .35 	16.. .24 yläraja: poraus polttomoottori- 
kalliopora käyttöisellä käsiporakoneella, 

toippien kilnnitys harjateräksiin 

maapoh- 2 RM 16.. .26 	11.. .18 yläraja: 	toippien pystytys betoni. 
jalle massaan 

L TYÖTURVALLISUUS 

- _ 	Suoja-aita tulee rakentaa maasto-olosuhteet huomioiden tarpeeksi etäälle leikkauksen reunasta 

aidanrakentajien putoaxnisvaaran välttämiseksi. 

Reunalangat ja aitaverkko kiinnitetään toippien takapuolelle, reunan puolella ei saa työsken-

nellä. 

Kallion pinnan ollessa kalteva, jäinen tai muuten liukas on käytettävä tarkoituksenmukaisia 

jalkinelta ja turvaköyttä. Suojakypärää on aina käytettävä. 

KÄYTTÖESIMERKKI 

On tehtävä 70 m pitkä suoja-aita kallioleikkaukseen. Työ tehdään kesällä ja maasto on 

tasaista. Kauanko työ kestää ? 

Ratkaisu: 	resurssit 2 RM + polttomoottorikäyttöinen käsiporakone 

työn kesto _22_ 	2 tv 
35 

KAY TTÖRAJOITUKSET 



TIEN TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Varusteet, laitteet, viimeisteytyöt sekä 
$ ii kenteen hoito 

Eri koistyöt 

REK NO 1 SIJOITUS 

5121 	D.1850 
LAATIJA 1 AIKA 

TVH/RrtI 2.82 

Menetelmät ledot 
	

Suodatinkankaan käyttö 

SUODATINKANKAIDEN KÄYTTÖKOHTEET JA - LUOKITUS 

Suodatinkangasta käytetään estämään pohjamaan tms. sekoittuminen rakennekerrosmateriaaliin. 

Sitä käytetään sekä rakennus- että rakenteen parantarniskohteissa mm. tiepohjalla, tydmaa-

teillä ja rumpupaikoilla. 

Taulukossa 1 on esitetty suodatinkankaiden käyttöluokitus. Suodatinkankaan käyttöluokan 

saa selville esim, piirin maatutkimusinsinööriltä ja keskusvarastolta. 

Taulukko 1. Suodatinkankaiden käyttöluokitus 

Käyttöluokka Käyttökohde 

1 Nurmetukset tms. 

II Suodattimena vähäkivisen moreenin, hiekan, soran ja näitä vastaavien 

murskaustuotteiden alla 

Suodattimena karkeiden murskaustuotteiden sekä kivisen nreenin alla 

IV Suodattimena karkean, lajittelemattoman louheen alla 

1 SUODATINKANKAAN KÄYTTÖ 

Suodatinkankaan käytön tulee perustua suunnitelmiin. Vastaanottaja tarkistaa, että kangas 

on käyttöluokaltaan oikea. Suodatinkangas ei lisää rakenteen kantavuutta, mikä pitää ottaa 

sitä käytettäessä huomioon. Jos esimerkiksi halutaan korvata suodatinhiekkakerros suodatin-

kaflkaatl.a 	tulee multa rakennekerroksia paksuntaa, jotta tavoitekantavuus saavutetaan. 

Luodatinkangas säilytetään auringonvalolta ja kosteudelta suojassa, esim. telan päällä 

suojapressullla peitettynä. 

Ennen suodatinkankaan levittämistä on sen alta poistettava kannot ja terävät kivet, jotka 

saattavat aiheuttaa kankaan rikkoutumisen. 

Kankaat levitetään käyttäen 0,5 metrin limitystä. Mikäli kankaan asentoa täytyy muuttaa, 

ei sitä saa tehdä vetämällä, vaan kangas rullataan kasaan, oikaistaan ja levitetään uudelleen. 

Levitetyn suodatinkankaan päällä ei saa liikkua työkoneilla. Kankaan päälle tuleva kerros 

levitetään päältä pengerryksenä (kerrospaksuus vähintäin 20-30 cm ennenkuin työkoneella voi-
daan liikkua kankaan päällä) ja tiivistetään kevyellä täryjyrällä tai -levyllä. Suoraan kan-

kan päälle ei saa kipata materiaalia. 

Jos kankaan päälle ajettu kerros on liian ohut tai tiivistys on jäänyt puutteelliseksi 

(pyöräpainuma >3 cm täydellä sorakuormalla),saattaa heikosti kantava pohjamaa pullistua 

ylös. Korjaus tehdään seuraavasti: 

- poistetaan koko kankaan leveydeltä rakennekerrosmateriaali 

- leikataan suodatinkangas pois 

- poistetaan ylösnoussut pohjamaa ja tasataan alue 

- levitetään paikalle suodatinkangas käyttäen 0,5 metrin limitystä 

- levitetään kerrosmateriaali kankaan päälle ja tiivistetään. Kerrospaksuutta lisätään 

vähintään 5 cm:llä. 

TVH 73296 	5121 fl1AO 



FREK NO 	SIJOITUS 
Materiaalin vätivarastointi ja murskaus 	

5087 	D.1910 
LAATIJA f AIKA 

Soran I-vaihemurskcjus 	1 	TVH/Rrt 1  1 78. (MK-63 tai vastaava murskain ) 	 ______________ 

Murskesoran 	0 ... t 64 murskaus esiväipätystä 
luonnon sorasta 0... 300 mm 

TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Rakennusvaihet iedot 

TYÖKOKONAISUUS 

Laitoksen 	Laitoksen 
	

Materiaalin 
siirto 	 pystytyS 	tuonti 

0 	© 	 M urskaus 

MSr:n kuljetus a 	Laitoksen purku Laitoksen siirto 

© 

KARKEAT AIKAMENEKIT 

MIJRSKAUKSEN KARKEA KOKONAISKESTO (tv) 

Murskattavan materi- 

aalin määrä 	(m3itd) 

#64. . . 300mm osuus alle 	300mrn lajitteesta 

< 15% 	15... ?5 	' 	25% 

5000 $ (tv) 9 	(tv) - 15 	(,v) 

10000 10 18 30 

15000 15 27 45 

20000 20 36 60 

30000 30 .54 90 

1_PURKAMISEN,SIIRRONJAPYSTYTYKSENKARKEA KESTO _ 5tv 1 
HUOM. Häiriöajat tulee ottaa huomioon laskemalla työkuukauteen 20 tp 

1 OLOSUHDE-,MATERIAALI- JA MENETELMÄKUVAUKSET 
1-vaihe murskauslaitos 

1oko 

0•S • • • 

tai 

1Is• 

1. Esiväippä (noin 300 mm) 
2. Vaunusyötin 
3. Tärysyötin (esiseulonta)(noin 65 mm) 
4. Murskain (Klertomurskain; kita 630 x 600) 
5. Hihnakuljetin 
6. Tuotemiilo  

Materiaali: 

- luonnonsora-aines, josta on ennen murs-
kausta erotettu yli 300 mm osuus esiväl-
pllä, jonka jälkeen alle 300 mm osuu-
dessa on yli 64 mm kiviä 10-40 % 

Materiaalin tuonti: 

Kuormaavat koneet on mitoitettava laitok-
sen K2-kapasiteetin mukaisesti 

Murskaus: 

Laitosta käytettäessä on erityisesti huo-
mattava, että asetus on pidettävä 40 mm: 
ssä, koska vain täten voidaan varmistaa, 
ettei tuotteessa ole ylisuuria kiviä. Tämä 
edellyttää asetusten mittaamista päivit-
täin 

Kuljetus: 

Kuljetuskalusto on mitoitettava laitoksen 
K2-kapasiteetin mukaisesti 

Työryhmä: 

1 Rkm tai TJ, 1 konemies, 1 syöttäjä, 
2 apumiestä 

TVH 732952 5087 D.1910 



TYÖNVAtHEITTA ISET TYÖSAAVUTUKSET JA KESTOT 

Ø MURSKAUSLAITOKSEN SIIRRON KESTO (tv): 

- jos kuljetusmatka on yli 50 km on pyrittävä tekemään siirto yhdellä kuljetuksella 

MURSKAUSLAITOKSEN PYSTYTYKSEN KESTO (tv): 

- minimi, jos pääkuljetinta ei ole lyhennetty kuljetusta varten 
- maksimi, jos pääkuljetin on lyhennetty, hiekanpoistolaitteet käytössä ja esimurskaimen 

yhteydessä on käytössä apukuljetin 

(J MURSKAUKSEN TYÖSAAVUTUKSET (m3itd/tv): 

1200 
1500 

6 

500 - 400; 

200< 

1 
CM 

Ilituilti 	''''luIIt 	4s111u111 iuiIluiI 

1 

10% 	 20% 30% 40% 
E 64. . .300 mm:n kivien osuus materiaalista 

® MURSKAUSLAITOKSEN PURKAMISEN KESTO (tv): 

- minimi, 	jos pääkuljetinta ei tarvitse lyhentää kuljetusta varten 
- maksimi, 	jos pääkuljetin on lyhennettävä ja hiekanpoistolaitteet käytössä 

TOIMINTAVÄLINE KULJETUSMATKA (km) 

50 	75 	100 	150 	200 

4 x KA + 2 RM 2,5 3,3 4 	,O 5,3 6,9 

8 x KA + 2 RM 1,3 1,6 2,0 2,6 3,5 

12 x KA 	+ 2 RM 0,8 1,1 1,3 1,8 2,3 

16 x KA 	+ 2 IlM 0,6 0,8 1,0 1,3 1,7 

20 x KA 	+ 2 IlM 0,5 0,7 0,8 1,0 1,3 

TOIMINTAVALINE mmmi keskiarvo maksimi 

5 IlM + KUP 09-33 1,5 2,0 3,0 

[TOIMINTAVÄLINE minimi keskiarvo maksimi 

RM + KUP 09-33 1,0 1,5 2,5 

- 



KÄYTTÖESIMERKKI 

Rintauksen materiaali on verraten homogeenista ja rnurskattava määrä on 25000 m3itd. 

Alle#300 mm:n osassa on lajitetta64... 300 mm noin 30 %. Tuotteen max. raekoko on 

64 mm. Työ suoritetaan 2-vuorotyönä kesällä. Laitokseen kuuluu hiekanpoistolaitteet 

ja pääkuljetin on lyhennettävä siirtoa varten, siirtomatka 100 km ja autoja 16 kpl. 

Kuinka kauan kestää rnurskaustyö ja mille kapasiteetille mitoitetaan kuljetuskalusto? 

Karkea kesto; 	75 + 5=80 tv 	kaksivuorotyössä 40 tp 

Kesto:®purku 2,5 tv 

®siirto 1,0 tv 

pystytys 3,0 tv 

u r s k a u s 

25000/(350) 72 tv 

78,5 tv 	kaksivuorotyössä 39 tp 

Kuljetuskaluston mitoitetaan kapasiteetille K2 	460 m3itd/tv r 58 m3itd/h 

1 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 



2-VAIHE MURSKAUSLAITOS 

\rr4  
L 

Materiaalin valivarastointi ja 	REK NO 1 SIJOITUS 

murskaus 	 5111 	D.1910 

Soran 2- vaihemurskaus, ML6 tai 	LAATUA 1 AIKA 

vastaava laitos 	 TVH/RrtJ 9.79 

Murskesoran # 0-16... 32 murskaus esivalpätysta 
luonnonsorasta #O ... 300 mm 

TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Rakennusva i het iedot 

T YO KOKONAISUUS 

Laitoksen Laitoksen Materiaalin 
siirto pystytys tuonti 

Murskaus 

Laitoksen 	Laitoksen 
MSr:kuljetus . 	purku 	siirto 
tai varastointPU 

KARKEAT AIKAMENEKIT (tv) 

Murakauksen karkea kokonaiskesto (tv) 

Murskattavan materi- 
aalin määrä 	(m3itd) 

MSr 	0...16 mm IMSr 0.. .20 mm IMSr  0. ..25 mm IMSr 	0.. .32 mm 

64. . .300 mm osuus alle 	*300 mm lajitteesta 
___________________ <20 % (>20 % <20 % 1>20 % <20 % 1>20 % <20 % 1>20 % 

5000 8 10 7 9 6 8 5 7 
10000 15 19 13 17 12 16 10 14 

20000 30 38 27 34 23 31 19 28 

30000 46 57 40 51 35 47 29 42 

PURKAMISEN, SIIRRON JA PYSTYTYKSEN KARKEA KESTO 	5 tv 

HUOM! Häiriöajat tulee ottaa huomioon laskemalla työkuukauteen 20 tp. 

OLOSUHDE-, MATERIAALI- JA MENETELMAKUVAUKSET 

1. EsivIpp (noin *300 mm) 
2. Vaunusyötin 
3. T8rysyötin (ssl.eulonta) (noin * 40 mm) 
4. Esimurskaln (Kisrtomurekain kita 630K400) 
5. Hlbnakuij.tin 
6. Tuoteseula 
7. Jllkimurskaln (Karamurekain 0 800 mm /125 mm) 
8. Hlhnakuijstin 
9. Tuotsslllo 

MATERIAALI: 

- Luonnonsora-aines, josta on ennen murskausta 

erotettu yli 300 mm osuus esivälpäl].ä. Tämän 

jälkeen on alle 300 mm osuudessa yli 64 mm 

kiviä 10.. .40 %. 

MATERIAALIN TUONTI JA KULJETUS: 

- Kuormaavat koneet ja kuljetuskalusto on mitoi- 

tettava laitoksen K2-kapasiteetin mukaisesti. 

MURSKAUS: 

Laitoksen käytössä on erityisesti huomioitava 

oikeat asetukset, jotka parhaiten saadaan seuraa-

vasti: 

Jälkimurakaimen asetus valitaan 3-5 mm tuot-

teen max. raekoon alle ja etumurskaimen ase-

tusta kiristetään, kunnes kumpikin murskain 

voi toimia jatkuvasti ilman syöttökatkoja 

keskeytymättämän murskauksen ajan. 

TVH 732960 51I' D.19l0 
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TYNVAIHEITTAISET TYO'SAAVUTUKSET JA KESTOT 

MURSKAUSLAITOKSEN SIIRRON KESTO (tv): 

Toimintayksikkö Kuljetusmatka 	(km) 
50 75 	100 150 200 

4 x KA + 	1...3 RM 2,3 2,8 3,7 4,5 5,6 
8 x KA + 	1...3 	RM 1,1 1,4 1,8 2,3 2,7 
16 x KA + 	1.. .3 RM 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 

- 	siirtokuormien lukumäärä on yleensä 16 + 2 kpl 

- 	jos siirtomatka on yli 50 km on syytä pyrkiä tekemään siirto yhdellä kuljetuksella. 

MURSKAUSLAITOKSEN PYSTYTYKSEN KESTO (tv): 

Toimintayksikkö minimi 1keskiarvo 1 	maksimi 

KUP 09.. .33 + 6 RM J 	1,5 2,0 4,0 

- 	minimi jos pääkuljetinta ei ole lyhennetty kuljetusta varten ja työnjärjestelyt 
suoritettu hyvin 

- 	maksimi jos pääkuljetin on lyhennetty, hiekanpoistolaitteet käytössä, esimurskaimen 
yhteydessä apukuljetin ja työnjärjestelyjen taso heikko. 

MURSKAUKSEN TYÖSAAVUTUKSET (m3itd/tv): 

Murskattavan materiaalin 	K2- ja K3-kapasiteetit lopputuotteen erilaisille 
alle 	64 mm osuuden luokit- 
telu rakeisuuden perusteella 	rakeisuusalueille 

lOOi 

T 	I400 - r - 
4-lo0o. 	T 

0-32 mm MSr 
r 

4-I00c. \ ___ 
.. 	._.Iaoot 

± 	2 
' 

+'°°! 	i000 

eoo 

...400 

4O°t- - 
dIAI ___ _L izoo 

10 	20 	30 	40% 	 10 	20 - *040% 

#64. . .300 mm kivi•n osuus mursk.tt.vast. mat•rI.sflsts 



MURSKAUSLAITOKSEN PURKAMISEN KESTO (tv): 

toimintayksikkö mmmi J 	keskiarvo  J 	maksimi 

KUP 06.. .33 + 4 RM 1,0 1,5  f 	2,5 

- 	minhini jos pääkuljetinta ei tarvitse lyhentää kuljetusta varten 

- 	maksimi jos pääkuljetin tarvitsee lyhentää ja hiekanpoistolaitteet käytössä ja työn- 

järjestelyn taso on heikko. 

KÄYTTOESIMERKKI 

Tielinjalle tarvitaan Ab 25 päällysteen tekoon murskesoraa 0... 25 mm 7500 m3itd. Murskaus 

suoritetaan tielinjan varrella olevassa sorakuopassa. Rintauksen materiaali on verraten homo-

geenista ja alle #300 mm osassa on lajitetta #64. . .300 mm n. 30 % ja alle# 64 mm osan rakei-

suus on likimain B käyrän mukainen. Työ suoritetaan 2-vuorotyönä. Laitokseen kuuluu hiekan-

poistolaitteet 	ja pääkuljetmnta on lyhennettävä siirtoa varten, siirtomatka n. 50 km ja au- 

toja 8 kpl. 

Kuinka kauan tnurskaustyö kestää ja mille kapasiteetille on pyöräkuormaaja mitoitettava? 

Karkea kesto: 12 + 5 tv = 17 tv, kaksivuorotyössä 	9-tp 

Kesto: 	purkaminen 	 2 tv 

siirto 	 1 tv 

® pystytys 	 3 tv 
© murskaus 

7500 in3itd/510 m3itd/tv 	15 tv 

21 tv 

kaksivuorotyössä 11 tp 

Pyöräkuormaaja mitoitetaan laitoksen kapasiteetille K2 = 640 m3itd/tv = 80 m3itd/h 
ottaen huomioon ylisuurten kivien määrä ja käsittely. 

KAYTTRAJOITUKSET 

a 



TIEN__TEKEMINEN REK NO 	1 SIJOITUS 

______ 
. 

Tienpito 5038 1 	E 
JL --  LAATIJA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Tien rakentaminen ja parantaminen TVH IRrt 	12 77 

Ohjelmointitiedot Teiden rakentamisen ja suuntauksen parantamisen 	kitometri - 
kustannu kset 

LAADI NTAPERU STE ET 

Hankkeen keston tulosraportit 26:sta suuntauksenparantamis- ja rakentamiahankkeesta. 

K 1 L 0 M E TRI K U STA N N U KS E T 

Kilonietrikustannukset on laskettu Optimitoteuttamjsnopeudella 	(kts. TS-kortti TVH no 5039). 
Mikäli hanke toteutetaan lyhyemmässä ajassa kilometrikustannukset lisääntyvät en. 	TS-kortin 
mukaisesti. 	Kustannukset on laskettu Tr-indeksjn tasossa 215. 

Tien kilometri- 
kustannukset 
(1000 mk/km) 

::::::Iii 
500.— P --___ 

- 5 
Tien leveys (m) 

Kuva 	1. Suuntauksen parant.amis- ja 

rakentamishankkeiden kilometri- 

kustannukset maaston vaikeusaste- 

luokittain. 

Maaston vaikeusaste saadaan TKT Vuonon tutkimuksen mukaisesta maaston vaikeusasteluokituksesta. 

TVH 732'3 5OT8 



MAASTON VAIKEUSASTELUOKAT 

aulu: Piirien keskimääräinen maaston vaikeusasteluokka maastomuotojen mukaan ja niitä 

staa. 	jhtisuoraan laskettuna. 

Piiri 

Maastovaikeus 

Vaikeusasteeri 

vaihtelurajat 

piirissä 

Uusimaa 7,3 2... 10 

Turku 5,5 1.. .10 

Häme 6,7 1.. .10 

Kymi 6,7 2... 10 

Mikkeli 6,4 2... 10 

Pohjois- 
Karjala 5,5 1.. .10 

Kuopio 5,4 1.. .10 

Keski- 
Suomi 6,1 1.. .10 

Vaasa 3,5 1... 	8 

Keski-Poh- 
janmaa 2,8 1... 	7 

Oulu 3,2 1... 10 

Kainuu 4,6 1... 	9 

Lappi 6,5 1.. .10 

KÄYTTÖ RAJOtTUKSET 



REK NO 1 SIJOITUS 

Tienpito 	 5039 	E 
LAATIJA AIKA 

Tien rakentaminen ja parantaminen 	1TVHIFt 	12.77 

Teiden rakentamis-ja parantamishankkeiden optimikesto jo 
kestosta poikkeamisen vaikutus 

TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Ohjelmointitiedot 

LAAD NTA PERUSTEET 

Kandenkymmenenkolmen hankkeen kustannusvaihtoehtolaskelmat kolmella eri ajoituksella TR-in-
deksin tasossa 215. Ajokustannukset on laskettu tukkuhintaindeksin tasossa 688. 

OPTIMIKESTO 

Taulukko 1 	Hankkeen optimikeston riippuvuus hankekoosta 

Hankekoko 	(Mmk) 2,5 5,0 7,5 lo_J 
Optimikesto (kk) 	8,5 12 	15 18,5 

Mikäli hankkeen kestopäällystys aisältää enemmän kuin yhden kuumasekoitteisen kerroksen, 
katsotaan hankkeen loppuv-an ennen lopullisen kulutuskerroksen valmistumista. 

1 OPTIMISTA POIKKEAMISEN VAIKUTUS KUSTANNUKSIIN SEKÄ MIEST'V -JA KONETONNFLRPEESEEN 1 
Taulukko 2 	Hankkeen rakennuskustannusten, miestyövoirnan tarpeen ja konetonnikuukausi- 

tarpeen kasvu (%) hankkeen pidentyessö optimista. 

ankekoko 
(Mmk) 

Fidentym 

2,5 Mmk 5 Mmk 7,5 Mmk 10 Mmk 

Kust. Mies- Kone- Kust. Mies- Kone- Kust. Mies- Kone- Kust. Mies- Kone- 
(kk) työ työ - työ työ - työ työ työ työ 

6 14,8 42,9 33,7 12,4 33,9 28,4 10,0 25,2 23,3 7,6 15,7 18,1 
12 29,6 85,7 66,3 24,8 67,5 56,2 20,0 48,9 46,3 15,2 30,4 36,5 
18 44,5 128,9 98,2 37,2 100,7 86,0 29,9 72,4 69,0 22,7 43,5 54,3 
24 - 49,5 134,1 111,6 40,0 96,3 92,2 30,4 55,9 73,0 

s-tie 80 km/h Os-tie 	100 km/h Kp-tie 100 km/h 
Vucrok Kp-tie 	80 km/h _______________________________ 
ajon.Ivrk 
liikenne ______________________________ 

Tien pituus 	(km) ______ ''ien_pituus_(km) Tien pituus_(km) _____ 

__________ 1 5 10 15 1 5 10 15 1 5 10 15 

500 0.002 0.011 0,022 0.034 0.002 0.012 0.024 0.036 0.002 0.013 0.026 0.040 

1000 0.004 0.022 0.045 0.067 0.004 0.024 0.048 0.073 0.006 0.026 0.053 0.079 

2000 0.009 0.045 0.090 0.134 0.010 0.068 0.097 0.146 0.011 0.053 0.106 0.158 

3000 0.013 0.067 0.134 0.202 0.014 0.073 0.146 0.219 0.015 0.079 0.158 0.238 

4000 0.018 0.090 0.179 0.270 0.020 0.097 0.195 0.292 0.021 0.106 0.211 cl.317 

5000 0.022 0.1,12 0.224 0.337 0.024 0.122 0.243 0.365 0.026 0.132 0.264 0.396 

10000 0.065 0.224 0.449 0.673 0.048 0.244 0.486 0.730 0.053 0.264 0.528 0.792 

Huom! 	Viimeistelytöiden siirto seuraavaksi kesäksi lisää kokonaiskustannuksia 1 % 

Taulukko 3 	Tienkäyttäjien ajokustannusten kasvu (Mmk/kk) hankkeen pidentyessä optirnista. 
Rakentamisen aikana nopeusrajoitue 50 ka/h 

TVH 7''Q 1 	(y( 



KÄYTTÖESIMERKKI 

Esimerkki 1 	Määrättvä 7 Mmk:n suuruisen parantami3ankkeen optimikesto. 

Ratkaisu: 	Taulukosta 1 saadaan interpoloimalla ontirnikestoksi 14,1+ kk ,l5 kk. 

Ilman taukoja toteutettuna aloitus esimerkiksi elokuun alussa, jolloin paLl-

lystäminen suoritettaisiin seuraavan vuoden lokakuussa. 

Esimerkki 2 Edellisen hankkeen kestoa pidennetään vuodella. Miten muuttuvat rakentamis-

kustannukset ja miestyövoiman tarve, jos optimivaihtoehdo8sa "rniestyökuukau-

den hinta" on 10000 mk ? 

Ratkaisu: 	Taulukon 2 mukaan: 

- kustannusten kasvu: 	7 Mmk - 8,46 Mmk (20,8 %) 

- miestyövoimatarpeen kasvu: 700(miestyökuukautta)— 1068 	(52,6 %) 

Esimerkki 3 Hankkeen kokonaispituus on 10 	ja liikennemäärä 3000 ajon/vrk ja ajonopeus 

100 krn/h. Miten paljon edellisen esimerkin tapauksessa ajokustannukset 
lisääntyvät ? 

Ratkaisu: 	Taulukon 3 mukaan (kestopäällyste). 

Kustannusten kasvu 	12 x 0,158 	1,90 Mmk 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

Kilometrikustannukset 0,25 - 1 ,30 Mmk. Siltojen ja pehmeikköjen yhteiskustannusosuuden on 

oltava alle 15 . Hankkeita varten on perustettu erillinen tukikohta. Hankkeen kestolla 

tarkoitetaan hankkeen tehokasta kestoa, josta on poistettu tauot. 



Hankekoko (Mmk)_[ Optimikesto (kk) 

0,25 1,5 

0,50 2,0 

0,75 2,5 
1,00 3,0 

1,25 3,7 

1,50 4,5 

1,75 
2,00 

2,25 6,5 

2,50 7,0 

5 

Huom 	Optimikestossa "miestyön hinta' on ollut 

keskim. 15000 mk/mtkk 

TIEN__TEKEMINEN i 	 REK NO SIJOITUS 

______ 	Kevyen Liikenteen väytän rakentaminen 	5057 	E 
_______ 	 LAATUA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 	 TVH/Rrt 1 12.77 

Ohjelmointiedot 	Kevyen Liikenteen väylän rakentamishankkeen optimikesto 
ja kestosta poikkeamisen vaikutus. 

LAADINTAPERUSTEET 

Kymmenen kevyen liikenteen väylän kustannusvaihtoehtolaskelmat kolmella eri ajoituksella 

tr-indeksjn tasossa 215. 

OPTIMIKESTO 

Taulukko 1. Hankkeen optimikesto nankekoon mukaan 

5 

OPTIMISTA POIKKEAMISEN VAIKUTUS 

Taulukko 2. Hankkeen kustannusten, miestyön ja konetyön kisvuprosentti hankkeen pidentyessä 

optimista 

0,25 Mmk O.0 :uk 1,0 Mmk 1,5 Mmk 2.OMms 2,:, 	Mnk 

Pide'\ 
tyma Kust.IMies_[Kone_ XUSt.IMies_Ixone_ 

KU3t. Mies- Kone- Kust. Miea-jlcone- Kuet. Mies- Kone- KUBt. MiesHxone_ 

Esim. 1. 	Mikä on 0,3 Mmk:n hankkeen optimikesto ? 

Vastaus: 	Taulukosta 1 ojtimikestoksi saadaan 

Esim. 2. 	PaljonIo kustannukset kasvavat, kuri kesto pidentyy puoleksi vuodeksi, ja miten 

uiestyön tarve lisääntyy ? 

Vastaus: 	Keston pidentyminen ; kk. F.astannukset nousevat 1 ' eli 0,27 Mmk (taulukko 2). 

Työvoirnatarve kasvaa 	. }:onetonnimäärän kasvu 41 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

0aneista oi: pundidtettava sillat ornak3i kokonaisuudekseen. 

TVH 732551 5057 E 



REK NO 1 SIJOITUS 

SiI.lan rakentaminen 	 5056 	E 
LAATUA AIKA 

Terasbetonietementti terosbetonitaatta- jo 
Liimapuupatkkisill.ot 	 TVH/Rrt 	12.77 

Sillan rokentomishankkeen optimikesto ja kestosta 
poikkeamisen vaikutus 

TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNN ITTE LU 

Ohjel mont it iedot 

LAADINTAPERUSTEET 

- 7 teräsbetonielementtisiltahanketta kolmella eri vaihtoehtoajoitukseila 

- 21 teräsbetonilaattasiltahanketta (paikalla valettuna) kolmella eri vaihtoehtoajoituksella 

- 8 liimapuupalkkisiltahanketta kolmella eri vaihtoehtoajoituksella 

- tr-indeksin tasossa 215 

OPTIMIKESTO 
Taulukko 1. Hankkeen optimikesto (kk) hankekoon ja siltatyypin mukaan 

1 

a 

koko 
31 mk) 

0,10 0,20 0,30 0,50 0,70 1,0 
tyyppi _______ ________ _________ _________ _________ ________ 

Teräsbetoni 1,4 2,2 3,0 	1 4,7 6,0 7,5 

Betonielementti 1,4 1,8 2,5 1 	4,0 5,0 6,5 Liimapuu 

KESTO N P1 DENTYMISEN VAIKUTUS KUSTANNUKSIIN SEKÄ MIESTYÖ -JA KONETONNIMÄÄRII N 

Taulukko 2. Hankkeen rakennuskustannusten, miestyövoiman tarpeen ja konetonnikuukausi-
tarpeen kasvu-% hankekoon, keston pidentymisen ja siltatyypin mukaan. 

0,10 Mmk ,3OMmk 0,50 Mmk - 0,70 Mmk 	1 .0 	M.k 

rnir.e .., Kust. Mies- Korie-IKust. Mies- Kone- Kust. Mies- Kone- Kust. Mies- Kone- Kusi. Nis-lKee 
tyo (kk)___ -  - - - L 

TerasbeL. 20 11 11 11 7 11 5 11 4 11 
1 49 29 18 12 10 . - - L.iimapuu 20 4 12 4 8 4 6 4 4 

Bet.elem. 

Teräsbet. 40 11 22 11 14 11 10 11 8 
2 98 58 36 25 20 npuu 40 4 24 

- 

4 
- 

15 
- 

4 
- 

12 4 8 
- 

e.e1en. -- 

Teräsbet. 32 11 21 11 15 11 12 
3 87 54 38 30 . -- - - - Liimapuu 

35 4 22 4 17 4 12 4 
Iet .elem. 

Teräabet. 27 11 20 11 16 ii 
4 72 51 40 .. L11SSPUU 29 4 21 4 16 

- 

1. 
Bet. dem. 

1 TALVEN VAIKUTUS KUSTANNUKSIIN 

Taulukko 3. Kustannusten kasvu-%, talven johdosta 

stannuksista 
40% 60% 80% 100% 

Teräsbetoni 2 5 8 12 

Betonielementti 0 2 7 12 

Liimapuu 2,5-6 2,5-6 3-6 3-6 

TVH 732951 5056 E 



E R ITYI STI ETOJA 

- Hankkeen keston pidentyminen aiheutuu useimmiten työn siirtymisestä talveen. 

- Keston pidentymisen vaikutus kustannuksiin tapahtuu lähinnä yhteiskustannusten nousun 

vuoksi. 

- Talvella: 

- vaikeutuu valu ja muottien teko josta aiheutuu pidennystä ja kustannusten nousua 

- merkittävä kustannuslisä on valun yhteydessä tapahtuvat lämmitys- ja suojaustyöt 

- perustusten teko hidastuu ja vaikeutuu roudan takia esiin. paalutus tai kaivu ja valu- 
työt pakkasen takia 

- lumi aiheuttaa lisävaikeuksia puhdistustoimenpiteitten muodossa. 

KÄYTTÖESIM ERKKI 

Mikä on 0,30 Mmk teräsbetonielementtisillan optimikesto? Paljonko kustannukset ja miestyö-

tarve nousevat jos hanke toteutetaan kokonaan talvella ja kestoa on pidennetty 1 kk:lla ja 

"miestyön hinta" optimikeston tapauksessa on 10 000 mk? 

Vastaus: 

Optimikesto 2,5 kk (taulukko 1) 

Kustannusten nousu pidentymisestä 12 % ja talvesta 12 %, yhteensä 24 %. Nousua 0,072 Mmk. 

Miestyö tarpeen kasvu 	29 % 

KÄYTTÖRAJOITUKSIA 
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