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TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

REK NO 1 SIJOITUS 

TS- tietokorttiluettelo 	 6109 	A 
LAATIJA 1 AIKA 

TVH/RrtI 5.82 

1. 5. 1982 voimassa olevien tietokorttien luettelo 
kansioiden mukaisessa iariestvksessä 

—kansio 1\'l 
TVH 	Tietotyyppi 	Tietokortin isä1tö 
r .no 

A. YLEISET TIEDOT 

6109 	 TietokorttiluetteTLo kansioiden mukaisessa järjestyksessä 
6108 	 Tietokorttjluettelo rek. no mukaisessa järjestyksessä 

.A.. 	1 YSITETIED0T 

50'JU Yitetiedot TS-tietojen tietokenttä ja säilytysjärjestelmä 
5001 Yäsietiedot Työntutkimussanasto, toimintaväline-, toimintayksikkö 
5CO2 Yäsitetjeaot Työntutkimussanasto, rakentamistyön osittelu 
5003 Eäsitetiedot Työntutkimussanasto, rakennuskoneet, ajankäytön jako 
6004 Yösitetiedot Työntutkimussanasto, kapasiteetit ja kapasiteettikertoimet 
5005 Käsitetiedot Työntutkimussanasto, tilavuuskäsitteet ja massakertoimet 
iOL6 Käsitetiedot Työntutkimussanasto, maalajien kaivuluokitus (cE0) 

A. 2 MATERIAALITIEDOT 

1 

5007 	Materiaalit jedot 
5012 Materiaalitjedot 

5008 Mteriaalitiedot 

501) 	Materiaiitiedot 
5009 	Materia1itiedot 
5010 	Materiaaljtoedot 
5011 	Materiaaljtjedot 
5015 	Nateriaalitiedot 
5016 	Materiaaljtjedot 

5014 	Materiaalitjedot 
5110 	Materiaalitjedot 

Massakertoimien käyttö 

Yhdistelmäkertojmet 
Ryöstökerroin yl 

Löyhtymiskerroin ki raivauksessa 

Löyhtyrniskerroin ki 
Tiivistymiskerroin k2 

Täyttökerroin y2 

Kalliomassojen massakertoimet; yl x ki x k2 x y2 ja yl x ki 
Kalliomassolen massakertojmet; yl, ki, k2, y2 

Murskeen ja sepelin löyhtytnlskerroin ki 
Murskatun materiaalin välivarastoiritihävjkkj 

A. 	OLOSUFmETIEDOT 

5017 	Olosuhdetiedot 
	

KuletustjeIuokjtue 



TVH 	Tietotyyppi 	 Tietokortin sisältc 

r .no 
B. TYÖNVAIHETIEDOT 

?. 1 KAIVIJ JA YTJORMALTS 

5018 Kaivu ja kuormaus Koneiden työskentelyn keskeyty$ter 	'aikutu3 työn kestoon 

5112 Kaivu ja kuormaus Työhön parhaiten sopi'rat konetyvpit 	ja kokoluoat 

6024 Kaivu ja kuormaus Irrotuksen 	ja kuormauksen konevaihtoehdot 

5022 Kaivu ja kuormaus Leikkaus- ja kuormaus kuljet'isvälineeseen 	KUP 06.. .35 
5021 Kaivu a kuorraus Leikkaus- ja kuormaus ku1ietusvälineeeen, völpölle tat 

jalostuslaitokseer.. 	KOP 06.. .22 
5023 Kaivu a kuoraus Leikkaus 	ja kantaminen penkereeseen KOP 59.. .5 - 
6025 Kaivu ja kuormaus Irrotus ja kuormaus KKH (11-30) 
7088 Eaivu ja kuormaus Pehmeän perusmaan 	poisto, 	kaivannon teko, 	EKO 	10.. .30 
5090 Kaivu ja kuormaus Kalliopinnan puhdtstus YKH (09.. .3o 
5107 Raivu ja kuormaus Louheen kuormaus, 	KKH 09.. .35 
)092 Kaivu ja kuormaus Louheen kuormaus, 	KKI-I 21...55 pistokauha 
6102 Kaivu ja kuormaus Tien kerrosten irrotus ja kuormaus, 	KYH 	10.. .35 
6115 Kaivu ja kuormaw Avo-ojien kaivu; 	K}KT, 	XKH 	1O...21 

5069 Kaivu ja kuormaus Maanleikkaus 	ja puskusiirto, PT 21...35 
5071 Kaivu ja kuormaus Maan irrotus ja kasaanpusku PT 21 . . .35 
5070 Kaivu ja kuormaus Pintarnaan irrotus 	ja kasaanpusku, 	PT 21 . . . 35R 
5020 Kaivu ja kuormaus Maa- ja kalliomassojen kuormaus kasa-sta tai rintauksesta 

Kl3 	07.. .17 
5091 Kai.vu ja kuormaus Varamaanotto, 	Kl3 05.. .21 
5105 Kaivu ja kuormaus Louheen kuormaus, Kl3 05.. .21 
5095 Kaivu ja kuormaus Kaivannon teko, 	KK 14.. .33 
5106 Kaivu ja kuormaus Louheen kuormaus, 	KK 22.. .90 

3. 2 KULJETUS 

6037 	Kuljetus 	 Kuljetuskaluston valinta eri tieluokiile, kark. tiedot 
5026 	Kuljetus 	 Maa- ja kalliomassojen kuljetuksen taloudellinen järjestä- 

minen 
6028 	Kuljetus 	 Kuorma-autojen lukumäärän mitoitus 
5029 	Kuljetus 	 Naansiirtoautojen lukumäärän rnitoitus 
5030 	Kuljetus 	 Traktoridurnppereiden lukumäärän mitoitus 
5027 	Kuljetus 	 Kuljetuksen kierrosaika ja K2-kapasiteetti, KA, MA, TRD 

3. 5 LEVITYS 

6072 	Levitys 	 Maamassojen levi tyn 
5075 	Levitvs 	 Kelpa9nvlttomien !u3LojerI levi tyi 

1 

.1 



TV 	1Etot:ppi 	 Tjetokortjn isiltö 
r .nc 

. 4 TIIVISTYS 

5C3? Tiivistys :;iornatoien rakennekecrosten kestiivLstys 
5C;1 Jiv3ys Sitomnattomi en  rakennekerrosten talvitiivistys 

033 Tiivistys Sitomattomien rakennekerrosten kesätiivistys JT 04 
5034 Tiivistys Oitomattomien rakennekerroten kesätiivistys JT Oo 
5035 Tiivistys Sitornattomien rakennekerrosten kesätiivistys JT 09 
5D3 Tiiristys Sitomattotnien rakennekerrosten kesätiivistys JK 20 

T3 5 &TUT 

5u67 	Ouut 	 Leikkauspohjan ja luiskien muotoilu PT 00.. .35 
5)55 	uut 	 Lumen raivaus PT 05.. .35 

C. KUSTANNUSTIEDOT 

D. RAKENNUSVAIHE- JA MENETELMÄTIEDOT 

D. 1100 ALIJSTAVAT TT 

541 	Rakennusvaihetiedot 	[-lakkuujätteiden kasaus ja hävittäminen 
5042 	Rakennusvaibetiedot 	Pintarnaiden poisto ja pengeralustan muotoilu, tasaus ja 

tiivistys 
5063 	Rakennusvaihetiedot 	Natalan penkereen alustan raivaus 
5116 	Menee1mät iedot; 	Raivausjät teiden hau taarninen 
5040 	Menetelmätiedot 	Hakkuujätteiden kasaus ja hävittäminen 
5019 	Nenetelmätiedot 	Raivaustyöt, pintamaan poisto 
50b8 	Meneteirnätiedot 	Tiepohjan muotoilu 0-tasauksessa PT 21R. . .PT 352 
5103 	Menetelmätiedot 	Sarkaojien luiskaus, PT 08.. .35 
5Uo4 	Menetelmät ledot 	Lumen raivaus PT 05.. .35 

0. 1200 VAHVISTUSTYÖT 

5113 	Nenetelmätiedot 	Sementtistabilointi, paikallasekoitus 
5114 	Menetelmätiecjot 	Kalkkistabilointi, 	paikallasekoitus 

D. 1300 OJITUS- JA PUTVITUSTYST 

6043 	Rakennusvaihetjedot 
6044 	Rakennusvajhetjelot 
5045 	Rakennusvajhetjedot 
5099 	Menetelmät jedot 
5060 	Menetelmätiedot 
5001 	Menetelmätiedot 
5(uO 	Teete mättedot 
011 4 	ikmrnirval he. (:(k) 1 
5172 	Mene'nl mitie(jot 

Ojien kaivu maahan 

Petoniputkirummun rakentaminen (bOO-1800 mm) 
Teräsaaitolevyrurnmun rakentaminen 
3etoniputkirummun rakentaminen (600.. .1800 mm) 
Mata larakente ison teräsaa itolevyrummun rakentaminen 
Eiliptisen teräaaaltolevyrummun rakentaminen 
Alikulkukliytiv teränaaltolevyrummun rakentaminen 
Sadevesi vi eniärI n rakentami nen, tukematon kaivanto 
01 vuoj:-irumptjjn rakentaminen 



TVH 	Tietotyyppi 	Tietokortin sisälto 

r.no 

D. 1400 KALLION LEIKKAUS- JA PENGERRYSTYLT 

6065 	Menetelmätiedot 	Kivien ja lohkareiden rikkominen räjäyttämällä tai hydrauli- 
sella iskukoneella 

5117 	Rakennusvaihetiedot 	Kallion louhinta 

D. 1500 Mt3ÄN LEIKKAUS- JA PENGERRYS1'YÖT 

5046 Rakennusvaihetiedot 

6049 	Rakennusvaihetiedot 
6048 Rakennusvaihetiedot 
5047 Rakennusvaihetiedot 

5050 Rakennusvaihetiedot 

6051 	Rakennusvaihetiedot 
6052 	Rakennusvaihetiedot 

5066 Menetelmätiedot 

Karkeat koneyhdistelmät ja työsaavutukset materiaali- ja 
maastotietojen perusteella 

Leikkaus ja kuormaus., siirto kuljetusvälineellä 
Leikkaus ja kantamtnen penkereeseen 
Puskusiirto ja levitys 

Irrotus ja kuormaus eri koneella ja siirto kuljetusväli-
neellä (routaa alle 0,5 m) 
Rakentelsiin kelpaamattomien massojen kaivu, kuljetus ja läjitys 
Varamaanotto, kuljetus ja pengertäminen 

Roudari rikkominen 

HUOM. tarkemmat konekohtaiset tiedot kohdassa B Työnvaihetiedot 

D. 1600 SITOW&TTOMAT PÄÄLLYSRAKENNEKERROKSET 

6 058 Rakennusvaihetiedot 
5059 Rakennusvaihetiedot 

5074 Menetelmätiedot 
5078 Menetelmätiedot 
5080 Menetelmätiedot 
5076 Menetelmätiedot 

5081 Menetelmätiedot 
5082 Merietelmätiedot 

5077 Menetelmätiedot 
5079 Menetelmätiedot 
5083 Menetelmätiedot 
5075 Menetelmätiedot 

5084 Menetelmätiedot 

Suodatin- ja jakavat kerroksen rakentaminen 
Kattavan kerroksen rakentaminen 

Suodatin ja jakavan kerroksen rakentaminen talvella 
Kantavat kerroksen levitys ja tasaus, eri menetelmät 
Kattavan kerroksen teko, höyläysmenetelrn 
Kattavan kerroksen levi -tys ja tasaus, TH 14.. .16 

Kantavan kerroksen teko, kelkka-höyläysmenetelmä 
Kattavan kerroksen teko, kelkkamenetelmä. 

Kattavan kerroksen levitys, levityskelkka 
Kantavat kerroksen tiivistys, muotoilu ja viimeistely 

Kattavan kerroksen muotoilu tiehöylällä 

Kantavat kerroksen muotoiluhöyläys ja kelkalla levitetyn 
kerroksen tasaus 

Kantavat kerroksen viimeistely tiehöylällä 

s 

D. 1700 SIDOTUT PÄÄLLYSRAKENNEKERROKSET 

5085 Rakennusvajhetiedot 	Kuumana sekoitettu kantava ja kulutuskerros massat valmistus 
ja levitys 

5119 	Menetelmätiedot 	Öljysoran levitys 



TVH 	Tietotyyppi 	 Tietokortin isäitö 
r.no 

D. 1800 VARUSTEET, LAITTEET, VIIISTELYTYÖT SEKÄ LIINTEEN HOITO 

5053 Rakennusvaihetiedot Liikennemerkkien pystytys 
5054 Rakennusvaihetiedot Pengerkaiteen rakentaminen 
6086 Menetelmätiedot Kaidelinjan rakentaminen, meneteirnävaihtoehdot 
5094 Menetelmätiedot Ajoratarnerkintöjen tähtäysmerkkien maalaus 
5093 Menetelmätiedot Ajoratarnerkintöjen maalaus 
5096 Menetelmätiedot Maaleikkauksen luiskien tasaus, KKA 20 
5097 Menetelmätiedot Pengerluiskan soraverhouksen tasaus, KKA 20 
5098 Menetelmätiedot Ruokamullan levitys, KKA 20 
5099 Menetelmätiedot Pengerluiskan uritus, KKA 20 
5100 Meneteltnätiedot Nuemetuksen eri menetelmävaihtoehdot 
5101 Menetelmätiedot Nurmetus, koneellinen kuivapuhallus 
5104 Menetelmätiedot Keilan rakentaminen betonilaatoista 
5120 Menetelmätiedot Suoja-aidan rakentaminen 
5121 Menetelmätiedot Suodatinkankaan käyttö 

D. 1900 MURSKATUN MATERIAALIN HANKINTA 

5087 Rakennusvaihetiedot Soran 1-vaihemurskaus 
5111 	Rakennusvaihetiedot 	Soran 2-vaihemurskaus 

D. 9200 TYÖMAAN YHTEISKUSTANN1JKSET 

D. 3000 SILLAT 

E. OHJELMOINTITIEDOT 

5038 Ohjelmointitiedot 	Teiden rakentamisen ja suuntauksen parantamisen kilometri- 
kustannukset 

5039 	Ohjelmointitiedot 	Teiden rakentamis- ja parantamiahankkeiden optimikesto 
5057 	Ohjelmointitiedot 	Kevyen liikenteen väylän rakentarnishankkeen optimikesto 
5056 Ohjelmointitiedot 	Sillanrakennushankkeen optimikesto 

j 	•;) 
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TVH 	Sijoitus 	Tietotyyppi 
	

Tietokortin nimi 

r. no 

5000 Al Käsitetiedot TS-tietojen tietokenttä 

5001 Al Käsitetiedot Työntutkimussanasto, 	toimintaväline-, 	toirnintayksikkö 

5002 Al Käsitetiedot Työntutkimusaanasto, rakentamistyön osittelu 

5003 Al Käsitetiedot Työntutkimussanasto, rakennuskoneen ajankäytöri jako 

5004 Al Käsitetiedot Korvattu kortilla 6004 

5005 Al Käsitetiedot Työntutkimussanasto, tilavuuskäsitteet ja massakertoime 

5006 Al Käsitetiedot Työntutkimussanasto, maalajien kaivuluokitus (GEO) 

5007 A2 Materiaalitiedot Massakertoimien käyttö 

5008 A2 Materiaalitiedot Ryöstökerroin yl 

5009 A2 Materiaalitiedot Löyhtymiskerroin ki 

5010 A2 Materiaalitiedot Tiivistymiskerroin k2 

5011 A2 Materiaalitiedot Täyttökerroin y2 

5012 A2 Materiaalitiedot Yhdistelmäkertoimet 

5013 A2 Materiaalitiedot Löyhtymiskerroin ki raivauksessa 

5014 A2 Materiaalitiedot Murskeen ja sepelin löyhtymiskerroin ki 

5015 A2 Materiaalitiedot Kalliomassojen massakertoimet; yl x ki x k2 x y2 ja 

yl 	x ki 

5016 A2 Materiaalitiedot Kalliomassojen massakertoimet; yl, kl, k2, 	y2 

5017 A3 Olosuhdetiedot Kuljetustieluokitus 

5018 0.1 Työnvaihetiedot Maarakennuskoneiden lisäaikatiedot. 

5019 0.1120 Menetelmätiedot Raivaustyöt, pintamaan poisto 

5020 8.1 Työnvaihetiedot Maa- ja kalliomassojen kuormaus kasasta tai rintaukses- 

ta 	KU 07.. .17 

5021 B.1 Työnvaihetiedot Leikkaus- ja kuormaus kuljetusvälineeseen, välpälle tai 

jalostuslaitokseen KUP 06.. .22 

5022 B.1 Työnvaihetiedot Leikkaus- ja kuormaus kuljetusvälineeseen, KUP 06. ..35 

5023 B.1 Työnvaihetiedot Leikkaus ja kantaminen penkereeseen KU? 09...30 

5024 B. 1 Työnvaihetiedot Krvattu kortjlla 6024 
5025 B.1 Työnvaihetiedot Korvattu kortilla 6025 
5026 B.2 Työnvaihetiedot Maa- ja kalliomassojen kuljetuksen taloudellinen järjes 

täminen 

5027 B.2 Työnvaihetiedot Kuljetuksen kierrosaika ja K2-kapasiteetti, KA, MA, TRD 

5028 B.2 Työnvaihetiedot Korvattu kortilla 5028 

5029 B.2 Työnvaihetiedot Maansiirtoautojen lukumäärän mitoitus 

5030 8.2 Työnvaihetiedot Traktoriduinppereiden lukumäärän mitoitus 

5031 B.4 Työnvaihetiedot Sitomattomien rakennekerrosten talvitiivistys 

5032 B.4 Työnvaihetiedot Sitomattomien rakennekerrosten kesätiivistys 

5033 8.4 Työnvaihetiedot Sitomattomien rakennekerrosten kesätiivistys JT 04 

5034 B.4 Työnvaihetiedot Sitomattomien rakennekerrosten kesätiivistys JT 06 

5035 B.4 Työnvaihetiedot Sitomattomien rakennekerrosten kesätiivistys JT 09 

5036 B.4 Työnvaihetiedot Sitomattomien rakennekerrosten kesätiivistys JK 20 

5037 8.2 Työnvaihetiedot Korvattu kortilla 6037 

5038 E Ohjelmointitiedot Teiden rakentamisen ja suuntauksen parantamisen kilo- 

metrikustannukset 

5039 E 0hje1mointiiedot: Teiden rakentamis- ja parantamishankkeiden optimikesto 



5066 0.1500 Menetelmätiedot Roudan rikkominen 

5067 8.5 Työnvaihetiedot Leikkauspohjan ja luiskien muotoilu PT 06.. .35 

5068 0.1120 Menetelmätiedot Tiepohjan muotoilu 0-tasauksessa PT 218.. .PT 358 

5069 B.1 Työnvaihetiedot Maanleikkaus ja puskusiirto, PT 	21...35 

5070 B.1 Työnvaihetiedot Piritamaan irrotus ja kasaanpusku, 	PT 21.. .358 

5071 8.1 Työnvaihetiedot Maan irrotus ja kasaanpusku PT 	21.. .35 

5072 8.3 Työnvaihetiedot Korvattu kortilla 6072 

5073 8 Työnvaihetiedot Kelpaamattomien massojen läjitys 

5074 D.1610-20 Menetelmätiedot Suodatin ja jakavan kerroksen rakentaminen talvella 

5075 D.1630 Menetelmätiedot Kantavan kerroksen muotoiluhöyläys ja kelkalla levitetyn 

kerroksen tasaus 

5076 0.1630 Menetelmätiedot Kantavan kerroksen levitys 	ja 	tasaus, 	TH 	14.. .16 

5077 0.1630 Menetelmätiedot Kantavan kerroksen levitys, 	levityskelkka 

5078 0.1630 Menetelmätiedot Kantavan kerroksen levitys ja tasaus, 	eri menetelmät 

5079 0.1630 Menetelmätiedot Kantavan kerroksen tiivistys, 	muotoilu ja viimeistely 

5080 0.1630 Menetelmätiedot Kantavan kerroksen teko, 	höylämenetelmä 

5081 D.1630 Menetelmätiedot Kantavan kerroksen teko, kelkka-höylämenetelmä 

5082 0.1630 Menetelmätiedot Kantavan kerroksen teko, kelkkamenetelmä 

5083 0.1630 Menetelmätiedot Kantavan kerroksen muotoilu tiehöylällä 

5084 D.1630 Menetelmätiedot Kantavan kerroksen viimeistely tiehöylällä 

5085 0.1710-20 Rakennusvaihetiedot Kuumana sekoitettu kantava ja kulutuskerros massan val- 

mistus ja levitys 

TVH 	Sijoitus 	Tietotyyppi 	Tietokortin nimi 

r . no 

5040 D.1120 Menetelmtiedot Hakkuujätteiden kasaus ja hävittäminen 

5041 D.1120 Rakennusvaihetiedot Hakkuujätteiden kasaus ja hävittäminen 

5042 0.1120 Rakennusvaihetiedot Pintamaiden poisto ja pengeralustan muotoilu, 	tasaus ja 

tiivistys 

5043 D.1310 Rakennusvaihetiedot Korvattu kortilla 6043 

5044 0.1330 Rakennusvaihetiedot Kcrvattu kortilla 	6044 

5045 0.1330 Rakennusvaihetiedot Teräsaaltolevyrummun rakentaminen 

5046 0.1500 Rakennusvaihetiedot Karkeat koneyhdistelmät ja työsaavutukset materiaali- ja 

maastotietojen perusteella 

5047 D.1511 Rakennusvaihetiedot Puskusiirto ja levitys 

5048 D.1511 Rakennusvaihetiedot Korvattu kortilla 6048 

5049 0.1511 Rakennusvaihetiedot Korvattu kortilla 6049 

5050 D.1511 Rakennusvaihetiedot Irrotus ja kuormaus eri koneella, 	siirto kuljetusväli- 

neellä 	(routaa alle 0,5 m) 

5051 0.1520 Rakennusvaihetiedot Korvattu kortilla 6051 

5052 0. 1531 Rakennusvaihetiedot Korvattu kortilla 6052 

5053 D.1821 Rakennusvaihetiedot Liikennemerkkien pystytys 

5054 0.1811 Rakennusvaihetiedot Pengerkaiteen rakentaminen 

5055 B.5 Työnvaihetiedot Lumen raivaus PT 05.. .35 

5056 E Ohjelmointitiedot Sillanrakennushankkeen optimikesto 

5057 E Ohjelmointitiedot Kevyen liikenteen väylän rakentamishankkeen optimikesto 

5058 0. 1610-20 Rakennusvaihetiedot Korvattu kortilla 6058 

5059 0.1630 Rakennusvaihetiedot Kantavan kerroksen rakentaminen 

5060 D.1330 Menetelmätiedot Matalarakenteisen teräsaaltolevyrummun rakentaminen 

5061 0.1330 Menetelmätiedot Elliptisen teräsaaltolevyrummun rakentaminen 

5062 0.1330 Menetelmätiedot Alikulkukäytävä teräsaaltolevyrummun rakentaminen 

5063 D.1120 Rakennusvaihetiedot Matalan penkereen alustan raivaus 

5064 D.1120 Menetelmätiedot Lumen raivaus PT 05.. .35 

5065 0.1400 Meneteimätiedot (orvattu kortilla 6065 



TVH 	Sijoitus 	Tietotyyppi 	 Tietokortin nimi 
r. no 

5086 D.1810 Menetelmätiedot. Korvattu kortilla 6086 
5087 D.1910 !akennusvaihetjedot Soran 1-vaihemurskaus 
5088 B.1 Työnvaihetiedot Korvattu kortilla 6088 
5089 D.1310 Menetelmätiedot Betoniputkirummun rakentaminen 	(600...1800 mm) 
5090 B.1 Työnvaihetiedot }Calliopinnan puhdistus KKH 	(09...30)K 
5091 B.1 Työnvaihetiedot Varamaanotto, 	KU 05.. .21 
5092 8.1 Työnvaihetieciot Louheen kuormaus, 	KKH 21.. .35 pistokauha 
5093 D.1830 Menetelmätiedot Ajoratamerkintöjen maalaus 
5094 0. 1830 Menetelmätiedot Ajoratamerkintöjeri tähtäysmerkkien maalaus 
5095 B. 1 Työnvaihetiedot Kaivannon 	teko, 	KK 	14.. .33 
5096 D.1860 Menetelmätiedot Maaleikkauksen luiskien tasaus, 	KKA 20 
5097 D.1860 Menetelmätiedot Pengerluiskan 	soraverhouksen tasaus, 	KKA 20 
5098 0.1860 Menetelmätiedot Ruokamullan levitys, KKA 20 
5099 D.1860 Menetelmätiedot Pengerluiskan uritus, 	KKA 20 
5100 D.1860 Menetelmätiedot Nurinetuksen eri menetelmävaihtoehdot 
5101 0. 1860 Menetelmätiedot Nurmetus, koneellinen kuivapuhallus 
5102 B.1 Työnvaihetiedot Korvattu kortilla 6102 
5103 D.1120 Menetelmätiedot Sarkaojien luiskaus, 	PT 08...35 
5104 0.1860 Menetelmätiedot Keilan rakentaminen betonilaatoista 
5105 B.1 Työnvaihetiedot Louheen kuormaus, 	KB 05...21 
5106 B.1 Työnvaihetiedot Louheen kuormaus, 	KK 22...90 
5107 '23.1 Työmvaihetiedot Louheen kuormaus, KKH 09.. .35 
5108 A Korvattu kortilla 6108 
5109 A Korvattu kortilla 6109 
5110 A.2 Materiaalitiedot Murskatun materiaalin välivarastojntihävjkkj 
5111 0.1910 Rakennusvaihetiedot Soran 2-vaihemurskaus 
5112 B.l Työnvaihetiedot Työhön parhaiten sopivat konetyypit ja kokoluokat 
5113 D.1220 Menetelmätiedot Sementtistabilointi, paikallasekoitus 
5114 D.1220 Menetelmätiedot Kalkkistabilointi, 	paikallasekoitus 
5115 B.1 Työnvaihetiedot Korvattu kortilla 6115 
5116 D.1120 Menetelmätiedot Raivausjätteiden hautaaminen 
5117 D.1400 Rakennusvaihetiedot Kallion louhinta 
5118 0.1320 Rakennusvaihetiedot Sadevesiviemärjn rakentaminen, 	tukematon kaivanto 
5119 D.1720 Menetelmätiedot Öljysoran levitys 
5120 0.1810 Menetelmätiedot Suoja-aidan rakentaminen 
5121 D.1852 Menetelmätiedot Suodatinkankaan käyttö 
5122 0.1330 Meneteirnätiedot Sivuojarumpujen rakentaminen 



KORVAAVIA KORTTEJA 

TVH 	Sijoitus Tietotyyppi 

r • nro 

6004 	A.1 	Käsitetiedot 

6024 8.1 Työnvaihetiedot 

6025 B.1 Työnvaihetiedot 

6028 8.2 Työnvaihetiedot 

6037 8.2 Työnvaihetiedot 

6043 D.1310 Rakennusvaihetiedot 

6044 D.l330 Rakerinusvaihetiedot 

6048 D.151l Rakennusvaihetiedot 

6049 D.151l Rakennusvahetiedot 

6051 0.1520 Rakennusvaihetiedot 

6052 D.1531 Rakennusvaihetiedot 

6058 0.1610-20 Rakennusvaihetiedot 

6065 0.1400 Menetelmätiedot 

6072 8.3 Työnvaihetiedot 

6086 D.1811 Menetelmätiedot 

6088 8.1 Työnvaihetiedot 

6102 B.1 Työnvaihetiedot 

6108 A 

6109 A 

6115 8.1 Tyonvaihetiedot 

Tietokortin nimi 

Työntutkimussanasto, kapasiteetit ja kapasiteetti- 

kertoimet 

Irrotuksen ja kuormauksen konevaihtoehdot 

Irrotus ja kuormaus KKH (10-35) 

Kuorma-autojen lukumäärän mitoitus 

Kuljetuskaluston valinta eri tieluokille, karkeat tiedot 

Avo-ojitus, ojien kaivu maahan 

Betoniputkirumpujen rakentaminen (600 - 1800 mm) 

Leikkaus ja kantaminen penkereeseen 

Leikkaus ja kuormaus, siirto kuljetusvälineellä 

Rakenteisiin kelpaamattomien massojen kaivu, kuljetus 

ja läjitys 

Varamaanotto, kuljetus ja pengertäininen 

Suodatin- ja jakavan kerroksen rakentaminen 

Kivien ja lohkareiden rikkominen räjäyttämällä tai 

hydraulisella iskukoneella 

Maamassojen levitys 

Kaidelinjan rakentaminen menetelmävaihtoehdot 

Korvattu kortillä 7088 

Tien kerrosten irrotus ja kuormaus, KKH 10-35 

Tietokortiluettelo rek.nro järjestyksessä 

Tietokorttiluettelo kansioiden mukaisessa järjestyksessä 

Avo-ojien kaivu: KKT, KKH (10-21) 

7088 	Bi 
	

Työnvaihetiedot 
	

Pehmeän perusmaan poisto, kaivannon teko KKH 10.. .30 



TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Työnsuunnittelutietojen tietokenttä ja 
säi lytysjärjestelmä 

REK NO 	SIJOITUS 

5000 	A.1 
LAATIJA 1 AIKA 

TVH/Rrt 12.77 

Käsitet iedot 

II E T 01< ENT TÄ 

SUUNNITELMA - 
TASOT 

MENETELMÄT AJOITUS KUSTANNUKSET 

TVÖNJARJESTELY 
- 	 -.-' 

MENETELMÄ- 
TIEDOT 

c 

TYÖNVAIHE - 
TIEDOT 

TVOKOHDE- 
SUUNNITTELU 

________________ ______________ 

- 

RAKENNUS- 
VAIHE - 
T 1 EDOT 

KUSTANNUS- 
TIEDOT 

HANKKEEN TYÖN- 
SUUNNITTELU 

KEHYS- 
SUUNNITTELU 

OHJELMOINTI C 	OHJELMOINTITIEDOT 	D 

YLEISET 
TIEDOT 

KÄSITE - 
TIEDOT 

MATERIAALI- 
TIEDOT 

OLOSUHDE-
TIEDOT 

1 TIETOJEN SIJAINTI KANSIOSSA 

 

KANSIO 1 

A. YLEISET TIEDOT 
- käsitetiedot 
- materiaalitiedot 
- olosuhdetiedot 

B. TYÖNYAIFTIEDOT 
- kaivu- ja kuormaus 
- kuljetus 
- levitys 
- tiivistys 
- muut 

C. KUSTANNUSTIEDOT 

KANSIO II 

D. RAKENNUSTA luE- JA NETELMXTIEDOT 
- 1100 alustavat työt 
- 1200 vahvistustyöt 
- 1300 ojitys- ja putkitustyöt 
- 1400 kallion leikkaus- ja pengerrystyöt 
- 1500 maan leikkaus- ja pengerrystyöt 
- 1600 sitomattomat päällysrakenoekerrokset 
- 1700 sidotut päällysrakennekerrokset 
- 1800 varusteet, laitteet, viimeistelytyöt sekä 

liikenteen hoito 
- 1900 murskatun materiaalin hankinta 
- 9200 työmaan yhteiskustannukset 
- 3000 sillat 

E. 0r-IJET1OINrITIEDOT 



Työntutkimussanasto 

Toimintaväl.ine ja toimintayksikkö 

REK NO 	SIJOtTUS 

5001 1 A.1 
LAATIJA 1 AIKA 

TVH/Rrt 1 12.77 

TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

4 ui 	ui 

Käsitet iedot 

TOIMINTAVÄLINE - TOIMINTAYKSIKKÖ 

TO$MINTAYKSIKKÖ 

TOIMINTAVÄLINE 

TOIMINTAVÄLINE 

on yleisnimitys tydhön kytstyet kon..ata ja henki1Ust 

TOIMINTAYKSTKKO 

on yksi tai 	ussarnpi 	rvhnissii tyskente1eva toimintiviIiiie 



Työ nt u t k i mu s sano st 0 

Rakentamistyön osittelu 

TIEN__TEKEMINEN 

Ii 
TYÖNSUUNNITTELU 

Käsitet iedot 

REK NO 	SIJOITUS 

5002 	1 A.1 
LAATUA 1 AIKA 

TVH/RrtI 12.77 

RAKENTAMINEN voidaan ositella eri karkeustasoille. 
TYÖNSUUNNITTELUSSA käytetään seuraavia työnosittelun tasoja 

1 RAKENTAMINEN 
Talojen, 	 ja vesiteiden rakentaminen 

RAKENTAMISVAIHE 

	

L . 	
- 	 (mun tekemin) 

RAKENTAMISOSAVAIHE 
Peruskuopan teko ,\sora - annan tekq/ rummun 
asennus, ymparystäyttö 

4 
TYÖN VAIHE 

Soran kuormaus, kuljetus, lev itys, 	 tasaus 

	

1 	1 
TYÖNTUTKIMUKSESSA tarvitaan Iisäksi seuraavia työnosittelun tasoja 

1 TYÖNOSAVAIHE 	 , 
Työn vaimistelu, ' tiivistys), työn lopetus 

TYÖNERÄ 	1 Käynnistää tärylevy, (tärylevyn käyttö,) työjäljen tarkastus 



TYÖNVAIHEET JA NIIDEN ESIINTYMINEN TYÖN KESTOSSA 

ALOITTAVAT TYÖNVAIHEET 

YLLÄPITÄVÄT 	 EDISTÄVÄT - 
TYÖNVAIHEET 	 TYÖN VAIHEET 

LOPETTAVAT TYÖNVAIHEET 

ALOITTAVAT TYNVAIHEET ovat työn tekerni3en mandoilistamiseksi suoritettavia töitä. 

Esimerkkinä 
- koneen tuonti paikalle 
- työmaatien teko 
- ruokailusuojien tuonti paikalle 

YLLÄPITÄVÄT TYiNVAIHEET ovat työn tekemisen jatkuvuuden mandoliistamiseksi 3uoritettaVia 
töitä. 

Esimerkkinä 
- muuttuvia (koneen kaivulaitteen vaihto, työpaikan aihto työn aikana...) 
- työn jatkumiseen vaikuttavia (veden pumppaus kaivannosta, lumen poisto työalueelta...) 
- huoltavia (koppien lämmitys, työntekijöiden kuljetus...) 

EDISTÄVÄT TYNVAIFET ovat varsinaisesti suoritteita synnyttäviä töitä 

Esimerkkinä 
- irrotus (roudan rikkominen, louhinta, ylisuurten kivien ampuminen...) 
- kuormaus (kuljetusvälieeseen, jalostuslaitokseen...) 
- kuljetus (materiaalin siirto kuljetusvälireellö. kuorrnaiispaikalta tyhjennyspaikalle) 
- kuorman purku (varastoon, jalostuslaitokseen, rakenteeseen, rakenteen tekoa...) 
- siirto 
- vastaanottokäsittely (pengerrys puskukoneella, penkereen tasaus...) 
- jalostu sekä tiivistys- ja muokkaustyöt ('nurskaus, seul.onta, asl'aitin valmistus, 

maan tiivistys, kaikin sekoitus stabiloinnissa. . .) 

LOPETTAVAT TYVAIHEET ovat työn lopettamisen yhteydessä tehtäviä töitä 
- koneen poiskuljetus 
- ruokailusuojien poiskuljetus 
- työmaatien purku 



TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELLJ 

Työn tutkimussanosto 

Rakennuskoneen ajonkäytön joko 

REK NO 1 SUOITUS 

5003 	A.1 
LAATIJA 1 AIKA 

TVH/Rrt 	11.77 

Käsitet ledot 

MAARAKENNUSKONEEN AJANKÄYTÖN JAKAUTUMA 

PERUSAKA,perusaikana kone suorittaa sellaista työnsuorituksen osaa, 

11 	joka toistuu koneella lähes kaikilla työsenetelmillä työtä tehtäessä ja 

joka on koneen varsinaisen perustyön aikaa. 

Esim. pyöräkuormaajalla perusaika muodostuu seuraavasti: 
- kauhan täytlö 

- kulku kauha täynnä (kanto) 

- kauhan tyhjennys 

- kulku kauha tyhjänä (paluu) 

MENETELMÄN LISAAIKA on aika,joka tarvitaan tietyllä työmenetelmällä työs-

1 LI 	kenneltäessä, jotta kone pystyisi jatkamaan peruskierron edellyttämää työtä. 
Esim. kaivukone ojankaivuss.i 

- koneen asteettainen siirtyminen 

- auton vaihdon odotus 

ojaluiskien viimeistely 

MENETELMÄAIKA on koneen tietyllä työmenetelmällä varsinaiseen työnsuori-

T2 	tukseen käyttämä aika. Menetelrnäaika on perusajari ja menetelmän lisäsiko- 
jen summa. 

TYÖVUORON LISAAIKA on koneen työskentelyssö. syntyvä alle tunnin pituinen 

TL2 työpaikan olosuhteista johtuva työskentelyn keskeytys. 
Esim. maanleikkaus: 

_________ 	- työnvalmistelu (koneen lämmitys...) 

- työnjohto (ohjeiden anto, tandistus...) 

- työntekijä (kahvitauot, tarpeet, tauot...) 

- toimintaväline (konerikot, huollot...) 

- olosuhteet (säästä johtuvat keskeytykset...) 

TYÖVUOROAIKA on menetelmäajan ja työv-uorori l.isäaikojen summa. 



TYÖNVAIHEEN LISÄAIKA on koneen työskente1yss syntyvä yii tunnin pituinen 

T L3 	 lyi .kaskeyty&,. 
Esim. rnaanleikkkaus 

Työnvaiheen lisäajat ovat samoja kuin työvuoron lisöajat, mutta niiden 

kesto on yli tunnin pituinen. 

Q 	
TYÖNVAIHEAIKA on tietyllä toimintavälineellä työnvaiheen suorittamiseen 

T4 kuluva aika. Työnvaihealka on työvuoroajan ja työnvaiheen lisäaikojen 
summa. 



0 
0 
Lr) 

0 

> 
0 

TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNN ITTE LU 

Käsitet iedot 

Työntutkimu sscinasto 

Kapositeetit ja kapasiteettikertoimet 

REK NO SLJOITUS 

6004 A.1 
LAATIJA 1 	AIKA 

TVH/RrtI 9.79 

KAPASITEETTI ON RAKENNUSKONEEN 	TYÖMÄÄRÄ JAETTUNA AIKAYKSUKÖLLÄ 

PERUSKAPASITEETT 1 
On tyirnrä 	jaettuna perusajalia (Ti) 

x 
al - KERROIN 

osoittaa Y2- ja Ki-kapasiteetin välistä suh'etta eli kuinka paljon työ- 
menetelmä pienentää peruskapasiteettia 

MENETELMÄKAPASITEETT 1 

on tymr 	jettuna enetelmäajalla (T2) 

x 
a2-KERROIN 

	

a2 1 	osoittaa 	- ja K2-kapasiteetin välistä suhdetta eli kuinka paljor tybnaikai- 

	

] 	
set alle tunnin mittaiset keskeytykset pienentävät meneteitsäkapasiteettia 

TYÖVUOROKAPASITEETTI 

on ty5määrö. 	jaettuna työv-uoroajalla (T3) 

TYÖNVAIHEKAPASITEETTI 

On työmäärä 	jaettuna työnvaiheajalla (T4) 

PERUSKAPSITEETTI 

Peruskapasiteetin suuruuteen vaikuttaa 
- käytetty toimintaväline 
- käsitelty materiaali 
- toimintavälineen käyttämien liikeratojen pituudet ja nopeudet 
Peruskapasiteettia käytetään 
- eri koneiden teknilli.seen vertailuun 
- standardien laadinnan perustietona 

TNEPELMÄKAPAS ITEETTI 

Menetelmäkapasiteetin suuruuteen vaikuttaa 
- käytetty toimintaväline 
- käsitelty materiaali 
- toimintavälineen käyttämä työmenetelmä 
Meneteltntikapasiteettia käytetään 
- konevertailujen tekoon 
- totmintavälineen työmenetelmien vertailuun 
- tandistuslaskelinieri tekoon 
- työvuorokapasiteetin laskemiseen 



LI 

y:rapasiteetir4 -nuruuteer vaikuttaa 
- 	ktett toiintiväli.r.# 

- kytetty ateriali 

- käytetty fletel 

- tyonaikaiset typaicasta johtuvat alle tunnin pi tuiset keskeytyket 

1'yvuorokapasiteettia kytetähn 

- työsuurnitelui 	ajoituslas1clien tekoor 

- ty5r kutarnusten laskemioeen 

- t - :ipaikkaiäriestelyei vertailuur. 

- vaihtoehtolaskelrniin eri toimintayksikbiden työmenetelmien välillä 

?y: ;lihekapasiteetti on toi'intavälineen keskimääräinen suorituskyky tietyti tybvaiheen 
ali. 

Ty: :iheen lisäajt ovat esiintyniseltään ja suuruudeltaar. epäsäännöllisiä 

Työ.- 3ihekapasiteettie käytetään 

- 	.insuumjitelien ajoituslaskeirnien tekoon 

- tytin kustannusten lskerniseen 



TIEN__TEKEMINEN 

£L 
TYÖNSUUNNITTELU 

Käsitetiedot 

m3ktr 

Työntut kimussa nosto 

Titavuuskäsitteet ja massakertoimet 

REK NO 	SIJOITUS 

5005 1 A.1. 
LAATIJA 1 AIKA 

TVH/Rrt 12.77 

TEOREETTINEN KIINTOTILAVUUS tarkoittaa massan tilavuutta 

luonnontilassa teoreettisten poikkileikkausten mukaan 

laskettuna 

m3ktd yl 
m3ktr 

m3ktd 

kl= m3itd 
m3ktd 

m3itd  

RYÖSTÖKERROIN (yl) osoittaa leikkaus- ja louhintatöissä 
tilavuusarvon riippuvuutta todellisen ja teoreettisen 
kiintotilavuuden välillä 

TODELLINEN KIINTOTILAVUUS tarkoittaa massan tilavuutVa 
luonnontilassa mitattuna todellisten poikkileikkausten 
mukaisesti 

LÖYHTYMISKERROIN (ki) osoittaa riippuvuuden todellisen 
irto- ja kiintotilavuuden välillä 

TODELLINEN IRTOTILAVUUS tarkoittaa massan todellista 
tilavuutta tietyssä käsittelyvaiheessa 

m3rtd 
k2= 

m3itd 

m3rtd  

TIIVISTYMISKERROIN (k2) osoittaa riippuvuuden todellisen 
rakenne- ja irtotilavuuden välillä 

TODELLINEN RAKENNETILAVUUS tarkoittaa mas san t i lavuutta 

rakenteessa mitattuna todellisten poikidleikkausten mukaan 

	

- m3rtr 	TÄYTTÖKERROIN(y2) osoittaa pengerrys- ja täyttötöiden 

	

y2- m3rtd 	yhteydessä tilavuusarvon riippuvuutta todellisen ja 

teoreettisen rakennetilavuuden välillä 

m3rtr 
TEOREETTINEN RAKENNETILAVLJUS tarkoittaa massan tilavuutta 
rakenteessa laskettuna teoreettisten poikkileikkausten 
iriukaan 



MASSAKERTOIMET 

m3ktr 	 m3ktd 	 m3itd m3rtd 	 m3rtr 

::.:.:..:.:.:.::.::: 	
:::! fl  k2 	 2 

RYÖSTÖKERROIN 	1 = m3ktd TIIVISTYMISKERROIN 	k2= m3rtd 

m3ktr m3itd 

LÖYHTYMISKERROIN 	ki = m3itd rÄyTTÖKERR0IN 	y2 	m3rtr 
m3ktd m3rtd 

MATERIAALIN KULKU 

1 . 	Tielinjan leikkauksesta rakenteeseen 

(m3ktr 	3rtr) V(m3rtr) 	y1.kl.k2.y2•V(m3ktr) 	1 
2. Tielinjan leikkauksesta kuHetusvä1tneen 

V(m3itd)=yl•klV(m3ktr) 	 1 lavalle (m3ktr 	- m)itd) 

3. Varamaanottopaikoista rakenteeseen 

(m3ktd 	. 	rn3rtr) V(m3rtr) =kl.k2.y2.V(m3ktd) 

4. Kuorma-auton lavalta rakenteeseen 
V(m3rtr) = k2y2 . V(m3itd) 

(m3itd 	w5rtr) 



REK NO 	1 SUOJTUS 

50061 A.1 
LAATUA 1 AIKA 

TVH /Rrt 1 12.77 

TIEN TEKEMINEN 
Työ ntutkimussanasto 

TYÖNSUUNNITTELU 
	

Maatajien kalvuluokitus 

Käsitetiedot 

KAIVU— JA KUORMAUSLUOKITUS 

NATERIAALI RYH1IÄN LYHENNE 

LUONNONTILAISET r!AALAJIT 

- ELOPERÄISET MAALAJIT E 
- HIENORAKEISET MAALAJIT H 
- KARKEARAKEISET MAALAJIT K 
- MOREENIMAALAJIT N 

RAKENNETUT MAAKERROKSET JA MAALAJIT T 

LOUHE JA NURSKAUSTUOTTEET L 

LUONNOTILAISTEN MAALAJIEN KAIVULUOKAT 

ELOPERÄISTEN MA.ALAJIEN RAIVULUOIAT 

Kalvuluokka 	Maalajit Puisuus % 

E 1 	Liejut - 
uta - 

i 	2 	Turpeet < 30 
E 3 	Turpeet > 30 

HIENORAKEISTEN MAALAJIEN KAIVULUOKAT 

Kaivuluokka 	Maalajit Leikkauslujuus kN/m 2  

H 1 	Savet ja liejusavet 
H 2 	Siltit ja liejusiltit 
H 3 	Kuivakuori (savi ja siltti) >50 

- paksuudeltaan vähintään 
noin 1 tnetri 

KARXEARAK1ISPN MkALAJIEN KAIVULUOKAT 

Kivuiuokat iaairjit Kiviyys % 

K 	1 Hiekat - 
K 2 Sorat <30 
K 3 Somero 30 - 50 

Kivikot > 50 



NOREENIMAALAJIEN LAIVULUOKAT 

Kaivu- Naalaj it 
luokka 
____________________________________ 

Kuiva- 
tiheys 
t/rn3 

Kivisyys 

Ki% 

Lohkarei-
suus 
Lo% 

M 1 	Löyhät, kivettömät tai kiviset moreenit <1,9 <30 < 	10 
1 	2 	Keskitiiviit, kivettömät tai kiviset moreenit 1,9-2,1 <30 < 	10 
M 3 	Tiiviit moreenit >2,1 

Runsaskiviset moreenit > 30 < 	10 
Lohkareiset ja runsaslohkareiset moreenit 10-50 
Louhikot > 	50 

RAKENNETTUJEN MAAKERROSTEN JA TÄYTEMAAN KAIVULUOKAT 

Kaivu- 
luokka Materiaalikuvaus 

Pääasiallisin 
maalaji 

T 	1 Maakerros muodostuu pääasiassa eloperäisistä turve, lieju, huinusmaa, 
tai hienorakeisista maalajeista (E- ja 11-ryhmä) savi, 	siltti 

T 2 Maakerros muodostuu pääasiassa karkearakeisis- 
ta maalajeista (K-ryhmä) hiekka, sora 

T 3 Maakerros muodostuu pääasiassa moreenimaala- 
jeista (M-ryhmä) moreenit 

T 4 Maakerros muodostuu pääasiassa louheesta louhe 

LOUHOKSEN JA MURSKAUSTUOTTEIDEN KAIVULUOKAT 

Raekoko (suurimpien rakei- 
Kuormaus- Materiaalikuvaus den keskimääräinen halkai- 
luokka sija) 

min 

L 1 1lurskeet ja sepelit - 
L 2 Hienoksi tai keskikarkeaksi räjäytetty louhe < 600 
L 3 Karkeaksi räjäytetty louhe > 600 

Jos samaan maalajiryhinään kuuluvia kaivuluokkia ei voida yksikäsitteisesti määrittää, voi-
daan vierekkäiset kaivuluokat yhdistää, esim. E 2 - E 3,  H 1 - H 2, K 1 - K 2, K 2 - K 3, 
M 1 - M 2 ja M 2 - M 3 tai voidaan käyttää vain ryhmän lyhennettä, esim. E, H, K, M, T 
tai L. 

KIVISYYS 	(Ki %) on maalajin sisältien kivien (60-600 mm) määrä painoprosentteina 

LOFU(AREISUUS (Lo %) on maalajin sisältämien lohkareiden (>600 mm) määrä painoprosentteina 

PU.ISUUS 	(Pu %) on maan pinnalla olevien kantojen ja turpeen sisältämien puunjätteiden 
yhteenlaskettu määrä tilavuusprosentteina kaivettavasta maamäärästä 

LISÄTIETOJA: 	Maalajien kaivuluokitus, valtion teknillinen tutkimuslaitos, geotek- 
nillinen laboratorio, tiedonanto n:o 1/1971 



TIEN__TEKEMINEN 

Q 
TYÖNSUUNNITTELU 

REK NO 1 SIJOITUS 

Massa k e r to me t 5007 	A.2. 
LAATIJA 1 AIKA 

Massakertoimien käyttö 	 TVH /Rrt 12 77 

Materiaalitiedot 

M A 5 SAK E R TOIM E T 

m3ktr 	 m3ktd 	 m3itd 	 m3rtd 	 m3rtr 

__ 

RYÖSTÖKERROIN 	1m3ktd 	 TIIVISTYMISKERROIN k2 m3rtd 

	

m3ktr 	 m3itd 

	

LÖYHTYMISKERROtN kl = m3 itd 	 TÄYTTOKERROIN 	y2 =m3rtr 

	

m3ktd 	 m3rtd 

MATERIAALTN KULKU 

1) Tielinjan leikkauksesta rakenteeseen 1 v ( m3rtr ) = yl. ki . k2. y2 	V (m3ktr) (m3ktr 	m3rtr) ___________________________________________________ 

2)  Tielinjan leikkauksesta kuljetusvälineen 
( m3itd ) = yl 	ki 	V (m3ktr ) 	 1 lavalle 	(m3ktr—m3itd) ______________________________________________ 

3) Varamaanottopaikasta rakenteeseen 
) 	 = ki • k2 	y2 	v (m3ktd 

(rn3ktd — m3rtr) 

L) Kuljetusvälineen lavalta rakenteeseen V (m3rtr) 	= kZ. y2.V (m3itd) 
(m3itd — m3rtr) 

1 TIETOKORTIN KÄYTTÖESIMERKKI 

Rakennettavan jakavan kerroksen tilavuus on 15 000 m3rtr. a) Kuinka paljon jakavaa kerrosta 

voidaan rakentaa tielinjalla olevasta 6000 rn3ktr suuruisesta soramäestä b) Kuinka paljon 

soraa (m3ktd) joudutaan hankkimaan varamaanottopaikasta c) Kuinka suuri määrä joudutaan 

kuljettamaan m3itd soraa jakavaan kerrokseen kummastakin kohteesta? 

Ratkaisussa tarvittavat tietokortit 

Tietokortit. Kerroin 
[ 	Arvo 

TVH:n 	rok 	no 	500 y 1 15 

- 1< 	1 1 	, 	15 

- 	- 	50 	0 (1 	, 	((1 

- 	.)() 	1 	1 y 0 



a) Tielinjan leikkauksesta saadaan jakavaan kerrokseen materiaalia (tapaus 1): 

V(m3rtr)(jakava) 	yl x kl x k2 x y2 x V)m3ktr))leikkaus) 

= 1.15 x 1.15 x 0.70 x 0.90 x 6000 

5000 m3rtr (jakava) 

Kuljetettava soramäär (tapaus 2): 

V(m3itd)(auton lava) 	yl x ki x V(m3ktr)(leikkaus) 

1.15 x 1.15 x 6000 	7940 m3itd 

b) Varamaanottopaikasta (tapaus 3): 

Varamaanottopaikan soralla joudutaan rakentamaan jakavaa kerrosta 

(15 000 - 5000)m3rtr 	10 000 m3rtr 

V)m3ktd)(varamaanottopaikka) 	ki xk2 	y2 X V(m3rtr)(jakava) 

- 	1 	x 10000 
- 1.15 x 0.70 x 0.90 

13 800 m3ktd (varamaanottopaikka) 

Kuljetettava soramäärä (tapaus 4): 

V(m3itd)(auton lava) 	k2 	y2 x V)m3rtr)(jakava) 

x 10 000 0.70 x 0.90 

= 15 870 rn3itd (auton lava) 

VASTAUS: a) leikkauksesta voidaan rakentaa jakavaa kerrosta 5000 m3rtr ja soraa kuljetetaan 

791+0 m3itd 

b) vararnaanottopaikasta hankintaan soraa 13 800 rn3ktd ja kuljetettava määrä on 

15 870 m3itd 

c) kuljetettava määrä on yhteensä n. 23 800 m3it,d 

KÄYTTÖ RAJOITUKSET 



RYÖSTÖKERROIN 	 m3ktd 
m3ktr 

LÖYHTYMISKERROIN k 1 = m3, td 
m3ktd 

TIIVISTYMISKERROIN k2 = m3rtd 
m3itd 

TÄYTTÖKERROIN 	y2= m3rtr 
m3rtd 

TIEN TEKEMINEN 

T1 1 
TYÖNSUUNNITTELU 

Materiaal,t iedot 

M A S SAK E R TO ME T 

Maamossojer massokertoimet 

Vhdistetmäkertojmet 	 [ 

ylxklxk2xy2, ylxkl 1 klxk2xy2, k2xy2 

REK NO SIJOITUS 

5012 A.2. 
LAATIJA AIKA 

TVH/Rrt 1277 

YHDI STELMÄKERTOIMET 

TieInjan Tielinjan Varamaan- Kuljetusväti- 
Rakenne Maalojit lerkkauksesta Ietkkouksesta ottopaikasta- neen avaRa 

tGEOluokitus) rakenteeseen kuljetusvä Ii- rakenteeseen rakenteeseen 

______ ________ yl.kl.k2.y2 
neeseen 
y1.k kI.k2.y2 k2.y2 

Penger Sa - 1,70 	- - - 
Si 1,05 1,60 0,95 0.65 
I-$Hk 0,95 1,35 0,90 0,70 
Hk 0,95 1,30 0,90 0,75 
KHk 0,95 1,40 0,85 0,70 
Sr 0,90 1,30 0,80 0,7Q 

______ HkMr 1,05 1,50 0,95 0,70 
Suodatin Hk 0,85 1,30 0,80 0,65 
Jakava Sr 0,85 1,30 0,75 0,65 
_______ MSr(1...100) - - - 0,65 
Kantava Sr 0,85 1,30 0,75 0,65 

MSr - - - 0,70 
______ M 1,25 1,90 1,20 0,65 

.-: r 

','oSto tai tiyttökertoj-. 

:nen (yl, y2) ollessa 

huomat tavan suuri t i 

on sen vtjkutt: 

e t'tt tv.r husirrioon eri- 
se e 

MASSAN KULI(U 
m3ktr-m3rtr m3ktr-m3itd 1 m3ktd.,rn3rtr m3itdrrr3rtr 

m3ktr 7m3ktcj 
y1 ki) 

ini3ktd cil7m3ktr m3itd tEJ m3itci ki 
-o1rn3itd 

yl k2 h2 

\II7m3ktd L--ffrn3rtd im3rtd k2  

LIiiI m3 rtd  
+ 
LI m3itd 

y2 

.LiTI..m3rtr 
y2 

.LIT\_rn3rtr 
y2 

LIII.m3 r t r 



KÄYTTÖ ESIM E Rkl T 

Rakennettavan jakavan kerroksen tilavuus on 17000 m3rtr 

a) Kuinka paljon jakavaa kerrosta voidaan rakentaa tielinjalla olevasta 7000 m3ktr suuruisesta 
soraleikkauksesta ? 

b) Kuinka paljon soraa (m3ktd) joudutaan hankkimaan varamaanottopaikoista 7 

c) Kuinka suuri määrä soraa (rn3itd) joudutaan kuljettamaan kummastakin kohteesta ? 

RATKAISU: 

a) Tielinjan leikkauksesta saadaan valmista jakavaa kerrosta 
Vm3rtr 	0.85 x 7000 	59U m3rtr (jakava) 

b) Varainaanottopaikan sorasta joudutaan rakentamaan 
(17000 - 55O)m3rtr 	llO5Om3rtr 

Vrn3ktd (varamaanottopaikka) = 	x iioo 
0.7) 

14730 m3ktd 

c) Kuljetettavat soramäärät 

- 	leikkauksesta 
Vm3itd (lava) 	1,30 x 7000 = 9100 m3itd 

- 	varamaanottopaikasta 
Vm3itd (lava) = 1,15 x 14730 1b940 rn3itd 

(ki-kerroin saadaan TS-tiedosta no 5OO) 

KÄYTTÖ RAJOITUKT 

- massakerrolntutkjmukset eivät sisällä puskutyönä tehtyjä leikkauksia eikä penkereitä h > 2m 
- eivät sovellu vetisiin rnaalajeihin 
- rakenne oletetaan tiivistettäväksi työselitysten edellyttämään tiiveyteen 
- eivät sovellu rumpukaivantoihin 



Maalaji 	(GEO) yl-kerroin 

Se 1,05 

Si 1,05 

HHk 1,05 

Hk 1,05 

KHk 1,10 

Sr 1,15 

HkMr 1,10 

nen Ieik 

rastero itu 
alue on yl -
kertoimen 
osoittama 
ryöstö 

todellinen leikkousra 

TIENTEKEMINEN 	 REK NO SIJOITUS 

__ll:_ €L 	Maamcissojen mossakertoimet 	 5008 	A.2. 
LAATIJA AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 	Ryöstökerroin yl 	 TVH/Rrt 12.77 

Materiaalit iedot 	Todellisen ja teoreettisen ki ntotilavuuden suhde maoteikkauksessa 

MASSAKER TOIMET 

m3ktr 	 m3ktd 	 m3itd 	 m3rtd 	 m3rtr 

; ::::..9Y1 

RYÖSTÖKERROIN 	yl = m3ktd 
m3ktr 

m3rtd TIIVISTYMISKERROIN k2 = 
m3itd 

	

LÖYHTYMISKERROIN kl = m3 utd 	 TÄYTTÖKERR0IN 	Y2 = m3rtr 

	

m3ktd 	 m3rtd 

RYÖSTÖKERROIN yl 

OLOSUHTEET 

- leikkaus on tehty kaivukoneella tai kuormaajalla 

KÄYTTÖ ESIM E R K K 1 

1. On leikattava hiekkaaoreenimäki, jonka teoreettinen kiintotilavuus = 4fl00 rn3ktr. 

Laske todellinen kiintotilavuus. 

Taulukosta saadaan yl-kertoimeksi 1,10, jolloin V(rn3ktd) 	1,10 x 4000 	4400 m3ktd. 



K AY TTO RAJOITUKSET 

- taulukon yl-kertoimia ei saa käyttää kaivantojen ryöstöä kuvaavina kertoimina (esim. rumpu-

kuopari teko, rnassan vaihto) 



rLK NO 	SOOTUS 

Maamassojen massakertoimet 	 5013 	A. 2. 
LAATIJA 1 AIKA 

Löhtymiskerroin ki raivauksessa 	 TVH/Rrt 12.77 

Todeflisen irtotilavuuden ja kiintotitavuuden suhde 
ra i yo u ks e SSO 

TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Materiaalitiedot 

M A 5 SAK E R TOIMET 

	

LÖYHTYMISKERROIN ki m3itd 	 TÄYTTÖKERROIN 	= m3rtr 

	

m3ktd 	 m3rtd 

1 LÖYHTYMISKERROIN ki RAIVAUKSESSA 

ki - m3itd 
- m3ktd 

Suhteella tarkoitetaan 

luonnontilaisen tilavuu-

den ja kasassa tai ennen 

kuljetusta kuorma-auton 

lavalla olevan massan ti-

lavuuden välistä riippu-

vuu t t a 

Maalaji 	(GEO) 

(perusmaan mukaan) 

ki - kerroin 

keskiarvo minimi maksimi 

turve, humus, lieju 1,40 1,15 1,55 
hieno ja keskikarkea 1,60 140 195 siltti 

karkea siltti ja 	hieno i,s 1,25 1,65 hiekka 

kesk ikarkea ja karkea 1 40 1 30 1,70 hiekka 

siltti- ja hiekkamoreeni 1,50 1,35 1,80 

- 	 ki-kertoimen hajontaan vaikutt.aa 	naalajin humuspi- 
toisuus, 	kantoisuus ja märkätiheys 

- 	 jos turvetta ja kantoja esiintyy paljon, käytetään 
lähempänä maksimia olevia arvoja 

ROUDAN VAIKUTUS RAIVAUSSYVYyTEEN 
Raivaussyvyys (m) 

Olosuhteet 
keskuarvo 	minimu maksimi 

routaa (0,1-0,4m) 0,25 0,15 0,45 
ei routaa 0,20 0,10 0,35 

- rai vatissyvyydet noudattelevat. roudansyvyyksiä melko 
tarkoin roudan vaihdellessa välillä 0,1 - 0,4 m 

OLOSUHTEET 

- kertoimien arvoihin vaikuttaa maan luonnontilainen märkätiheys (kts. TS-kortti TVH:n 

r'k.no 5009) 

- 	rai vaikoL on 1 oht.y k;Livukorleelio, ponkiO rakt.ori ilo nkä pyärä- ja Lelakuorinaa,jilla 

- 	t.,t.k 1.1 u jr no! vtikiori pinl.o-lI. 	voI. vaihdolleet. 350 m2 - 90000 m2 ja naivaussyvyydet 
0,1 - 0,H m 

- talvi- tai kesäolosuhteissa tehtyjen raivauksien kl-arvoissa ei todettu eroja 



KÄYTTÖESIMERKKI 

Kuinka monta mjitd kertyy raivauksesta, jonka pinta-ala on 32000 m2, raivaussyvyys 0,25 m 

ja perusmaa hiekkamoreenia? 

Raivausmassat (m3ktd) 	0,25 x 32000 	8000 m3ktd 

Taulukosta 1 saadaan hiekkamoreenin ki-kertoimeksi 1,50, jolloin 

V(m3itd) 	1,50 x 8000 	12000 m3itd 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

- ei sovellu kailiopinnan puhdistamiseen 

- jos raivaussyvyys ylittää 0,5 m, on käytettävä maaleikkauksen ki-kertoimia. 



TIEN__TEKEMINEN 	 REK NO 1 SIJOITUS 

c 	Moamassojen massakertoimet 	 5009 	A.2. 
________ 	 TAT 1 JA 1 A 1  K A 

TYÖNSUUNNITTELU 	Löyhtymiskerroin k 1 	 TVH/Rrt 12.77 

Materiaalitiedot 	TodeLlisen irtotitavuuden ja kiintotilavuuden suhde 

MASSA KERTOIMET 

LÖYHTYMISKERROIN kl = m3itd 
m3ktd 

TÄYTTÖKERR0IN 	- m3rtr 
- m3rtd 

LÖYHTYMISKERROIN ki 

Maataji (GEO) ki-kerroin 

Sa (kuivakuori) 1,60 

Si 1,50 

HHk 1,30 

Hk 1,25 

KHk 1,25 

Sr 1,15 

HkMr 1,35 

OLOSUHTEET 

Ki-kerroin kuvaa luonnontilaisen tilavuuden 
ja ennen kuljetusta kuorma-auton lavalla 
olevan rnassan tilavuuden välisen riippuvuuder 

HUOM. 

k1-kertoimen vaikuttaa maalajin märkätiheys 
siten, että tiheyden kasvaessa kasvaa myös 

ki-kertoimen arvo (kuva) 

- kertoimien arvoihin vaikuttaa maan luonnontilainen märkätiheys (kts. kuva 1) 

- maat on kuormattu kuorma-autoihin joko kaivukorxeella tai kuormaajilla 

- 	 - tutkimustuloksien mukaan kivisyys ei vaikuta ki-kertoimeen kivisyysprosentiri vaihdel- 

lessa 0 - 25 % 

- tutkimukset on tehty maanleikkauksiuta, joiden tilavuus on vaihdellut 1000 m3itd - 

2300 m3itd 

- 	tutkimukset on tehty 'ekti kesä- eI 1 J t:ilvitoissa. 

- 	tutkittujen maalajieri vesiptloiuuus on yo hdelluti3%... O 



ki - KERTOIMEN RIIPPUVUUS MAAN LUONNONTILAISESTA MÄRKÄTIHEYDESTÄ 

__L/  ___ 2,2. 

1: _ __ 
//// 1:': /// / HUOM! 

huomioon 
////" roudan vaikutusta 

- kuva ei sovellu käytettäväksi 

3 	14 maanleikkauksissa, 	jos ne tehdään 

1 1 ________________________ 
puskusiirtona - - kuva ei sovellu käytettäväksi 1,1 	1,2 	1,3 1,4 	1,5 	1,6 1,7 	1,8 	1,9 2,0 

ki-kerroin märissä maalajeissa. 

KÄYTTÖ E S 1 ME R K 1 T 

Miten monta m3itd on kuljetettava hiekkarrioreenia varamaanottopaikasta, 	jonka tilavuus on 
3000 m3ktd? 

Taulukosta 	1 	saadaan: 

V(m3itd) 	1,35 x 3000 	4050 m3itd 

2. 	Kuinka paljon moreenia joudutaan kuljettamaan varamaanottopaikata, jonka tilavuus on 
5000 m3ktd? Moreenln 	Luonriontilainen märkätiheys on 	2,20. 

Kuvasta 	1 	saadaan moreenin ki-kertoimeksi 	1,43 

V(m3itd) 	r 	1,43 	x 	5000 	7150 	rn3itd 

KÄYTTÖ RAJOITUKSET 

- 	ei 	sovellu rnärän 	saven tai 	hienon 	siltin kl-kert.oimeksi 



REK NO 1 SIJOITUS 
TIEN__TEKEMINEN ______ 	Maamossojen massokertoimet 	 5010 1 A.2. 

_______ 	 LAATIJA AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 	Tiivistymiskei-roin k 2 	 TVH/Rrt 	12. 77 

Materiaalitiedot 	Todellisen rokennetilovuuden jo irtotilovuuden suhde 

1 

m3ktr 	 m3ktd 

- m3ktd 
RYÖSTÖKERRON 	- m3ktr 

LÖYHTYMISKERROIN 	ki = m3itd 
m3ktd 

m3itd 
	 m3rtd 
	 m3rtr 

D . & 

TIIVISTYMISKERROIN 	k2 = m3rtd 
m3itd 

TÄYTTÖKERROIN 	y2 m3rtr 
m3rtd 

1 TIIVISTYMISKERROIN 1<2 

Rakenne Maataji (GEO) k2- kerroin 

Penger Si 0,65 
HHk 0,70 
Hk 0,75 
KHk 0,70 
Sr 0,70 
HkMr 0,70 

Suodatinkerros Hk 1 	0,75 

Jakava kerros Sr 0,70 
MSr 0,75 

Kantava kerros Sr 0,70 
MSr 0,75 
M 0,75 

k2-kerroin kuvaa, kuinka 

paljon maalajin tilavuus 

muuttuu tiivistystydn 

tuloksena 

OLOSUHDETIEDOT 

- päällysrakennekerroksiin menevistä materiaaleista on suurin osa ollut optimikosteudessa 

- kertoimet vastaavat rakenteelle tienrakennustöiden yleisissä työselityksissä asetettuja 
tiivistysvaatirnuksia 

- kivisyyden vaikutus ei ilrnene suoritetuista tutkimuksista 

KÄY TTÖ E S 1 ME R K K 

Kuinka nonti suodatinkerroksen todellista rakennekuutiota saadaan 4'00 m3itd hiekkaa ? 
Taulukosta 1 saadaan hiekan k2-kertoimeksi 0,75 

V (m3rtd) = 0,75 	4000 = 3000 rn3rtd 



KAYTTORAJOITUKSET 

- 	tailukon k?-kertoirnet eivt 3ov1u kitettv"1.j , 	OS rtkenn?tt1 ei ti jVI t(ti ietPt- 
tuihin tiiveysvaatimuksi in 



y2-I<erroin il!imisee teoreettisen ja to-
dellisen rakennetilavuuden suhteen 

TIEN__TEKEMINEN 

c!L ) 
TYÖNSUUNNITTELU 

Materiaalit iedot 

REK NO 1 SIJOITUS 

Maomassojen massakertoimet 	 5011 	A.2. 
LAATIJA 	AIKA 

Täyttökerroin y 2 	 TVH/Rrt 12. 77. 

Teoreettisen ja todellisen rakennetitavuuden suhde 

MASSAKERTOIMET 

RVÖSTÖKERRO(N 	yl m3ktd 
m3ktr 

LÖYHTYMISKERROIN ki m3itd 
m3ktd 

TIIVISTYMISKERROIN k2 = m3rtd 
m3 i td 

TÄYTTÖKERROIN 	2 - m3rtr 
m3rtd 

TÄYTTÖKERROIN y2 

Rakenne y2-kerroin 

Penger 1, 00 

Suodatin- ja 
jakava kerros 

0 90 

Kantava kerros 0, 90 

1Tiirneistelymassat sisältyvät kertoi!ntin 

OLOSUHDETIEDOT 

- kertoimien arvoissa on erittäin suuri hajonta, tutkimusten mukaan näyttäisi eri kerroksia 
korvattavan toisilla kerroksilla 

- kertoimet edellyttävät rakentamista kantavalle maapohjalle 

- kertoimissa on otettu huomioon viimeistelyn vaatimat massat arvioirnalla niiden suuruu.s 
ttkirnuksissa, joissa niitä ei. oe.mainittu 

K ÄY T TÖ E 5 ME R K K 1 

Kantavan kerroksen alaosan tilavuus on 4000 mrtr. 	ikä on sen todellinen tilavuus ? 

Tauukosta .ssadaan kntavan 	rruksPn 	1 neku 

V (.n5rt1) ._ 	.2.. 	. 	400 n5rt1 



KÄYTTORAJOTUKSET 

- kertoirnet sovettuat vain alle 2i r pituisiin penkereisiin 

- kertoirnet eivät sts1ä maapo'r.jan painu!nisen atheutt3rra isämassoja 



TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Materiaalit iedot 

Kattiomassojen massakertoimet 

Massakertoimet kallion leikkauksesta kuljetus-
vätineeseen ja penkereeseen. 

Louhe, murske, se peli 

REK NO 	SIJOITUS 

5015 	A.2 
LAATUA 1 AIKA 

TVH /Rrt 1 12.77 

MASSAKERTOIMET 

m3ktr m3ktd 

- 	

Tiivistymiskerroin k2= 

Rystökerroin 	
m3ktd 	

ki 	
Töyttökerroin 	

y2= m3rtr 

m3ktr 

	

	

m3rtd 

m3itd 

Löyhtymiskerroin ki 	
rn 	

_k2 	

m3rtr 

KALLIOMASSOJEN MASSAKERTOIMET 

Rintaus 

_______ 

Kallion 
rakenne 	ja 
louhinta- 
tapa 

__________ 

Kallion leikkauksesta 
penkereeseen 
yl 	x ki 	x k? x 	yO 
(m3ktrm3rtr) 

	

Kallion 	J.eikkaukseata 
kul.jetusväljneeseen 

	

yl 	x 	1<1 
(rn3ktr-e,.rn3iti) 

'MATERIAALI 

MURSKE LOUEIE MUOSKE 
JA 
LOUHE 

SEPELI 

0.. 	6 6... 12 12... 18 
A 1.60 2.35 2.35 2.55 2.80 2.65 1 - B 1.70 2.L5 2.50 2.65 2.95 2.80 

________ C 1.80 2.60 2.65 2.85 3.05 3.00 
A 1.40 2.10 2.10 2.20 2.45 2.35 2 B 1.50 2.20 2.20 2.35 2.55 2.45 

_______ C 1.60 2.30 2.35 2.50 2.75 2.65 
A 1.35 2.00 2.00 2.15 2.40 2.35 

3 B 1.40 2.10 2.10 2.25 2.50 2.35 - 
______ 1.50 2.20 2.20 2.40 2.65 2.55 

A 1.30 1.90 1.90 2.05 2.30 2.20 
5 __________ 1.35 2.00 2.00 15 2.40 2.30 

1.45 2.10 2.10 2.30 2.60 2.45 
8 A 1.30 1.85 1.05 2.00 2.20 2.10 tai 	eI B 1.35 1.90 1.95 2.10 2.30 J.20 loahe- 

000jaa 
1.45 2.05 2.10 2.25 2.50 2.35 

Kan laikka. soe.r. 45 anota lou0000t jaa kLytetSOn tiiavuosykaiköjden muuntokertoinlna arvoja, 
jotka usadaan 8 m nintaukoen k000alta. 

KALLIONRAKENNEJALOUHINTATAPA 
A 

- no: 

B r  EHJh KALLIO 
- ei rakoarnrnjntaa 

1 KEON AINE N 

- rakoarrmunt.a 

C 	FIKKONAINEN 
MALLIO 
- ei rakoamn:int :  

MASSOJENMITTAUSTAPA 
1. 	r t 	ui 	11 	0 

i oiulj-tea-
vat rnaaat (vjivojtetotu 
alue). Rintaus nitataar 
louhospat Jan ylOpin d - 

ja jos i 	5o450t ia-i 	1 
ole, nI 	Ii.I:- 2: 
alapirinat: . 

Tintokort.. 
kaytet.yt 
2 	t a -a r v ,t 

ILllup,11 1 	 t:*_. 

MASSOJENKULKU 

m3ktr-.m3rtr m3ktr.,.m3itd 

m3kt r 
yl 	4' 

1 n3ktd ' m3kt r 
ki 	+ yl4' 

'm3itd ' m3ktd 
k2 	4' kl+ 

..t.m3rtd m3itd 
y2 	4,  

.JT\m3 rt 



KÄYTTÖESIMERKK 1 

Tielinjalla on 5000 m3ktr kallioleikkaus, jonka keskikorkeus on 3 m. Kallio on rtkko-

naista ja kallio louhitaan rakoammuntana. 

a) Kuinka paljon pengertä voidaan rakentaa leikkauksesta saatavalla louheella, kun 

leikkaukseen ei ammuta louhepatjaa? 

b) Kuinka paljon pengertä voidaan rakentaa leikkauksesta saatavalla louheella, kun 

leikkaukseen ammutaan normaali louhepatja (75 cm)? 

c) Kuinka paljon kallioleikkauksesta saadaan mursketta, kun leikkaukseen ei ammuta 

louhepat jaa? 

d) Kuinka paljon kallioleikkaukssta saadaan sepeliä (0.. .6 mm), kun leikkaukseen 

ammutaan louhepatja? 

RATKAISU: 

a) Kaikki louhe kallioleikkauksesta penkereeseen (ei louhepatjaa) 

kerroin r 1,90 

Vm3rtr 	1,90 x 5000 = 9500 m3rtr 

b) Louhe kallioleikkauksesta penkereeseen (normaali louhepatja) 

kerroin 	2,10 

Vm3rtr 	2,10 x 5000 	10500 m3rtr 

c) Kaikki louhe leikkauksesta murskeeksi 

kerroin 	1,95 

Vm3itd 	1,95 x 5000 	9750 m3itd 

d) Kallioleikkaukseen jää irtilouhittu louhepatja, mutta muu osa louheesta murskataan 

sepeliksi (0.. .6 mm) 

kerroin 	2,25 

Vm3itd 	2,25 x 5000 	11250 m3itd 

x) Tienrakennustäiden yleisen työselityksen mukaan kallio louhitaan vähintään 1 ts syvyyteen 

valmiin tien pinnasta. Tällöin päällysrakenteen alle jäävän louhepatjan paksuudeksi 

tulee 75 cm. 

KÄYTTÖ RAJOITUKSET 



m3ktr 	 m3ktd 

m3ktd 
Ryöstokerroin 	yl = 

m3ktr 
4,  

m3itd 

k2 

LÖYHTYMISKERROIN ki 

LÖYHTYMISKERROIN 

m3itcl kl= 
m3ktcl 

Jos kallionleikkauk-
seen louhitaan louhe-
patja, maärytyy ki-
kerroin oheisen khy-
rtn mukaan, jossa 
iouhepatjan paisunta-
massat on jo otettu 
huomioon. 

Materiaali ki - kerroin 

Sepeli 

0... 	6 1,90±0,10 

6•. 	12 2,10±0,10 

12... 	16 tai 2,00±0,05 

12... 	18 

Murske 1,80± 0,10 

Louhe 1, 75 ± 0,05 

2,6 

2,4 

Z 2,2 2 
2,O. 

1,8 

Materiaali k2-kerroin y2-kerroin 

Sepeli 

0...6 - - 
6...12 - 
12...l6toi - - 
12...18 

Murske 0,75± 0.10 0,90 ± 0,15 

Louhe 0,90± 0,05 1,10 ± 0,05 

Kun penoer raken-
nutaan louheesta 
tar'vi Laan muutu 
m t uria alla 
10.. . 5 ; luu-
hum mOOräsLa 
luiukicn tasauk-
seen louheen 
kocst-a riippuen. 

TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNN ITTE LU 

Materiaalitiedot 

MASSAKERTOIMET 

REK NO 1 SIJOITUS 

KaUiomassojen massakertoimet 	 5016 	A.2 
LAATUA 1 AIKA 

KoU.iomassojen massakertoimet yl,y 2, ki, k2 	TVH/Rrt 12.77 

Louhe, murske, sepeli 

m3rtd 
Tiivistymiskerroin k2 = m3itd 

m3rtr 
Täyttokerroin 	

2 m3rtd 

m3rtd 	 m3rtr 

_i 
1 

•IH 

2 	4 	6 	8 	10 
RINTAUKSEN KORKEUS(m) 

m3itd 
Loyhtymiskerroin 	ki - 

m3ktd 

RYÖSTÖKERROIN yl 

RYÖSTÖKERROIN 

m3 k td 

m3ktr 

Kallio yl-kerroin 

Rakoommunto 	Ei rakoammuntoa 

ehjä 1,05 1,10 

rikkonainen 
toi matala 
ri ntaus 

1,10 1,15.. .1,20 

1 TIIVISTYMISKERROIN k2 ,TAYTTOKERROINy2 _______________________________________ 

TI IVISTYMISKERROIN 

k2 m3rtd 

m3itd 

TÄYTTÖKERROIN 

m3rtr 

'2 m3rtd 



KÄYTTÖESIM ERKKI 

Tielinjalla on 5000 m3ktr kallioleikkaus, junka keskikorkeus on 3,5 rn ja leveys 15 m. 
Kallio on rikkonaista ja se louhitaan rakoamrnuntana. 

a) Kuinka paljon pengertä voidaan rakentaa leikkauksesta saatavalia louheella, kun leik-
kaukseen ei ammuta louhepatjaa? 

b) Kuinka paljon pengertä voidaan rakentaa leikkauksesta saatavalla louheella, kun leik-
kaukseen ammutaan louhepatja (75 cm)? 

c) Kuinka paljon kantavaa kerrosta voidaan rakentaa leikkauksesta saatavasta murskeesta, 
kun leikkaukseen ei ammuta louhepatjaa? 

d) Kuinka paljon kantavaa kerrosta voidaan rakentaa leikkauksesta saatavasta rnurskeesta, 
kun leikkaukseeri ammutaan louhepatja (75 cm)? 

RATKAISU: 

a) Kaikki louhe kallioleikkauksesta penkereeseen (ei louhepatjaa) 
yl 	1,10 

kerroin 	1,90 
y2 	1,10 
V(m3rtr) 	1,90 x 5000 = 9500 m3rtr 

b) Louhe kallion leikkauksesta penkereeseen (normaali louhepatja) 
yl 	1,10 
ki 	1,88 (kl-kerroin saatu kl-käyrästä) 	kerroin 	2,05 
y2 	1,10 
V(m3rtr) 	2,05 x 5000 	10250 m3rtr 

c) Kaikki louhe kallioleikkauksesta murskeeksi ja edelleen kantavaan kerrokseen 
yl 	1,10 

kerroin 	1,35 
y2 	0,90 
V(m3rtr) 	1,35 x 5000 	6750 m3rtr 

d) Kallion leikkaukseen jää irtilouhittu louhepatja (75 cia), mutta muu osa louheesta murska-. 
taan ja kuljetetaan kantavaksi kerrokseksi 

yl 	1,10 
ki 	1,88 (kl-kerroin saatu kl-käyrästä, koska 	__ kerroin - 1 40 k2 	0,75 murakeen kl-kertoimessa ei ole huo- 	 - 
y2 z 0,90 mioitu louhepatjan aiheuttamia pai- 

suntamassoja) 
V(m3rtr) 	1,40 x 5000 	7000 m3rtr 

x) Tienrakennustöiden yleisen työselityksen mukaan kallio louhitaan vähintään 1 m syvyyteen 
valmiin tien pinnasta. Tällöin päällysrakenteen alle jäävän louhepatjari paksuudeksi tu-
lee 75 cm. 

KÄYTTÖRAJOITU KSET 



KoU.iomassojen massakertoimet 

Murkeen ja sepetin töyhtymiskerroin ki 

REK NO 	SIJOITUS 

5014 A.2 
LAATIJA 	1 AIKA 

TVH IRrt 1 12.77 

TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Materiaalitiedot 	Todewsen irtotitavuuden ja kiintotitavuuden suhde 

MASSAKERTOIMET 

m3ktr m m3ktd 
Tiivustymiskerroun 	k2 

= 

ayttokerroin 	y2 = m3rtr 

m3rtd 

m3ktd 
k1 

Ryöstökerroin 	1 
= m3ktr m3itd 

k2 

Löyhtymiskerroin 	kl 	
m3•td 

1 MURSKEIDEN JA SEPELIEN LÖYHTYMISKERTOIMET, ki 

Materiaali ki - kerroin 

MURSKE 

0... 18 mm 1,95 ± 0,05 

0... 30 1,80± 0,05 

0...45 1,80± 0,05 

SEPELI 

0... 	6mm 1,90± 0,10 

6... 	12 	.. 2,10± 0,10 

12... 16 	.. 	tai 

12... 18 	" 2,00 ± 0,05 

Matalissa rintauksissa on erikseen otettava huomioon irtilouhinnasta aiheutuvat paisuntarnassat. 

Paisunta on 35 - +0 % louhospatjan m3ktd-tilavuudesta. Ks. tietokortti 5016. 

OLOSUHTEET 

- 	irtottavuus on mitattu rnurskaniofla, Oijetiksen 	ikin 	i1auu 	t.i lvi cI.yriiow 
vaikutuksesta 2 - '% kuljetusmatka3t,I ja Lit.li ci ppuc 

- 	tutkittu jeti kiviairiesten ominisuukai'u v 

ki intotiheys 	(ii) - 	3o) kg/IIn 

vesipit.oisuus 	0.3 - 	/1.5 % 

muotoarvot 	c/a = 2.5 	(kcsi:jarvu) 

b/a 	,/ 	(keskjarvo) 



KÄYTTÖESI MERKKI 

Montako irtokuutiornetriä mursketta 0. . .30 mm saadaan kallioleikkauksesta, jonka tilavuus on 

10 000 m3ktd? 

Murskeen 0.. .30 kl-kerroin on 1.80 jolloin 

V(m3itd) 	1.80 x 10 000 	18 000 m3itd 

KÄYTTORAJOI TUKSET 



TIEN__TEKEMINEN REK NO 	1 SIJOITUS 

5110 A.2 Murskatun 	kiv iaineksen materiaalihävikki 

iT L A AT JA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 
_______________________________________ TVH/RrtI •9 

Materiaalitiedot Valivarastoinnin aiheuttama 	materiaalihävikki 

TYÖKOKONAISUUS 

Tietokortti käsittää kantavan kerroksen tai päällystemurskeen välivarastoinnista aiheutuvat 

varastointihävikit, 	kun välivarastointialueelta on raivattu pois pintamaat 	ja alue on tasattu. 
Pohjamaan kanssa seonnutta materiaalia ei käytetä. 

MURSKATUN 	KIVIAINEKSEN VÄLIVARASTOINTIHÄVIKKI 	(m3itd) 

Kantavan kerroksen murske Päällystemurske# 0... 18 mm 

0...65, 	#Q..35 mm 

Valivarastointi- Välivarastointi- 
hävikki (m3itd havikki (m3itd) 

750- ____________ _________________________ 
1500- 

1000 500. 

250 _____ 500 

,, o000I3oo00 
i0000 10äd0'' 	0000 	30000 

Varastokasan Varastokasan 
koko(m3itd) koko(m3itd) 

KAYTTOESIMERKKI 

0.. .65 mm mursketta tarvitaan 25000 m3itd. Kuinka paljon mursketta on valmistettava kun 

se varastoidaan 4 m korkeaan varastokasaan? 

Murokattava määrä on 	25000 + 600 = 	25600 m3itd 

KAYTTÖR AJOI TUKSET 

7 



(: 



KÄYTTÖ ESIMERKKI 

Kuljetukset tapahtuvat kuorma-autoilla tietä pitkin, jossa on yleistä tietä 9 km ja työmaatietä 

0,4 km. Yleinen tie on päällystettyä ja 8 rn leveää. Työmaatie on täysin kantavaa, suoraa ja 

7 m leveää. Mikä on keskimääräinen tieluokka ja arvioitu matkanopeus ? 

Ratkaisu 

Ajotien minimileveys-aulukossa nähdään, että ajotie on kaikilta osin riittävän leveä. KUljetus 

tieluokitus-taulukosta huomataan, että yleinen tie kuuluu tieluokkaan 1 ja työtnaatie luokkaan 2. 

Työmaatien osuus kuljetustiestä on niin pieni, että keskimääräiseksi tieluokaksi voidaan valita 

luokka 1 ja ohjeelliseksi matkanopeudeksi 45.. .50 krn/h. 

KÄYTTÖ RAJOITUKSET 



( 

( 



KÄYTTÖ ESIMERKKI 

Kuljetukset tapahtuvat kuorma-autoilla tietä pitkin, jossa on yleistä tietä 9 km ja työmaatietä 

0,4 km. Yleinen tie on päällystettyä ja 8 m leveää. Työmaatie on täysin kantavaa, suoraa ja 

7 m leveää. Mikä on keskimääräinen tieluokka ja arvioitu matkanopeus ? 

Ratkaisu: 

Ajotien minimileveys-taulukossa nähdään, että ajotie on kaikilta osin riittävän leveä. Kuljetus.. 

tieluokitus-taulukosta huomataan, että yleinen tie kuuluu tieluokkaan 1 ja työmaatie luokkaan 2. 

Työmaatien osuus kuljetustiestä on niin pieni, että keskimääräiseksi tieluokaksi. voidaan valita 

luokka 1 ja ohjeelliseksi matkanopeudeksi 45.. .50 km/h. 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 



TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Työnvaihet iedot 

Maarakennuskoneiden ajankäyttö 	 REK NO 1 SUOITUS 

jatkuvassa työssä 	 5018 j B.1. 
LAATUA 1 AIKA 

Maarokennuskoneiden työskenteLyn keskeytysten 
TVH/Rrt 12.77 vaikutus työn kestoon 

Lisäaikatiedot 

TL 2 (a2) 	1 LIKIMÄÄRÄtNEN TYÖVUORON LISÄAIKA a2-KERTOIMENA 

LYHYET ALLE 1 TUNNIN 

PITUISET TYÖN KESKEY-

TYKSET KUTEN: 

- työn aloitus ja lope-

tustoimet 

- auton odotukset 

- kahvitauot 

- koneriot ja huollot 

- säästä johtuvat kes-

keytykset 

- tydnjohdon ohjeet 

TL 3 

PITUT YLI 1 TUNNIN 

PITUISET TYÖN KESKEY-

TYKSET KUTEN: 

- konerikot 

- materiaalien odo-

tukset 

- pitkäaikaiset sateet 

- kova ja pitkäaikainen 

pakkanen 

TYÖN LAJI 1_a2-KERROIN 
KUP, KU, KKH, KK, 	kuormaustyössä 0,75 ... 0,80 

KOP, KU, KKH, KK, PT, KKT yksintyös- 0,85 .. 0,90 
kenneilessä (ei kuljetusvälinettä) 

Kuljetusvälineet maa- ja kalliomassojen 0,80 ... 0, 90 
ajossa 	(KA, MA, TRO) 

LIKIMAARAINEN.. TYQ' 
	

AN VAIKUTUS KONEEN 

VUODENAIKA SEISONTAPÄIVIÄ 

kevät ja kesä 

syksy ja 	talvi 

1,5 pv 1kk 

2,5 pv / kk 

KÄYTTÖESIMERKKI 

Kesäalkana tehdään 15 000 m3itd:n suuruiset maaleikkaustyöt hydraulisella kaivukoneella, 

jonka K2-kapasiteetti on 120 rn3itd/h. Mikä on KKH:n K3-kapasiteetti, kauanko työ kestää 

ja kuinka pitkäksi ajaksi kone on varattava ? 

Ratkaisu: K3-kapasiteetti 	120 m3itd/h x 0.80 	96 m3itd/h 

- 15000 m3itd 
157 h 	20 työpäivää Työn kesto 	- 96 m3itd/h 

Suurhäiriöt lisäävät työn kestoa 1,5 päivää. Kone on varattava työhön 

20 pv + 1,5 pv 	21,5 työpäivää. 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 



TIEN__TEKEMINEN 
lr_Ir_d c 

TYÖNSUUNNITTELU 

Työnvaihetiedot 

KAYTTOA LUE 

1<aivu- ja kuormaustyöt 

Tielinjan leikkaus, massanvaihto, vara-
maanotto, raivaus- ja kuivatustyöt 

	

REK NO 	SIJO'TUS 

	

5112 	B..1 
LAATIJA 1 AIKA 

TVH/Rrd 9.79 

Työhön parhaiten sopivat konetyypit ja kokoluokat 

a 

Taulukoihin on valittu ne koneet, jotka yleensä parhaiten soveltuvat eri kaivu- ja kuorrnaus-
luokkiin kuuluvien materiaalien käsittelyyn kesä- ja jonkin verran routaantuneissa talviolo-
suhteissa. Pahoin routaantuneissa olosuhteissa joudutaan käyttämään roudan irrottamiseen 
erikoislaitetta esim. repijäkoukkua, hydraulista iskukonetta, pudotusjärkälettä tai räjäytystä. 
Pudotusjärkälettä käytettäessä tarvitaan työhön vähintään KKH 16 (p) kokoinen kone. Lopulli-
nen konevalinta suoritetaan teknistaloudellisen vertailun pohjalta. 

KAIVU- JA KUORMAUSTYOHON SOVELTUVAT KONEET KESALL 

MATERIAALI 	(GE0) 
KU KUP KK KK...KIKK...Vf KKJKKH )KIKKTI PT 

1 Ikaivu-_ 
(tn) (tn) (tn) (tn)f (tn)I (tn)I (tn)J(kW)I(m3)I (tn) Materiaalikuvaus 	luokka 

Liejut, 	muta Ei - - - - 22... - - - - - 
Turve Pu 	<30% E2 - - - - 22... - 09-21 - - - 
Turve Pu 	>30% E3 — — — — 22... — 09-21 - - 
Pintamaat E2-E3 09-17 09-19 — - - 14-30 09-21 - - 08-35 
Savet Hi - — — 22. . . 09-21 - - 
Siltit 1-12 - — - 22... — 09-21 - - 

o Kuivakuoret H3 (11-21) - 14-33) — - 14-30)09-25 — — (08-35) 
>- 
... Hiekat Ki - 06... — — 1-4 	. .)(09-25))5. . 	. — (08...) 

(1) Sorat 1<2 — 06... — - L4...)09.-25)55... - (12...) 
Sornero 1<3 (11...) 13... — 22-33 — 21... 14... — — (21...) 
Moreeni,löyhä Ml (11...) 13... — — — 17... 09... 70...) 
Moreeni,keskitiivis M2 (13...) 16... 33... 33... — 21... 14... — — 21... 

tu 
-J 

Moreeni,tiivis M3 (17...) - 33... 33... - 25... 17... — — 21... 

z E- ja H-ryhmät 	(pin- Ti 09-17 06-19 — — — 17... 09-21) - — — 
4 tamaat kasoissa) 

1<-ryhmät, 	täytemaa T2 11... 06... — — — 17... 09... - 12... 
M-ryhmät, T3 13... 13... 33... 22... - 21... 17... - 15... 
L-ryhmät, 	' T4 17... 16... 33... 22... — 21... 17... - 21... 
Murskeet,sepelit Li - 06... — - - 17...) — 55... - — 
Hieno louhe L2 11... 13... 33... 22... - 21... 14... — 21...) 
Karkea louhe L3 17... 16... 33... 33... — 21... 17... - (35...) 

Liejut,muta Ei - - - - 14... — 09-17 - 03... — 
Turve Pu <30% E2 — - — — 22... — 09-21 — 03... — 
Turve Pu 	>30% E3 — — - — 22... — 11-21 - 03... - 
Savet Hi — — — - 14... - 09-17 - 03... — 
Siltit H2 - — — 14... - 09-17 — 03... - 
Kuivakuoret H3 (07-17 — - - — — 09-21 - 03... (08-21) 
Hiekat 1<1 (05-17(06-13 - — — - 09-17 03...(05-15 
Sorat 1<2 (07-17(06-13 — — - - 09-21 - 03...(08-21) > Somero 1<3 (11-17 (13-19) — 14-33 - 09-25 - (12-21) 

0) Moreeni,läyhä Ml (11-17 (13-19) — - - - 09-21 — 03... (05-21) 
Moreeni,keskitiivis M2 - - - 14-33 - — 11-25 — 04... (15-21) 
Moreeni,tiivis M3 _____ — - 14-33 — — 17-30 — —. (21-35) 

5 H-ryhmät täytemaa Ti — - — — (14...) 09-17 — — 
1<-ryhmät 	' T2 - - — — — 09-21 — 03... — 
M-ryhmät 	" T3 - _ - 14-33 - - 11-21 — 03... — 
L-ryhrnät 	" T4 — - 22-33 — — 14-21 — 04... — 
Murskeet,sepelit Li — — — — - — — — — — 
Hieno louhe L2 - — - - 14-30 — — — 
Karkea louhe L3 — - — - 17-30 — — 

- suluissa olevat koneet ovat käyttäkelpoisia, sutta eivät yleensä taloudellisia 



KAIVU- JA KUORMAUSTYWION SOVELTUVAT KONEET TALVELLA 

MATERIAALI 	(cEo) KU KUP 1 	KK  KK...KT KK...V F KKH(KH...K!rR(Nu4 KKT 1 	PT 

Kaivu 
(tn) (tn) 

__ 
(tn) 

__ 
(tn) (tn) 

___ 
(tn) 

__ 
(kW) 

__ 
(m3) 

___ 
(tn) Materiaalikuvaus 	Iluokka (tn) 

Liejut,mita Ei - - - 22... - 09-21 - - - 

Turve Pu 	<30% E2 - - - - 22... 11-21 - - - 

Turve Pu 	>30% E3 - - - - 22...> - 14-25 - - - 

Piritamaat E2-E3 11-17 13-19 - 17... 14-25 - - 12-35 

Savet Hi - - - - 22. . . - 14-25 - - - 

Siltit 1-12 - - - - 22.. . 14-25 14-25 - - - 

Kuivakuoret 1-13 (13-21) - - 22-50 - 17... 14-25 - - (15-35) 

Hiekat Ei - 09... - - - 14... 11-25 - - 12...) 

Sorat K2 - 09... - - 14... 11-25 - - 15...) 

... Somero 1<3 ('13...)13... - - - 17... 17... - - 21... 
0 

Moreeni,löyhä Mi (11...) 13... - - - 17... 14. 	. 	. - - 21... 

Moreeri,keskitiivis M2 (13...) 16... 33.. .)(33. . 	.) - 21... 17... - - 21... 

ioreeri,tiivis M3 (17...) - 33... (33...) - 25... 21... - - 21... 

Moreeni,irrotettu (11.. 	.)(11. . 	 .) - - 17... (09-21) - - - 

w 
-J E- 	ja 	r1-ryhmät 	(pin- Ti 11... 10... - - 14... ii... - - 12... 

4 tamaat kasoissa) 
4 

1<-ryhmät, 	äytemaa T2 (13...) 10... - - 17... 14... - - 12... 

M-ryhmät, T3 (17...) 13... - 22...) - 21... 17... - - 21... 

L-ryhmät, T4 (17...) 16... 33...) 22...) - 21... 21... - 21... 

Murskeet,sepelit Li - 06... - - 17... - 55... - - 

Hieno louhe L2 13... 16... 33... 22... - 21... 17... - - 21...) 

Karke 	louhe L3 17... 16... 33... 33... - 25... 21... - - 35... 

Liejut,muta Ei - - 22-50 09-21 - 03...) - 

Turve Pu < 30% E2 - - - - 22-50) - 09-21 - 03...) - 

Turva Pu > 33% E3 - - - 33-50 11-21 - 04...) - 

Savet H1 - - - 32. . .) 14-21 - 03. . .) - 

Siltit H2 - - - - 22...) - 14-21 - 03...) - 

Kuivakuoret H3 - - - - - 14-25 - - (12-35) 

Hiekat 1<1 - - - - - - 09-21 - 03.. .) 08-21) 

Sorat 1<2 - - - - - - 09-21 - 03. . .)(12-21) 
Somero 1<3 - - - (22-50) - - 14-30 - - (15-21) 

Moreeni,löyhä Ml - - - (22-50) - - 14-25 - (03.. .)(08-21) 

Moreeni,keskitiivis M2 - - - (22-50) - - 17-30 - - 21-35) 
Moreeni,tiivis M3 - - (33-50) - - 21... - - 21-35) 

4 
H-ryhmä 	täyturnaa Ti - - - - 09-21 - 02...) - 

K-ryhmät T2 - - - (22-50) - - 09-21 - (03...) - 

M-ryhrnät T3 - - (22-50) - - 11-25 - - 

L-ryhmät T4 - - - (22-50) - - 14-25 - - - 

Murskeet,sepelit Li - - - - 11-21 - - - 

Hieno louhe L2 - - - (22-50) - — 14-25 - - - 

Karkea louhe L3 - - (22-50) — - 17-30 - - - 

KAYTTORAJOITUKSET 



REK NO SUOTUS 

6024 B.1 
LAATIJA AIKA 

TVH/Rrt 1 2 .82 

TIEN__TEKEMINEN 	
Maan leikkaus- ja pengerrystyät 

TYÖNSUUNNITTELU 

1 
'. 4; 

(j 
0 

0 

Työnvaihetiedøt 	1 Irrotuksen ja kuormauksen konevaihtoehdot 

0 
	MATERIAALITIEDOT (GEO) 

HELPOT: 	 liejut, turpeet (Ei - E3), hiekat (Xl), sorat (K2) savet (Hi), 
siitit (H2) 

KESKINERTAISET: keskitiiviit, kivettömät ja kiviset moreenit (Ml - M2) somero (K3) 

VAIKEAT: 	 tiiviit moreeriit, runsaskiviset moreenit (M3) 

1 TYÖNVAIHEKOHTAISET TYÖSAAVUTUKSET (K3-kapasiteetti ) 

TYÖNVAIHE TOIMINTA- MATERIAALI OTETTAVA HUOMIOON 
VÄLINE _________ _________ _______ 

Helpot Keski Vaikeat 

XKH ii 510 380 Alle 0,5 m routaa ei rikota 

14 570 440 350 erlilisenä tyonä, vaan valitaan 

riittävan iso kone. 
17 650 500 420 

IRROTUS JA 21-25 760 610 530 
KUORMAUS 
LEIKKAUKSESTA 30-35 920 780 700 Massakertoimet 

KOP 06-07 670 helpot: 	rn3itd = 1,30 x m3ktr 

(rn3ktr/tv) 09-10 820 600 keskink.: 	rn3itd = 1,50 x m3ktr 

vaikeat: 	m3itd = 1,50 x m3ktr 
13 1040 740 

16 1200 850 

19-22 1450 1050 

30 1400 

KOP 06-07 710 Oletettu, että routaa ei esiinny 

0910 920 720 lainkaan 

13 1100 800 

16 1260 960 

KUORMAUS 19-22 1580 1180 
VARAMAA- 
PAIKASTA 30 1540 

KKH 11 640 490 (m3ktd/tv) 

14 740 570 440 

17 820 640 530 

21-25 980 790 670 

30-35 1220 1000 870 

IRROTUS PT 21 R 750 410 Sisä1tä 	myös 

luiskien viimeistelyn. 
(rn3ktr/tv) 35 1050 600 

KUORMAUS KOP 06-10 810 620 Irrotus ja kasaus puskukoneella. 
KASASTA, 
IRROTETTU 13-16 1150 870 
MATERIAALI 
(m3ktrftv) 19-30 1600 1300 

Häiriöajat tulee ottaa huomioon laskemalla kuukauteen 20 tp. 





Koivu-ja kuormaustyöt 

Pyöräkuormaojat KUP 06.... 35 

Leikkaus jo kuormaus kulj etusvä tineeseen 

TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Työnvaihetiedot 

REK NO 1 	SJOITUS 

5022 B.1. 
LAATIJA 1 	AIKA 

TVH/Rrt 1 11.77 

TYÖKOKONAISUUS 

Tietokortin alueeseen kuuluu kuormaus maaleikkauksjssa (tielinjan leikkaukset) sekä hiekka-, 
sora- ja varamaanottokuopilia. Kuormaus tapahtuu kasasta (erillisenä t.yönä irrotettu ja 
kasattu materiaali) tai rintauksesta (irtiotto ja kuormaus). Tietokortin kapasiteettjarvoihjn 
ei sisälly leikkauksen tai vararnaanottopaikan rakennepoikkileikkauksen muotoilu ja viiineistely 
(pohjan muoto, Sivuojat, luiskat, rintaus) ei myöskään työturvallisuussyistä mandollisesti 
tarvittava korkean rintauksen ajoittainen madaltaminen. Hakennepoikkileikkauksen muotoilu ja 
viimeistely tasaus suoritetaan yleensä puskukoneella. Viimeistelymassojen kuorrnaus kasoista 
sensijaan sisältyy kuormaajan työhön. 

K2-JA K3-KAPASITEETIT ( m 3itd /h 
) 	 1 

	

KUPKUPKUPI(UP KUP KUP KUP KUP 	 KUP 0607 0910 	13 	16 	19 	22 

llI_I__'! 
__ 

-iL300 - _____ 
- 
- 

__ 

- -- -- - - - 1La 
. - hiekat 

1 — -- — 

- 

— -- - -- K2 - sorat 
E 

-- 
- K3 	- 	sornero 

- - - 	-- Ml 	- löyhät, 	kivettömät 	tai 
- - -i- -200 kiviset moreenit 

_--ff-_._ M 	kskiivjit,kivet.omat 
200 

- -- - r-r —4 . M3 	tiiviit moreenit, 	runas - ------.----------4.----- -- kiviset moreenit 

100 III_i.rtt00 82=0.80] 

6 8 10 12 14 16 1 	0 22 24 26 2 30 32 

KONEEN TYÖPAINO (t) 

- Mikäli kaivuluokissa Ki ja K2 esiintyy huomattavasti irrotusta tai routakamien ja pinta-
maiOen sivuunkantoa tai kivisyys on suuri ( > 1 %) tai kuljettajan ammattitaito on heikko, 
pier.enee kapasiteetti kaivuluokan K3 tasolle. 

- Mikäli kaivuluokaosa Ml on materiaa:i vuikesti irrot,ettavissa, otetaan kapasiteetti M2:n 
mukaisena. 

TYÖMENETELMÄT 

TYäMENETEL1Ä 1 

Auto on pai<allaan ja sijoitettuna mandollisimman lähelle rintausta si-
ten, että kuorrnaajan kantomatka ja ktiäntymjsljike jää mandollisimman 
pieneksi. 

Työmenetelmä 1 on yleensä nopeampi kuin työmenetelmä 2, koska kuljetus- 
väline ei joudu tarkkaan yhteistoimintaan kuormaajan kanssa. Menetelmä 
soveltuu erityisesti runko-ohjatuille pyöräkuormaajjlle. 

TYdMENETELMÄ 2 

Kuormaaja ja kuljetusväline liikkuvat suorassa kulmassa toisiinsO nähden 
Menetelmä edellyttää hyvää yhteistyötä kuormaajan Ja kuljnt.Ilsväjjnejder 
välillä. 

Kuormaustyössä tulee :iina ottaa huomioon seuranvia seikkoja: 
- autojen vaihtomatka pidettävä lyhyenä ( <20 m) 
- autot mandolljsjmnun lähelle rintaust;a 
- autojen lavakoot suunnilleen samanlaiset 
- autojen Ja kuorrnaajan liikkeet lyhyitä ja samanaikaisia 
- kuormmusajuota pidettävä tasaisena 
- 	jos kuornausvj! i n .dn lavkoot eivät ole kuorm.iajon kauhakoon 

tti pi»ne'e(; 

1. 

2. 



K3- KAPASITEETTI 

Päivittäistä työsaavutusta laskettaessa tulee K2-kapasiteetifl arvo kertoa a2-kertoirne1l. 

Kuormaustyössä V.tIP:n a2 	0,75 - 0,80] 

KÄYTTOESIMERKKI 	 ______ 

Pyöräkuormaaja (20 t) kuormaa kivetöntä moreenia (Ml). Mikä on menetelmäkapasiteetti? 

Ratkaisu: 

Nomogranunista K2 	240 m3itd/h 

KÄYTTORAJOITUKSET 



'1., 

200 

10c 

Kaivuluokka Ml 

300 

EE 

- _______ 

TIEN__TEKEMINEN 	 REK NO 1 SIJOITUS 

	

______ 	Kaivu- ja kuormaustyöt 	 5021 B.1 ].I[" L 	i 	 LAATI JA A K A 

TYÖNSUUNNITTELU 	Pyöräkuormaojat KUP 06... 22 	 TVH/Rrt 12.77 

Työnvaihetiedot 	Leikkaus ja kuormaus kuljetusvälineeseen, välpälle tai 
jalostuslaitokseen 

TYÖKOKONAISUUS 

PT:lIa 	 tai kasasta 
mandollinen irrotus 	kuormaus rintauksessc, 

maan leikkaus 	o- 	 kuljetus 

tasaustyöt ______________________ 	 leikkauksessa 

varamaapaikka 	irrotus ja kantaminen4\  jalostus 

siistimistyöt 
tasaus-. ja 

K2- JA KS- KAPASITEETT (m3itd /h) 

	

Kaivuluokat K1-K2 	 Kaivuluokka K3 

1 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
KANTOMATKA (ml 

-----------I 
--------- 

	

1— 	— 

	

1— 	1— 
ui 

---------- 
• 	• 	• 	•• 	• 	.1 	• 	;• 	.. 	•. 

KANTOMATKA (ml 

30q 

uJ 
ui 

Ii., 

200 

1 
td 
0. 

1 

100 
Lii 
ui 1- 
ii) 
4 -: 	________________ 

a2=O,80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
KANTOMATKA (ml 



TYÖMENETELMÄT ________________________________________________________ 

- TYÖMENETELMÄ 1 

Auto on paikallaan tai peruuttaa kuormaajan all.e 45 - 600 kul- 

IJ i massa rintaukseen nähden. 	Kuormaaja liikkuu kuvan mukaisesti. 

Menetelmä on yleensä nopeampi kuin työmenetelmä 2, koska KA 

- ei joudu tarkkaan yhteistoimintaan kuormaajan kanssa. 	Mene- 

telmä 	1 	soveltuu erityisesti 	runko-ohjatuille KUP:lle. 

, TYÖMENETELMÄ 2 

Kuormaaja ja auto liikkuvat suorassa kulmassa toisiinsa nähden. 

Kuormaustapa edellyttää kovan kuorniausalustan sekä hyvän yh- X teistoiminnan auton ja kuormaajan välillä. 

TYÖMENETELMÄT 3 JA 4 

Nämä työmenetelmät ovat variaatioita toisistaan ja valinta 

suoritetaan paikallisten olosuhteiden perusteella. 	Menetel- 

miä käytetään välpälle ja jalostuslaitokseen kuormattaessa ja 

vain poikkeustapauksissa ajoneuvoon kuormattaessa. 

Seuraavat seikat. tulee ottaa huomioon kuormaustyössä: 

- 	kuormausalusta on pidettävä tasaisena 

- 	auton on oltava lähellä rintausta 

- 	autojen lavakokojen tulisi olla lähes aaansuuruiset 

- 	auton ja kuormaajan liikkeiden tulisi olla lyhyitä ja samanaikaisia. 

KÄYTTÖESIMERKKI 

Kuormattava soraa 	(K2) 	välpälle, 	kantomatka 40 m. 	Koneen valinta suoritetaan vaadittavan 

kapasiteetin ja yksikkökustannusten perusteella. 	Tee vertailu. 

Ratkaisu: 	1.10.1977 hintatason mukaan 
K3-kap 

kone 	mk/h kone 	K2-kap 	a2 	0,80 	mk/m3itd 

KTJP 06-07 	79,50 KOP 	06-07 	90 	75 	1,06 

KOP 	09-10 	92,00 KUP 09-10 	135 	105 	0,88 

KOP 	13 	105,00 KUP 	13 	175 	140 	0,75 

KUP 	16 	123,00 KOP 	16 	205 	165 	0,74 

KOP 	19-22 	147,00 KOP 	19-22 	260 	210 	0,70 

KÄYTTÖRAJOITUKSET _____ 	______________________________ 



TIEN__TEKEMINEN EK NO 	1 SIJOITUS 

1. 	 - Kaivu—ja kuormaustyot 5023 B.1 
Jj LAATUA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Pyöräkuormaajat 	KUP 09... 30 TVH /Rrt 	12.77 

Työnvaihetiedot Maan jo kallion leikkaus jo kontaminen penkereeseen 

TYÖKOKONAISUUS 

Työhön kuuluu materiaalin irrotus leikkauksessa ja kantaminen penkereeseen sekä penkereen 
pinnan 	ja kantotien tasaisena pito. 	Leikkauspohjan ja -luiskien muotoilu ja tasaus suon- 
tetaan eri työnä. 

K2-JA K3-KAPASITEETIT ( m3itd/h) 
KUP3O 	KUP22 KUP19 KUP16 KUP13 KUPO9 

'TRLI(GE) 

? 	.4r;LJ 	- - 	L2.hiencksitai 
k.skikork.-
aksi räjiy. 
tetty 

--------- 	(60cm) 

	

•+.iii: 	L3.karkeaksi 
/ 	 röläytetty 

c (<60m) 

1 	1 	1 	T4Iouh.varask 
yl ipenger 
tms. - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 

taL oim - - - ________________ - 

1 ,-f 

___ 1 _1_I 1 ___ ____ --- - 
- - - KANTOMATKA(m) - - - - - 	- - - - 	- - - - 

- - 

1 '  - o - ..•-. -) 

IE tI I)2tI -.--. ., -- - - 

- - .. . - .. N.. - - 	- - - - 

_ _ 
32 	30 	28 	26 	24 	22 	20 	18 	16 	14 	12 	10 

KONEEN TYÖPAINO(e) 
- - 	- - 	- - - - 

a2 =0.87 K2-KAPASITEETTI 
L L - - - 

o 1 ) [1 - 

_______ ________ 
orkea 

K3-KAPASIT[ETTI 100 	120 	140 	1 0 	180 2 0 20 40 60 80 

TYÖMENETELMÄ 

Kantotyössä paikalliset olosuhteet määräävät usein ajoreitin valin-
nan. 	Lyhyillä kantomatkoilla voidaan esim. paluu-tyhjänä-ajo suo- 
rittaa kääntymättä peruutuspaluuna. fl 4 
Penger rakennetaan kiilamaisena päätypenkereenä, kerrospenkereenä 
tai jyrkkänä päätypenkereenä ja se tulee viedä oikean levyisenä; 
samalla on pidettävä huoli luiskille tulevasta oikeasta materiaali- 
määrästä. 	Pengerluiskat viimeistelytasoitetaan eri työnä. 

Kantotien tasaisuuteen tulee kiinnittää riittävää huomiota; kuoppai-
sella tiellä on kantotyö koneelle erikoisen kuluttavaa. 

-: =. 

/ 

Tietokortin kapasiteettiarvot edellyttävät, että kantotiellä 	voidaan 
saavuttaa kantomatkasta riippuen seuraavat keskimääräiset ajonopeudet 
ja että kauhan täyttöaste (Vtodell/VSAE kukk 

	on 0,90.. .0,95. 

hjänö 	_______________________ 

20 	40 	60 	80 	100 	120 	140 	160 	180 	200 
KANTOMATKA (m) 



KÄYTTÖ E S 1 ME R KK 

Pyöräkuormaajan työpaino on 19 t. Kuinka suuri on koneen 1(2- ja K3-kapasiteetti maan leik-

kaus ja pengerrystyössä, kun kantomatka on 100 m, materiaali soraa ja penger tehdään korke-
ana päätypenkereenä ? 

Ratkaisu: Nomogrammin mukaan: koneen paino 19 t 

K2 	95 m3itd/h 

K3 	80 m3itd/h 

KÄYTTÖ RAJOITUKSET 



Lf) 

0 

H 

TIEN__TEKEMINEN 

TTI 
TYÖNSUUNNITTELU 

Maan leikkaus- ja pengerrystyöt 

Maan leikkaus 

REK NO 	SIJO'TUS 

6025 1 B.1 
LAATIJA 1 AIKA 

TVH/RrtI 2.82 

Työnvaihet iedot 
	Irrotus ja kuormaus KKH 10-35 

TYtKOKQNAISUUS 

Ieikkau8pohjan tasaus 

TYOSAAVUTUKSET (m3itd/h) 	 __________ 

Nomogrammiri kapasiteettiarvot soveltuvat uudella 

tielinjalla olevaan maanleikkaustyohön. 

1<2- ja K3-kapasiteetit (rn3itd/h) 

KKH11 KKH14 KKH17 KKH21 	KKH25 	KKH3O 	KKH3S 	t) 
1 	 ______________ 	1 	- 	______________ ______________ _______________ _______________ 

180 

17O 

7 7 

-- 
70 

__ 

j___ 

60 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 
KONEEN PAINO (t 

Hanketyypin vaikutus kapasiteettiin: 
- rakentaminen ja suuntauksen parantaminen (sp) ± 0 % 
- rakenteen parantaminen 	(rp) 0-20 % 
- kevyen liikenteen väylä 	(k) 20-40 % 

Varamaapaikalla kuormattaessa on kapasiteetti n. 15 % 
nomogrammista saatavaa arvoa suurempi 

Materiaalitiedot (GEO): 
= hkSr, Hk, Si, märkä Sa, Lj, Mu, Tv 
kaivuluokat El-E3, H1, H2 ja Ki 

= Lajittuneet kivisetaa1ajit 
kaivuluokka K2 tai () + routaa 	40 cm 

© = Kuiva Sa, SIMr, HkMr 
kaivuluokat H3, Ml ja M2 tai 	8 + routaa 40-50 cm 

© = Pohjamoreeni, Lo ja lohkareinen Mr 
kaivuluokat M2 ja M3 tai 	+ routaa 50-60 cm 

220 

210 

200 

190 

180 

170 . 

160 

150 

14O' 

130 

120 

1" " 

. 100 
 .90t 

-80 

Kapasiteetit on laskettu 120 
kääntokulmalla ja 4 m nosto- 
korkeudella. 

Kääntökulman vaikutus 
K3-kapasiteettlin: 

-m% 

T00 1° 
+ 

Nostokorkeuden vaikutus 
K3-kapasiteettiin: 

Edullinen kaivusyvyysalue: 

Mene te lmäaika: 
- irrotus ja kuormaus 
- routakamien ja ylisuurten 

kivien käsittely 
- kuormauspaikan, luiskien 

ja leikkauspohjan tasaus 
- asteittainen siirtyminen 
- auton vaihdon odotus 
- muut mandolliset 

menetelmän lisäajat 



TYÖN KULKU JA TYÖMENETELMÄT 	 _________________ 

Tolmlntayksikkö: KKH 	+ n x KA (TRD, MA) + 1 	RM 	ja mandollisesti tarvittava 

viimeistelykone. 

Työmenetelmät: 
Rintamakaivu 	(kuva 1) 

KKH kuormaa ja liikkuu kuvan 1 mukaisesti. Auton 
vaihtomatka on pyrittävä pitämään mandollisimman 
lyhyenä ja auto lähellä rintausta. 	Auto voi olla 
joko koneen tasossa tai leikkaustasossa. 

KUVA 1 

Yhdensuuntaiskaivu 	(kuva 2) 

KKH kuormaa ja liikkuu kuvan 2 mukaisesti, 
EilJilil La KKFI voi kuormata kandelle puolelle. 	Jos rintaus 

on 	> 	m, niin leikkaus tehdään useammassa 
kerroksessa. 

KUVA 2 

Leikkauksen teko kaistoittain 	(kuva 3) 

Työ voidaan suorittaa jako rintama- tai yhdensuuntais- 
kaivuna. 	Suoritustavan valinta määräytyy kussakin 
työkohteessa erikseen vallitsevien olosuhteiden 
mukaan. 	Valintaan vaikuttavat liikeradan saaminen 

k'l 	.» mandollisimman lyhyeksi 	sekä auton vaihdon 

1 nopeus. 	Tavallisimmin tätä 	työmenetelmää 
käytetään yleisen liikenteen alaisissa rakenteen- 

KUVA 3 parantamistöissä. 

KYTTÖESIMERKKI 

Esim. 	1.: Uudella tielinjalla olevan maanleikkaustyön suuruus on 	3520 m3ktr. 
Kaivettava materiaali 	on hiekkamoreenia 	(HkMr). Kaivukoneessa KKH 21 
kääntökulma 1200  ja nostokorkeus 	4m. Kuinka kauan työ kestää? 

Ratkaisu: Tietokortista nro 5012 saadaan y 1 x k 1 = 1,50 
1,50 x 3520 m3ktr = 5280 m3itd 
Nomogrammista saadaan K3 = 110 m3itd/h 
5280 m3itd 	 6 = 	48 h = 	tv 110 	m3itd/h 

Esim. 	2: Rakenteenparantaxnlstyömaalla on 3520 m3ktr hiekkamoreenileikkaus. 
0 Kaivukoneena KKH 21, 	kääntokulma 180 	ja nostokorkeus 4 m. 

Kuinka kauan työ kestää ? 

Ratkaisu: Noinogrammista saadaan K3 = 110 m3itd/h 
- 	hketyypin vaikutus (— 10 %); 0,1 x 110 = 11 ni3itd/h -' K3 = 99 m3itd/h 
- 	kälintökulman vaikutus (— 10 %); 0,1 x 99 = 10 m3itd/h — 	K3 	89 ni3itd/h 
5280 m3itd 
89 m3itdfh 	= 	59 h 	= 7,5 	tv 



REK NO 	SIJOITUS TIEN__TEKEMINEN 
______ 	Maan leikkaus- ja pengerrystyot 	7088 	B. 1 
_______ 	 LAATUA j AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 	Pehmeän perusmaan poisto 	 TVH/Rrt 2.82 

Työnvaihetiedot 	Kaivannon teko KKH 	10 - 30 

TYÖKOKONAISUUS 

rotus jo kuormous 	1 Mandollinen jäöC ytys 

Kuljetus 	 Ldjitys 

jatketaan 
Tarvittaessa 1adytystb 

TYÖSAAVLJTUKSET (m3itd /h) 

(Nomo.grainmi sisältaä irrotuksen ja 
K2 - JA K3-KAPASITEETTI (m3itd /h) 	 kuormauksen työsaavutukset) 

KKH11 	KKH14 KKH17 KKH21 	KKH25 	KKHÖ 
1 

140 

______ 

130 

- __ ___ 120 I, •90 
uJ 

80t - ___ 
------ 

___ I  - 	70 

1 -60 

II 
l 

1 
1 -50 

Materiaali 	(UO): 

- 	savi 	(Hi) 
'180 

- 	 lieju 	(Ei) 
•170 - 	turve 	(E2 	E3) 
-160 
IA - 

140 
Työsaavutusta pienentävät: 

130 E 
- 	kivisyys 120— 

110u 
- 	luurakot 

- 	vetinen materiaali 
u) 

.90 

-70 c! ________________ 
•60 

a2—kerroinaO,80 
1 	, 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
KONEEN PAINO (t) 

TYÖNKULKU JA TYÖMENETELMT 

Toimintayksikkö: 	KKH 10 - 30 	^ n x KA (TRD, MÄ) + 1 RM 
(Aputyövoima mandollisia mittauksia ja ylösottoa varten) 

Kuva 1 

Työmenetelmä 1 (kuva 1): 

Tämä edellyttää, että perusmaan kantavuus on riittävä. 
Työmenetelmässä kuormaus suoritetaan perusmaan päältä. 

Kantavuutta voidaan parantaa talvella jäädyttärnällä 

tai käyttäxnä1l telalavoja. Perigertä rakennetaan 

Poistettava 	jatkuvasti kaivutyön edetessä. 
rusa 



2 	 Työmenetelmä 	II 	(kuva 2): 
Tässä työrnenetelmässä kaivutyö 	suoritetaan ajetulta 
penkereeltä. 	Työ alkaa kovan maan rajalta ja kaivantoa 
pengerretään jatkuvasti 	työn edistymisen mukaan. 

J1ÄltlltA 	 Menetelmää 	joudutaan käyttämään, kun poistettavan 
/1 	

perusmaan kantavuus 	ei kestä kuormauskoneen ja kuljetus- 
1 	 kaluston 	painoa 	(kesäolosuhteissa). 

"' 	 Poistettovo 	 Menetelmän II etuna on, että sillä 	saavutetaan 6 - 7 m 
perusmoo EJIIiJ k' 	 kaivusyvyyksiä, kun rakennettava penger ajetaan puoli- 

korkeana. 	Edellytyksenä on kuitenkin, että poistettava 
perusmaa on kiinteydeltään sellaista, ettei aiheudu 
vaaraa työturvallisuudelle. 

Menetelmäalka: 	 Kustannusten pienentämiseksi pitäisi läjitysalueet pyr- 
- 	irrotus ja kuornaus 	 kiä 	löytämään samalta suunnalta kuin pengermateriaalin 
- 	routakainien käsittely 	 ajo tapahtuu, jolloin samaa kuljetuskalustoa voitaisiin 
- 	kuormauspaikan tasaus 	 käyttää molempien kuljetusten suorittamiseen. 
- 	asteittainen siirtyminen 	 Lavojen puhdistus on suoritettava huolella, ettei kel- 
- 	auton vaihdon odotus 	 paamatonta perusmae.ta sekoitu haitallisessa määrin 
- 	muut mandolliset menetelmän 	ajettavaan pengermateriaaliin. 

lisäajat 

KÄYTTÖESIMERKKI 

Hydraulisella kaivukoneella 	(KKH 	21) kaivetaan ja kuormataan pehnieikkö 	(turvetta),jonka 
suuruus 	on 10 000 m3ktr. 	Roudan paksuus on 40 cm ja kaivusyvyys 	1.. .2 m, massakerroin 
yl x ki = 1,5. 	Kuinka kauan työ kestää ? 

Ratkaisu: 	 1,5 x 10 000 m3ktr = 15 000 m3itd 
Nomogrammista 	saadaan K3 = 100 	itd/h 
15000 m3ltd 	h 	19 tv 
100 mitd/h 

KAYTTÖRAJOI TUKSET 



TIEN__TEKEMINEN REK NO 	1 SIJOITUS 

5090 1 B.1 ______ Maan teikkaus-ja pengerrystyöt 
________ LAATIJA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Kottiopinnan puhdistaminen TVH IRrt 	178 

Työnvaihetiedot Maan irroitus ja kuormaus KKH (09- 30) k 

TYÖKO KONAISUUS 

Raivous 	Mittoustyöt 	Kuorm aus Kuljetus Louhinta 

Raivaus 	Mittoustyöt 	Kuormaus 
2 	o 	-yo- 

Kuljetus 	[ 	Kalliopinnan 	Kuormous 	1 Kuljetus 

TYÖSAAVUTUKSET 

K2-jo K3-kapasiteetit 	(m3itd/hI Materiaali 	(GEO): 

Ui 	UI UI 	UI 	ikl 	Ui iii iso A 	= bkSr, 	Hk, 	Ht, 	kaivuluokat 
11T 	141 	111 	21T 	251 

140 Ki 	ja 	H2 
______ ______ ______ 	______ ______________ 

_______ _______ _______ _______ _______ 
-( iso 130 B 	lrralliset karkearakeiset 

AD 
120 ja lajittuneet maalajit, 
110 kaivuluokka 1(2 tai A + 
105 routaa 	25-30 cm 2 

1S IO..0 

-- 

- 
$0.! 

C 	Kiinteät ja kiviset maa- ___ ___ ___ ____ ___ 

/ / / _____ ao lajit SiMr, 	HkMr, 	kaivu- 

ao : luokka Ml 	tai 0 + routaa // 

,,.._' 
,,/ 40 51 n.30 	cm 

_____ 2 
D 	Pohjamoreeni, 	kivikko ja __ __ __ __ __ 	 // & 

35 louhikko, 	kaivuluokat M2, 

1s 
20 	i 

CM 
1a - M3 tai C + routaa 	30 40 

cm 

12 	4 	16 18 20 22 24 26 28 30 32 	1,0 0,5 
Koneen painot 	 Kaivusyvyys 

a2= 0,80 
Huorn. 	Keskimääräisen kaivusyvyyden ollessa 

>1,0 m kapasiteettiarvot katsotaan 

varsinaisen maanleikkauksen tietokor- 

Lista. 



TYÖNKULKU JA TYÖMENETELMÄT 

Toimintayksikkö: 	KKH(1O-30)K 	+ 	n 	x IKA. 	+ 	1.. .6BM. 

Aputyövoima 

- 	 1RM kuormaus- ja kääntöpaikkojen kunnossapito 

- 	 kalliopinnan puhdistamiseen 	1.. .5RM puhdistamistark- 

\'' 	
ciJJ 	1 kuudesta ja puhdistamisvaikeudesta riippuen. 

Murskattavaksi louhittava 	tasainen kalliopinta puhdiste- 

taan riittävän puhtaaksi kaivinkonepuhdistuksen yhteydes- 

sä käyttäen apuna tarvittava määrä lapiomiehiä. 	(1) 

Erittain epatasairien louhittavaksi tarkoitettu kalliopin- 

ta puhdistetaan karkean kaivinkonepuhdistuksen jälkeen 

erillisenä työnä traktorikaivurilla tai miestyönä lapiol- 

_J la. 	Massat kuoritaan kasoihin kallion päälle ja kasat 

kuormataan myohemmln kuljetusvalineeseen kaivinkoneella 

TYÖMENETELMÄ 1: 

Menetelmassa kuormattava kuljetusvaline on jo puhdistetul- 

la kalliopinnalla, 	kaivukoneen 	Tässä alapuolella. 	menetel- 

mässä kaivukoneen kääntökulma jää mandollisimman pieneksi. 

Menetelmä soveltuu kuitenkin ainoastaan tasaisille ja 

sileille kalliopinnoille. 	Näin ollen menetelmän käyttö 

jää verraten harvinaiseksi. 

TYÖMENETELMÄ II: 

Menetelmässä sekä kaivukone, että kuljetusväline ovat 
MENETELMAAIKA leikkauksen päällä kuvan 2 mukaisesti. 	Työnjärjestelyillä 

on rintauksen kulku pyrittävä järjestämään siten, että 
- 	 varsinainen irrotus ja keskimääräinen kääntymiskulma 	pysyy mandollisimman piene- 

- 	 siirtymiset rintauksessa na. 

- 	 auton vaihdot Kääntymispaikat tulee järjestää siten, 	että autojen vaih- 

- 	 kuormauspaikan tasaus dot tapahtuvat mandollisimman nopeasti 	(kuvat 	1 	ja 2). 

KÄYTTÖ ESIMERKKI 
1200 m3ktr HkMr on irrotettava ja kuormattava kalliopinnan puhdistamisen yhteydessä 

KKH2OK:].la. 	Kaivusyvyys keskimäärin 75 cm. 	Kuinka kauan työ kestää? 

Ratkaisu: 

Tietokortista n:o 5012 saadaan yl x 	ki 	1,5 

1,5 	x 	1200 m3ktr 	1800 rn3itd 

Nomogrammista saadaan K3 	78 m3itd/h 

1800 m3itd 	23 0 h - 3 t V 
78 m3itdfh 	' 

KÄYTTÖRAJOIT UKSET 



REK NO 1 SIJOITUS TIEN__TEKEMINEN ______ 	Kallion leikkaus ja pengerrystyot 	 5107 	B. 1 (- 
LA AT JA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 	Kallion leikkaus 	 TVH/Rrt 	2.77 

Työnvaiheitiedot 	Louheen kuormaus KKH 09 - 35 

TYO KOKONAISUUS 

Kallion louhinta 	 Irroitus jo kuormaus 

Kuljetus 

ipenkereen irroitus ja kuormaus 

Kuljetus 

1 	1<2- JA K3- KAPASITEETIT (m2itd/h) 

KKH KKH KKH KKH KKH KKH 	KKH 
9111417 	21 	25 	 35 

4 

____ 7 ____ __ 

_____________ ______________ LI ______ 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 
KONEEN PAINO 

180 

-160 

-u 
140 

E 
120 

1- 
1-• 

100 

20 

140 

120 

100, 

1- 

60 

40 

20 

Viimeistely 

Kiilaus tai kerrokset 

Materiaali (Geo): 

L2 	hienoksi tai keskikarkeaksj 

räjäytetty kalliolouhe 

(<60 cm) 

L3 	karkeaksi räjäytetty kallio- 

louhe (>60 cm) 

T4 	louhepenger hieno tai keski- 

karkea 

a2 = 0,80 

TYONKULKU JA TYOMENETELMT 

0 	 / 

Toimintayksikkö: KKH 	+ n x K. .+1 RM 

(RM aputyö tarvittaessa kaivusyvyyden mittaus sekä kuor-

maus- ja kääntöpaikkojen kunnossapito.) 

Leikkaus suoritetaan rintamakaivuna tai yhdensuuntais-

kaivuna. Auto on pyrittävä sijoittamaan leikkaustasoon 

rintauksen alapuolelle, jolloin kuormaavan koneen kääntL-

kulma saadaan mandollisimman pieneksi. Yli 3 - 1 m kor-

kea rintaus kuormataan useammassa krroksesa. 

Tietokortti edellyttää, että autojen v;..ihtumatkn on 
alle 20 m. 



MENETELMAAIKA TYONKULKU 	JA TYOMENETELMA 

- 	 varsinainen kuormaus Korkeassa rintauksessa louhe saattaa olla lukkoutunut, 

- 	 ylisuurten kivien sivuun 
jos on laukaistu useampia kenttiä peräkkäin kuormaamatta 

jokaista kaatoa erikseen. 	Lukkoutunut hienoksi räjäy- 
siirto 

tetty louhe 	(L2) 	vastaa kuormausluokaltaan karkeaksi rä- 
- 	 siirtymiset rintauksessa jäytettyä 	louhetta 	(L3). 

- 	 kuormauspaikan tasaus -, 
Kuormattaessa lukkoutunutta karkeaksi rajaytettya louhet- 

ta 	(L3) 	K3-kapasiteetti pienenee 	10 - 20 % tietokortin 

arvosta. 

KAYTTOESIMERKKI 

Tienlinjalla oleva 5000 m3ktr kallioleikkaus, 	jonka keskikorkeus on 3 m louhitaan keskikarkeak- 

si. 	Kallio on rikkonainen, 	eikä käytetä rakoammuntaa. 	Leikkaukseen tulee louhospatja. 	Kuor- 

mauskone KKH 21k 	(t). 	Kuinka kauan kuormaus kestää? 

Ratkaisu: 	Muutetaan tietokortin n:o 5015 ävulla m3ktr rn3itd:ksi. 	Tietokortista saadaan 

yl 	x kl 	2,2. 	K3-kapasiteetiksi saadaan käyrästöstä 88 m3itd/h 

2,2 x 5000 m3ktr 	11000 m3itd 

11000 .m3itd 	125 h 	Työn kesto 16 työvuoroa 

KAYTTORAJOITUKSET 



REK NE) 1 SIJOITUS TIEN__TEKEMINEN 	 ____________ ______ 	Kallion leikkaus ja pengerrystyöt 	5092 1 B.1 
________ 	 LAATUA AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 	Louheen kuormaus 	 TVH/Rrt 2.78 

Työnvajhetjedot 	KKH ( 21 - 35 ) pistokauha 

TYOKOKONAISUuS 

Mittaus L ou hinta Kuormaus 

'Kuormaus 

Pohjan muotoilu 
jo viimeistelv 

TYOSAAVUTuKSET 

1(2- JA 1(3 KAPASITEETIT (m3itd/h) 

KKH KKH 	KKH 	KKH 
21 	25 	30 	35 

180 

170 • 

150 

140 E 

1- 120 w 
ui 

110 
1I 

100 .( 
0. 

90 < 

80 

70 

60 

20 	24 	28 	32 	36 	40 	3,0 2,0 1,0 
KONEEN PAINO (t) 	 RINTAUKSEN KORKEUS (m) 

Kääntökulman vaikutus kapasi-

teetteihin: 

Kääntökulman pienentyessä 
0 	0 

120 -60 , kapasiteetit kasvavat 

0-8 %. 

Kääntökulman kasvaessa 120 °-*15O ° 

 kapsiteetit pienentyvät 0-*8 %. 

a2 0,80 

1 — — — — ______________ ___ 	 190 
1 

______ 
- 	 15 

Kööntökulma 120° Ilo 

__ __ __ __ ___ ___ ___ ___ 	 160 - ---- 130 

120 
- 

! -_ 
_____ _____ 	 _____ 	 130 

- 100  ------,-- 

70 

1 60 

50 __ __ __ __ 

________ ________ ________ ________ ________ 	- - _ j. 	__________ 
- 

Kaivu.yvyydellä ei ole vaikutusta kapasiteet-

teihin yli 3 m korkeissa rintauksissa. 

Materiaalit (GEO): 

hienoksi tai keskikarkeaksi räjäytetty 

louhe (<60 cm) 

L 	karkeaksi räjäytetty louhe ( > 60 cm) 

T+ 	louhospenger, hieno tai keskikarkea 

Huoni! 

Väliarvoja voidaan käyttää louhoskoon 

vaihtelun mukaan. 

Meneteimäajka: 

- varsinainen kuormaus 

- siirtymiset rintaukseen 

- kuormauspaikan tasaus 

- auton vaihdot 



TYONKULKU JA TYOMENETELMT 

Toimintayksikkö; 	KKEi(20-35) 	+ n 	x KA 	(MA) 	+ 	1RM 

(RM tarvittaessa kääntymispaikkojen kunnossa- 

p 	• pidossa ja leikkaussyvyyden mittauksessa) 
0 

0, 
VtQ 

0 Korkeassa rintauksessa louhe saattaa olla lukkoutunUt, 
cl 	v, 

/ jos on laukaistu useampia kaatoja peräkkäin kuormaamatta 
i 

/ 
/ 	1 jokaista kaatoa erikseen. 

/ 

Lukkoutunut hienoksi räjäytetty louhe 	(L2) 	vastaa kuor- 

mausluokaltaan karkeaksi räjäytettyä louhetta 	(L3). 

/ Kuormattaessa lukkoutunutta karkeaksi räjäytettyä lou- 

hetta 	(L3) 	K3-kapasiteetti pienenee noin 20 % tieto- 

kortin arvoista. 

ri 
Tietokortti edellyttää että autojen vaihtomatka20 rn. 

K YTTO ESIMERKKI 

2000 m3ktr kallioleikkaus keskikarkeakSi räjäytettyä louhetta on kuormattava KKH25t :lla kulje- 

tusvälineeseen. 	Hintauksen korkeus on 2 m. 	Kallio on ehjä, 	ei rakoammuntaa, 	kääntökulma 900. 

Kuinka kauan työ kestää? 

Ratkaisu: 

Tietokortista n:o 505 saadaan yl x ki 2,2 

2,2 x 2000 ni3ktr 	4400 m3itd 

Nomogrammista saadaan K3 98 m3itd/h. Kääntökulman pienennys suurentaa kapasiteettia nomogram- 

nin arvosta 4 % eli K3 1,04 x 98 m3itd/h 102 m3itd/h. 

4400 m3itd 	= 43 h 	- 5 5 ' t V 
02 m3itd/h 

KYTTORAJOITUKSET 



TIEN__TEKEMINEN 	1 REK NO 	1 SLJOITUS 

6102 B. 1 L 	r-' 	- Maan leikkaus- ja pengerrystyot 
_______ LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 
TVH/Rrt 	2.82 

Työnvaihetiedot Tien kerrosten irrotus ja kuormaus, KKH 	10 -35 

TYÖKOKONA 1 S UUS 

i Mandollinen 
Liikenteen järjestely Maan leikkaus 	kalliokynsien pouto 

30 
Kerrosten rakentominen 

__ 

TVÖSAAVUTUKSET (m3itd/h) 

Tyomenetelmä 1 

Nomograrnrnin kapasiteettiarvot edellyttävät, että 

- 	 leikkaustyö suoritetaan 1/2-tietä kerrallaan 

- 	 kääntökulma on 1800 

- 	 yleinen liikenne kulkee toisella ajokaistalla 

rl.5 - _______ - _____________ 
1.0 	Kaivusyvyys 	( ,) 	 Materioali 

- 

- 

L I_I _I&ItI _ IIL_III 

/' 40 	60 	80 	100 120 140 160 180 	___________ 
___ 

K2-KAPAS1TEETrI 	(m3itd/h) 1 - 

L20.8oi 

40 	60 	80 	100 	120 140 
K3-KAPASITEETTI 	(rn3itd/h) 

Koneen paino (tl 	32 	28 	24 
___ 

20 	16 	12 

Työrnenetelmä 2 
Jos liikenne voidaan ohjata kiertoteitse työkohteen ohi, on liikenteen työlle aiheuttama 

häiriö vähäisempää ja työpaikkajärjestelyjä voidaan parantaa; tällöin nomogrammlsta saatuja 
arvoja voidaan nostaa 20 - 30 % 

Massakertoimet: helpot (T, 	T2, 	Kl,K2,M1) : 	m3itd 	1,30 x m3ktr 

keskinkert. (T3, 	M1-M2) 	m3itd 	1,50 x m3ktr 

vaikeat (M3) 	m3ltd 	1,50 x rn3ktr 



TYÖNKULKU JA TYÖMENETELMÄT 

Työmonetelma 1 

- kaivu tapahtuu yhdensuuntaiskaivuria 1/2-ajorataa kerrallaan 

- työkohteen läpi kulkeva liikenne käyttää toista ajokaistaa 

- liikenteen ohjauslaitteet asetetaan ohjeiden mukaisesti, tarvittaessa asetetaan liikenne-
valot tai henkilöohjaus (ks. Tietyömaiden liikenteen järjestely TVH 742000 

menetelmää käytetään silloin, kun työkohteen läpi kulkevaa liikennettä ei voida ohjata 

kiertoteitse 

- toimintayksikkö: 	KKH + n xKA + 2... 3RM (liikenteenohjaus ja kuormaustyön avustami- 

rien, kaivusyvyyden rnittaus, ylösotto yms.). 
Työmen.telmd 2 

- - 	 -- - - 

I,l1Tl•I 	 u1'IJ Till!' 

- liikenne ohjataan kiertoteitse, ohjauslaitteet asetetaan ohjeiden mukaisesti (ks. TVH 742) 

- kaivu bapahtuu rintamakaivuna koko ajoradan leveydeltä 

- menetelmässä ei liikenne aiheuta työlle häiriöitä ja työpaikkajärjestelyt voidaan pitää 

hyvänä (kääntökulma pienenee ja auton vaihto nopeutuu) 

- työsaavutukset ovat työmenetelmällä 2 n. 20 % suuremmat kuin työmenetelmällä 1, joten 
menetelmää 2 käytetään aina kun se on mandollista 

- toimintayksikkö: 	RKH + n x KA + 1.. .2RM (kuormaustyöri avustaminen, kaivusyvyyden mit- 

taus, ylösotto yms.). 

KÄYTTÖESIMERKKI 
Kauanko kestää tien routivan kohdan kaivu (kerrosten leikkaus ja kuormaus), kun pituus on 75 rn, 
tien leveys 7 m ja oletettu keskimääräinen kaivusyvyys 0,8m? Työ tehdään 17 t hydraulisella 
kaivukoneella. Kaivettava materiaali on soraa ja roudan syvyys on n. 20 cm. Leikkaus suorite-
taan koko tien leveydeltä kerralla, liikenne ohjataan kiertoteitse (tien luiskien kalte- 

vuus 1:1). 

Ratkaisu: 	8 x 75 X 0,8 = 480 m3ktr 
Tietokortista nro 5012 saadaan yl x ki = 1,30 

1,30 X 480 m3ktr = 630 rn3itd 

K3-kapasiteetti nomograinmlsta 84 m3ltd/h + 20 % = 100 m3ltd/h 

630 m3itd Tyon kesto 	100 m3itd/h 	6,5 h 

KÄYTTORAJOITUKSET 



1a2  = 0,871 

TEOREETTINEN MASSAPOISTUMAN (m3ktr/m) 

MÄÄRITYS: 

5.0' 	' 	
1 	- 

E 

3,C 
E 

4 
2,C 

4 1c (n 

4.0 __1 

Ii 

TIEN__TEKEMINEN REK NO 	SIJOITUS 

6115 1 	B.1 ______ Ojitus— ja putkitustyot 
LAATIJA 1 AIKA ii 

TYÖNSUUNNITTELU Avo—ojitus TVH/Rrt 2.82 

Kaivu ja kuormaus 	KKT 03-04 ja KKH 	10-21 Työnvaihetiedot 

TYOKOKONAISUUS 

1 Kaivu ja kuor- 1 
Aloittavat työt j_us_au!Lj 	qet 	 Pengerrys / 	Lopettavat työt 

läjitys 

Aloittavat tyot J Kaivu ja siirto sivulle 	 Lopettavat työt 

1 

ii 

K2- ja K3-KAPASITEETTT (m3ktr/h) 

1 Kuormaus autoon 

Kone KKT 03-04 1(101 	11 KXB 14 KKH 17 1(1(11 	21 

Massa- Kapasi- Kapasi- Kapasi- Kapasi- Kapasi- 
poisturna teetti teetti teetti teetti teetti 
(m3ktr/m) 1(2 	1(3 1(2 	1(3 1(2 1(2 	1(3 1(2 	K3 

0,1-0,5 13 10 

0,5-1,5 18 15 30 25 50 40 62 50 70 55 

1,5-3,0 - - 37 30 56 45 68 55 80 65 

3,0-4,0 - - 43 35 62 50 75 60 90 75 

1 a2 = 0,80 ! 

Yllä olevat tybsaavutukset koskevat 

seuraavia kajvuluokkja: 

- turpeet (E1-E3) 

- savet, siltit (H1-H3) 

- hiekat, sorat (K1-K2) 

- lyht moreenit (Ml) 

Kaivuluoki saa: 

- keskitiiviit moreenit (M2) 

- tiiviit moreenit (M3) 

Kapasiteetit pienenevät 10-20 % 

Liikenteen vaikutus kapasiteettiin 
huornioitava tapauskohtaisesti. 

Massakerroin: m3itd = (ylxkl)x m3ktr 

Sa SI HHk Hk KHk Sr HkMr 

ylxkl 1,70 1,60 1,351,30 1,40 1,30 1,50 

II Siirto sivulle 

Kone KKT 03-041(10-1 11 1(1CM 14 1(1CM 	17 KKH 21 1 
Massa- Kapasi- Kapasi- Kapasi- Kapasi- Kapasi- 
poistunta teetti teetti teetti teetti teetti 
(m3ktr/m) 1(2 	1(3 1(2 	K3 1(2 	1(3 1(2 	1(3 1<2 	1(3 

0,1-0,5 17 15 

0,5-1,5 23 20 35 30 52 45 63 55 70 60 

1,5-3,0 - - 40 35 57 50 70 60 80 70 

3,0-4,0 - - 46 40 63 55 75 65 90 80 

0.5 	1,0 	1,5 	2,0 
OJAN SYVYYS h (m) 

Teoreettisissa laskelmissa käytetyt ojan 
poikkileikkaukset 

1:2 1:1,5 11 	 1:1 	1:1,5 1:2 	1:4 



TYÖN KULKU JA TYÖMENETELMÄT 

- 
MUOTOKALJI4A 

TYÖMENETELMÄ 1: 

Toimintayksikkh: 	Kaivukone + n x KA + 1 RM 
- Aputyövoima (1 RM) 	tarvittaessa kaivusyvyyksien rnittauk- 

sia varten. 

a) Kaivukoneessa muotokauha. 

AJOTIE 
Kaivu ja kuormaus päiltäkaivuna kaivettavan ojan lin- 

jalla liikkuen. 

b) 	 LUKAKAUHA b) Kaivukoneessa luiskakauha. -._-----, Kaivu ja kuormaus sivultakaivuna tiellä liikkuen. 

EIIJII!J TYÖMENETELMÄ II: 

Toimintayksikkö: Kaivukon 	+ 1 RM 
AJOTIE Aputyövoima (1 RM) 	tarvittaessa kaivusyvyyksien mittauk- 

sia varten. 
- 
U 	a) 

a) Kaivukoneessa muotokauha. 
Kaivu ja siirto sivulle päältäkaivuna kalvettavan ojan 

.700 linjalla liikkuen. 

b) Kaivukoneessa luiskakauha. 

Kaivu ja siirto sivulle sivultakaivuna ojalinjan vie- 
AJOTIE ressä liikkuen. 

Liikennöidyllä tienosalla työskenneltäessä noudatetaan 
b) AJOTIE 	LWSKAXAUHA 

TVH:n ohjeita tietyömaiden liikenteen järjestelystä 

(TVH no 742000) 

MENETELMÄAKA 
- 	Varsinainen kaivu(ja kuormaus) 

- 	Asteettainen siirtyminen 

Ojaluiskan normaali tasaus 

- 	Sivulle siirrettyjen massojen tasaus 

Kaivualustan tasaus 

- 	Auton vaihdon odotus(l'ydmefleteli1 I 

KÄYTTÖESIMERKKI 
°sirn. 	1. 	Kuinka kauan kestää 3100 m pitkän sivuojan kaivu 17 	tonnin kaivukoneella (KKH 17), 

kun maaperä on HkMr (Ml) ja kokonaismassamäärä on 5300 m3ktr. Kuormaus autoon. 
- 	Massapoisturna 	= 5300 = 1,7 	m3ktr/m 

3100 

- 	Työn kesto 	= kokonaismassamäärä = 5300 	96 h 	12  tv 
K3-kapasiteetti 	55 

boim. 	2. 	Määritettävä massapoistunia (m3ktr/m) ojalle, 	jonka keskisyvyys on 0,8 ru. 
Teoreettiset luiskien kaltevuudet ovat 1:2 ja 1:4. 

- 	Massapoistuma 	= 2,14 m3ktr/m (kts 	nomogrammi) 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 



TIEN__TEKEMINEN REK NO 	SIJO;TLJS 

5069 B.1 - Maan 'eikkaus- ja pengerrystyöt 
_______ 

LAATUA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU TVH/Rrt 	12.77 

Työnvaihetiedot Maanleikkaus ja puskusiirto 	PT 21 ja PT 35:Uä 

TYÖKOKONAISUUS 

Maanleikkaus, pusku. 
aloittavat työt 	irto, pengertämine 	tiivistys 	lopettavat työt 

MATERIAALI JA KAIVULUOKKA ( GEO) 

A 	hkSr, H, Si, 	kaivuluokka Ki 

B 	Irralliset karkearakeiset. ja lajitturieet kiviset rnaalajit, 	kaivuluokat 112, 	H3, 	K2 
C 	Kiinteät ja kiviset maalajit S1Mr, HkNr, kaivuluokat 	K, Ml 
D 	Pohjamoreen.t, 	kivikko, 	louhikko, 	kaivuluokat M2, M3, Li, L2 

MENETELMÄAIKA K2-JA K3- KAPASFTEETIT (rn3ktrlh) 

- 	varsinainen puskusiirto TELAPUSKUTRAKTORI 	PT 21 

- 	leikkauspohjan ja tuis- 
kientasaus 

2 -80 
- 	penkereen pinnan tasaus - - - - - - - - - - 

ja 	nuotoilu 80 -- - -.- - -- - 
.. 

- 
- - - 

-- 

- 
-. 

- 
- - 
- Siirtomatka 	nitatan leikka- .60 - 

ukser 	painoiisteeutä perike- .. 

_60 reer 	painopirteeseen. -- - - -- - - - - - - - - - 

w ' -----.-- ".t ----- 
--- 

_40u 
1- _40 - - - --.---- 

.- c 
--- ---- .--- 

-- - 

20 

20 	40 	60 	80 	100 	120 	140 
SIIRTOMATKA 	(m) 

a2 -kerroin = 0.87 

TELAPUSKUTRAKTORI PT 35 

120 - 100 

8o 

80--—— ------ 

20 	 Ji: _;.:± I 20 

20 	40 	60 	80 	100 	120 	140 
SIIRTOMATKA 	(m) 

a2-kerroin =0,87 



TYÖN KULKU JA TYÖMENETELMÄ 

Leikkauksen ja penkereen poikkileikkauusuoto tulee olla iiitoitettu 	20 m välein tähtäjs- 

nerkein siten, että Leikkauksen a penkereen muoto ja korkeudet voidaan helposti tarkistaa 

työn aikana. 

Routa rikotaan 	tarvittaessa pudotusjärkäleeilä tai repijällä ks. tietokortti n:o 50c'6. 

Leikkauksen teko pyritään aloittamaan (routaantuminen huomioonottaen) leikkauksen taka- 

osasta ja samalla reunoilta, jotta myös luiskat aaöadn työstetyksi 	oikeaan kaltevuuteen. 

Siirrot (ainakin pitemmät siirrot) suoritetaan siirtouraa käyttäen. Leveän leikkauksen 
ja penkereen kohdalle voidaan muodostaa kaksi siirtouraa, joita pitkin materiaalin siirrot 

suoritetaan. Siirtourat tehdään tavallisesti siten, että niiden reuna tulee leikkauksessa 

ojan kohdalle ja penkereellä penkereen reunan kohdalle. 

Kun leikkaus on tehty tarvittavaan syvyyteen, viimeistellään leikkauksen pohja, 

leikkausluiskat ja penkereen pinta konetyökuntoori. 

Apumies avustaa konetta leikkaussyvyyden ja pengerkorkeuksien tarkistuksessa sekä hieno-

tasaa luiskat lapiolla. Tarvittaessa luiskatasaustyöhön voidaan sijoittaa 1 - 2 lisäapu-
miestä. 

KÄYTTÖESIMER KK 

5000 m3ktr maanleikkaus suoritetaan kesällä PT )5:llä. Materiaali HkMr ja on kaivuluokka 
Ml (käyrä C) 

Ratkaisu: 	K2 = 55 m5ktr/h 

K3 = 48 m3ktr/h 

Työn kesto 	104 h 	13 työvuoroa 

Kauanko työ kestäisi PT 21:llä 

K2 = 33 m3ktr/h 

K3 = 27 m3ktr/h 

Työn kesto 5000 m3ktr 	1d5 h = 23 työvuoroa 
27 m3ktr/h 

KAYTTÖRAJOIT UKSET 



TIEN__TEKEMINEN REK NO S!.JOrTUS 

5071 B.1 Maon Ieikkaus ja pengerrys __J__ ________ LAATIJA AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU MoanIeikkaus ja pengerrys puskutraktori1a(PT..) TVH IRrt 1.78 

Työnvaihetiedot Maan irrotus ja kasaonpusku 	PT21:1ä jo PT 35:U.ä 

TYÖKOKONAISLJtJS 

kuormaus ja 

i kuljetus 

Maan irrotus ja 	f 
aloittavat työt 	kasaanpusku pengerrys 	 tiivistys 	lopettavat työt 

'\Leikkausluiskienja /' 
\pohjan muotoi / 

K2-JA K3-KAPASITEETIT 

TELAPUSKUTRAKTOR 	PT21 .c300- 	 - 1. 

MENETELMAAIKA 4- 	 - 4- 

_______________ 

- 	roudan irrotus repijäilä 

-______ ______ ______ ______ cv) 	___ 	 ___ ___- 

E 	 1 200 
ja/tai puskulevyilä 200 - 

- 	siirtopusku kasalle _______ A - w 

Jos tydhön sisältyy leikkauk- ____ 
javiimeistely- 

__ 

-._ .- 
______ 

______ 

- 	lelkkausluiskien ja pohjan c4 	 _______ _______ -- 
muotoilu ja tasaus 10 	20 	30 	40 

SIIRTOMATKA (m) 
2. 400TELAPUSKUTRAKTORIPT35 

a2 - kerroin0, 87 2 	_______ ______ _____ 	_______ 2 _ 	___ 	___ __ - - •300 - — 
- 300 - 

'iATERT;ALl,'YArrLcTKA 	(o)/cLosTTTkE 
___ ___ ___ ___ 

E 	' _______ _______ _______ i:i:i 

___ ___ ___ ___ -200 
A 	= HOr, 	syvä leikkaus, 200 	 - - 

routaa jO-jO cm _______ _______ - 
B 	= HkMr, 	M2. 	leikkaukson svyys - 	-. ----- - 

1,5...4 	rn, 	routaa 	jO-SO 	cm . 	___. 	B2 	- - 
C 	= Louhikko, 	pulterikko, Yi .. 100- 	 - 100 - . 
D 	= 	oreeni, 	M1...M2, 	matala 	ieikkau3 ______ 	 ______ 

(<1,5 m) 	routaantumut n. 	O , 	 - 	______ ______ - 
____ 	iii 	___ iiii: : 1 	= 	työhön ei 	sisälly viirrleistelyö 10 	20 	30 	40 2 	työhön 	isäityy mtotoilu ja SIIRTOMATKA (m) viimeistely 



1 
Leikkauksen poikkileikkausmuoto tulee olla viitoitettu 	20 z välein tähtäysmerkein siten, 
että korkeudet voidaan helposti tarkistaa työn aikana. 

Routa rikotaan pudotusjärkäleellä tai repijällä. 

Massojen siirtomatka pyritään saamaan mandollisimman lyhyeksi; tarkoituksena on vain irrot-

taa ja kasata materiaali kuormausta varten. 

Leikkaus muotoillaan osittain irrotuksen ja kasauksen yhteydessä. Sen jälken kun irrotetut 

maat on osittain tai lähes kokonaan kuormattu ja kuljetettu pois, rnuotoillaan ja viimeis-

tellään leikkaus lopullisesti. 

Apumies avustaa konetta leikkaussyvyyden mittaamisessa ja tarkietamisessa sekä hienotasaa 
luiskat lapiolla. 

ESIMERKKI 

1500 m3ktr maan leikkaus suoritetaan PT 21:llä (nomog.l.). Mikä on irrotuksen ja kasaukeen 

2- ja K3--kapaaiteetit ja kauanko työ kestää? Materiaali ja olosuhteet B. Massojen kuor-

us on tarkoitus tehdä pyöräkuormaajalla. Mikä olisi kesto PT )5:lla? 

Ratkaisu: 	- massat 1,5 x 1500 = 2250 m3itd 

- K2 	110 m3itd/h (ei muotoilua) K2 	80 m3itd/h (muotoilu) 

- 1(3 	95 m3itd/h (ei muotoilua) K3 	70 m3itd/h (muotoilu) 

Työn kesto 2250 m3itd 	32 h 	4 työvuoroa 
70 m3itd/h 

- PT 35 

- 1(2 	150 (ei muotoilua) 1(2 	12i (muotoilu) 

- 1(3 z 135 (ei muotoilun) 1(3 	110 (muotoilu) 

Työn kesto 2250 	20 h 	2,5 työvuoroa 
110 

KÄ'I'TTÖRAJOITUKSEI 



- kapa 1 teet t 1 

luuton ja Kiviä 	a 
kivetör antoja 

i. 	10 	kpl/a. 
(tn2/h) (m2/h) 

3d0 30u 

330 260 

300 220 

230 190 

a2=O87 
] 

TIEN__TEKEMINEN 

kTIJ 
TYÖNSUUNNITTELU 

Työnvai het iedot 

REK NO 	SIJOITUS 

Maan Leikkaus ja pengerrys 	 5070 1 B. 1 
LAATIJA j AIKA 

KaWopinnon puhdistominen 	 TVH /Rrt 1 12.7 7 

Pintamaon irrotus jo kasoonpusku PT 21 R... 35R:tLä 

TYÖ KOKONAISUUS 

pinnan tarkempi 
raivaus 
	

Irrotus ja kasaanpusku 	puhd istus 

kuormaus ja 

1<2- JA K3 - KAPASITEETIT 

_______ F2-kapaaiteetti __________________ 
Vuoden Ka ibm päällä Puutor ja lviä ja 
aika leva maa kivetön kantoja 

Viimel3 n. 	10 	kpi/i. 
_______ telyaste (m2/h) (m2/h) 

karkea 440 350 
kesä 

tarkka 380 300 

talvi karkea 350 250 
routa 
20 cm tarkka 220 

enetelmöaika 

- varsinainen kaaaanu;k 

- roudan .Lrrotun 

- kivien ja kantojen irrot 

- kallion vaatima er llren 	jiv 

TYÖM EN ETE LM Ä 

I-t2L'2  
ji irto ,yrit0Jn saaatan mandol-
liuimman ly,'ekui 

Fasaus tehdään raivaukseasa pundiu-
tetulle alueelle 

Tarkka pinnan purdistus tapahtuu 
ia)IOt.ynd 

KÄYTTÖ RAJOITUKSET 

- et sovi eodtiujen kalliopintojen pubui3tukueen 



TIEN__TEKEMINEN IREK NO 	1 SIJOITUS 

5020 B.1. 

fr_-J[-- 
Koivu-ja kuormaustyöt 

LAATIJA 1 AIKA 

TVÖNSUUNNITTELU Telakuormaajot KU 07... 17 TVH/Rrt 12.77 

Työnvaihetiedot Raivausjätteiden, eri maolajien sekä louheen leikkaus ja 
________________________ kuorma u s 

TYÖKOKONAISUUS 

Kuormaus tapahtuu kasasta tai rintauksesta. Jos apuna käytetään erillistä irrottavaa konetta, 

sen toiminta ei saa häiritä kuormausta. 	Kuljetuskaluston lukumäärän mitoitus ja erityisesti 

vaihtojärjestelyt on suoritettava siten, 	ettei kuormaus häiriydy. 	Erilliset tasaustyöt, 	jot- 

ka suoritetaan massoja kuorrnattaessa, 	eivät kuulu tietokortin alueeseen. 

K 2- JA K3- KAPASITEETIT (m 3itd/h) 

® 	RAIVAUSJÄTTEIDEN KUORMAUS KASASTA 
KU07 	KU09 	KUU 	KU13 	KU15 	KUI7 

160- 	 ____ MATERIAALIKIJVAUS 	(GEO): 

= 	——' 	:i : :::t:v:::2:vas::3,H3), __ 

	

120 	- 	:------------- 	----- 	------- 	-- : 	. 	 - men 1 tai helpot raivaukset 	(E2, 	H2 ), 

men II 
____ 

dU0M'Kuorrnatta;ssat;1violosuhte;s:aK2 

40 - 	20  
20. J 	a2 tO80 

08 	io____________________ 

KONEEN PAINO (t) 

MATERIAALIKUVAUS 	(GEO) ® 	KUORMALJS VARAMAANOTTOPAIKALLA TAI 
MAALEIKKAUKSESSA A 	Lajittuneet maalajit 	( 	H1-H2,K1-K2), 

KUO7 	KUO9 	KUU 	KU13 	KU15 	KU17 
men 1 

_________________________________________ B 	Kiinteät 	ja kiviset maalajit 	( 	M1-M2,K3) 

-------------4- 	 - men 1 	tai 	lajittuneet maalajit 	( 	Hii2, 

4 	-- .120 K1-K2), 	men 	II 
140 	------------ 	----- 	--- 	— 

C = 	suhteistuneetja 

-: :::;t 
120• 

0 

-- 
E = Erittäin kova ja lohkareinen rnoreeni 

20 
20 ( 	M3) 	men 	II 

06 	08 	10 	12 	14 	16 	18 

KONEEN PAINO(t) HUOM! 	Kuormattaessa talviolosuhteissa K2 

ja K3-kapasiteetit 	pienenevät n. 	10 

a2O8O 



LOUHEEN KUORMAUS 
Kl107 KUQ9 KUu KU13 	KU15 	KU17 

160 __ ----__4 

--r--- 
120 

140 ____ •' 	MATERIAALIKUVAIJS 	(GEO): T E 
- ------- 

-100 	A 	= 	Erittäin 	hieno 	louhe 	(L1), 	een 	1 
120 

B 	Keskikarkea louhe 	(L2), men 1 tai 
80 	erittäin hieno louhe 	(." L1), 	een 	II 

C 	Suureksi ammuttu tai lukkooritunut louhe 111JiiII1i : 

-60 
een 1 tai 	keskikarkea louhe 

______ ("L2), 	een 	II 
- 40 

D = Suureksi ammuttu tai lukkoontunut louhe 
40 

men II 
-20 

20 
12 14 	16 	1 	 a2 = 0,80 06 	08 10 

KONEEN PAINO 	It) 

TYÖMENETELMÄT 

TYÖMENETELMÄ 1 
Kuormaaja ja auto liikkuvat suorassa kulmassa toisiinsa 

nähden. 	Tämä kuormaustapa on nopea, mikäli pohja on 

tasainen. 	Menetelmä edellyttää hyvää yhteistyötä kuor- 

maajan ja auton kuljettajan välillä. 	Työpaikkajärjes- 

telyin tulisi aina pyrkiä tähän menetelmään. 

TYÖMENETELMÄ 11 
Auto on paikoillaan tai peruuttaa kauhan alle 45 - 60 °  

kulmaan rntaukseen nähden. 	Kuormaaja liikkuu viereisen 

kuvan mukaisesti. 	Tämä kuormaustapa on ensimmäistä jon- 

km 	verran hitaampi, mutta menetelmää joudutaan käyttä- 

mään kapeissa maa- ja kallioleikkauksissa. 

Kuormauksessa on erityisesti pyrittävä 

- 	pitämään pohja tasaisena 

- 	ajamaan auto mandollisimman lähelle rintausta 

- 	mandollisimman lyhyisiin ja samanaikaisiin liikkei- 

sUn auton 	ja kuormaajan välillä. 

KÄYTTÖESIMERKKI 

Metsämaastossa on hyötypuun hakkuun jälkeen suoritettu pintamaiden kasaanpusku. 	Kasat kuorma- 
taan 	talviaikaan 	KU 	15 	:ll, t-yöpaikkajärjestelyillä päästään työmenetelmään 1. 	Miten suurelle 
kapasiteetille autot mitoitetaan, kun raivausoaa on kivistö. ja kar,toista. 

Ratkaisu: 	KU 	15:n K2-kapasiteetti raivausjätteiden kuormauksessa on 95 m3itd/h. 	Talviolosuh- 
teissa mitoittava K2-kapasiteetti on 95 m3itd - 	10 % 	85 m3itd/h. 

KÄY TTÖ RAJOITUKSET 



TIENTEKEMINEN IREK NO 	SIJOITUS 

Maanleikkaus-ja pengerrystyöt Jr..J[._I 	i ______ 
iiii 5091 B.1 

LAATI JA 1 A K A 

TYÖNSUUNNITTELU Maan leikkaus TVH/Rrt 12 77 

Työnvaihetiedot Voramaanotto telakuormaajolla 	KU 05 - 21 

TYOKOKONAISUUS 

Voramaanottopaikan Irroitus ja 	1 	Muotoilu 
Työmaatien teko 	avaus kuormaus 	 konetyönä 

Kuljetus 	1' 

K2 - JA 	K3 - KAPASITEETTI 

Irrotus ja kuormaus varamaanottopaikalla NO 05 - 	KU 	21 

KU 	KU 	KU 	KU 	KU KU 	KU 	KU 	KU 
Materiaali 	(Geo): 

05 	07 	09 	11 	13 

-- 
151719 	21 

200 	
A 	hkSr, 	Hk, Si 

lajittuneet kiviset maalajit 

220 ki3r 

2 200 	 - 160 	B 	HkMr, 	SrMr 

180 
140 

E 160 E 

120 
140 

ui 
120 

ui 100 ui 

Talviolosuhteissa kapasiteetteja on 
100 	_ 80 < 	pienennettävä 	10 %. A. 

80 4 	 ____ ____ 

a20,80 
_ 

(4 60 _____ 
40 	

_____________ 
40 

20 
20 

5 	7 	9 	11 	13 15 	17 	19 	21 

KONEEN PAINO (t) 

TYONKULKu JA TYOMENETELMT 

1 
Toimintayksikkö KU 	+ n 	x 	KA... 	+ 	1RM 

Aputyövoirna 	(1RM) tarvittavien kaivusyvyyksien mittauksia var- 
ten. 

Työmenetelmä 1: 	Kuormaaja ja auto liikkuvat suorassa kulmassa 

toisiinsa nähden 

mä edellyttää 

mikäli 	leikkauksen pohja on tasainen. 	Menetel- 

hyvää yhteistyötä kuormaajan ja auton kuljetta- 
jan 	välillä. Työpaikkajärjestelyiliä tulisi aina pyrkiä tähän 
menetelmään. 



:ii 

Työmenetelmä II: 

Auto on paikallaan tai peruuttaa kauhan alle 45 - 60 °  

kulmaan rintaukseen nähden. 	Kuormaaja liikkuu kuvan II 

mukaisesti. 	Menetelmä on hieman hitaampi kuin työmenetelmä 

1, mutta menetelmää joudutaan käyttämään kapeissa maaleikkauk- 

sissa. 

Kuormauksessa erityisesti huomioitavaa: 

- 	 kuormauksessa on pyrittävä kuormaajan kantomatka pitämäan Menetelmäaika 

mandollisimman lyhyenä 
- 	 varsinainen kuormaus 

- 	 ylisuurten kivien ja kaniien kantomatka 	20 m 
- 	 jaksottaiset siirty- 

miset - 	 erillinen irrotustyö on huomioitava kaivuluokan muuttuessa 

- 	 kuormauspaikan tasa- - 	 tandistus tulee olla hyvin suoritettu 

US 
- 	 menetelmää II käytettäessä käyristä saatuja ohjearvoja 

- 	 auton vaihdot on pienennettävä 	10 % 

- 	 ylisuurten kivien ja 

kamien siirrot 

K YTTO ESIM E R K K 

Varamaata on ajettava tielinjalle 	10000 m3ktd ja kuormaus tapahtuu telakuormaajalla, 	maalaji 

on HkMr. 	Työn tapahtuma-aika syksy, 	ei 	routaa. 

Kuormauskoneena on KU 	13. 

Kuinka kauan työ kestää? 

Ratkaisu: 

Muutetaan TS-tietokortin n:o 5009 	avulla m3ktr 	m3itd:ksi. 	Tietokortista 	saadaan ki 	1,35 

1,35 x 	10000 m3ktr 	13500 m3itd. 

K3-kapasiteetiksi saadaan nomogrammista 77 rn3itd/h. 

13500 m3itd 	- 	177 
- .7 m3itd/h 

Työn kesto r 22 	työvuoroa. 

KYTTRAJOITUKSET 



TIEN 	TEKEMINEN REK NO 	SLJO!TLJS 

5105 B.1 ______ Kallion 	leikkaus ja pengerrystyöt b][ 	i )) L .4 AT JA 	1 	A 1 K A 

TYÖNSUUNNITTELU Kallion 	leikkaus 	 TVH/Rrt 	t2.77 

Työnvaihetiedot Louheen kuormaus 	KU 05 - 21 

TYOKOKONAISUUS 

Kallion Iouhinta .,Lirrtus jo kuormaus 	Pohjan muotoilu 

7 Kuljetus 

Louheylipenkereen 	a kuormous 	 KHaus tai kerrosten 

7teko 

Kuljetus 	 /' 

K2 - JA 	K3- 	KAPASITEETTI 	( m3itd/h 

K2-JA K3- KAPASITEETTI (m3itd/h) Materiaali 	(Geo): 

KU 05 07 09 11 13 15 17 19 21 A 	hienoksi ammuttu louhe 	( 	L1) 

B 	keskikarkeaksi ammuttu louhe 
-C 	 ( 	L2) 

140 

160 C 	suureksi ammuttu tai lukkoon- 

140 £ 	tunut louhe 	( 	L3) 

120 1- 
w 

, 
1 	a2 	0,80J - _ - - - , 8O 

80 - — 60 ._...- ---1 60 4 - 40, 
- 

20 
20  

j 

_ 
5 7 9 11 	13 15 171921 

KONEEN PAINO (t) 

TYNKULKU JA TYOMENETELMAT 

Toimintayksikkö: 	KU + n x KA + 	1 	PM 

Aputyövoima 	(1RM) 	tarvittavia kaivusyvyyksien mittauksia 

varten. 

Työmenetelmä 	1: 

Kuormaaja ja auto liikkuvat suorassa kulmassa toisiinsa 

nähden, 	mikäli 	leikkauksen pohja on tasainen. 	Menetelmä 

edellyttää hyvää yhteistyötä kuormaajan ja auton kuljet- 

tajien 	välillä. 

Työpaikkajäriestelyillä pitäisi aina pyrkiä tähän mene- 

telmään. 



Työmenetelmä II: 

Auto on paikallaan tai peruuttaa kauhan alle 45 - 60 

mukaisesti. 

Menetelmä on hieman hitaampi kuin työmenetelmä 1, 	mutta 

menetelmää joudutaan käyttämään kapeissa kallioleik- 

kauksissa. 
Menetelmäaika 

Kuormauksessa erityisesti huomioitavaa: 
- 	 varsinainen kuormaus 

- 	 kuormauksessa on kuormaajan kantomatka pyrittava 

- 	 jaksottaiset siirty- pitämään mandollisimman lyhyenä 

miset - 	 irtiräjäytykset on pyrittävä ajoittamaan kahvi- tai 

- 	 kuormauspaikan tasaus 
ruokataukojen ajaksi 

- 	 menetelmää II käytettäessä käyristä saatuja ohjear- 
- 	 auton vaihdot voja on pienennettava 	10 	/o 

KYTTOESIMERKK 

Tienlinjalla oleva 2500 m3ktr keskikarkeaksi räjäytetty louhe on kuormattava kuljetusvälinee- 

seen. 	Kyseessä ehjä kallio, 	eikä käytetä rakoammuntaa. 	Leikkaukseen ei myöskään tule louhe- 

patjaa. 	Kuorrnauskoneena on KU 	13. 	Kuinka kauan työ kestää? 

Patkaisu: 

Muutetaan tietokortin o:o 5015 avulla m3ktr m3itd:ksi. 	Tietokortista saadaan yl 	x ki 	1,85. 

K3-kapasiteetiksi saadaan käyrästöstä 52 m3itd/h. 

1,85 x 2500 m3ktr 	4625 m3itd 

4625 m3itd 	89 h 	Työn kesto 	11 	työvuoroa 

KAYTTORAJOiTUKSET 



. 

TIEN__TEKEMINEN 	1 fREK NO 	1 SIJOITUS 

______ Maon leikkaus-ja pengerrystyöt 5095 B.I 
LAATIJA 

TYÖNSUUNNITTELU Pehmeän perusmoan poisto TVH/Rrt 	12.77 

Työnvaihetiedot Koivannon teko KK (14— 33 )k 

TYÖKOKONAISUUS 

cjcu,nen 
irroitus ja kuormaus 

Iäj itys 

tarvittaessa jöödytystö jatketaan 

K2 	JA K3 KAPASITEETTI 	( m3itd/h 

Roudan syvyys (mt 
KK 	KI( KK Materiaali 	(GEO): 
14 0,2 0,4 	0,6 

150 	198 

Kai 	syvyy 	(m) 180 Hi 	savi 

2,5 	\ 	
.140 

Ei 	lieju, 	muta 

\ \ .130 	
160 - E2 - E3 	turve 

1,0 	\\ \\ 	120 	150 	' 

\ \ 	' 	140 kapasiteettia pienentää 
130 

\ \ .100 	 : - 	kivisyys - - ----- - 
120 

_______ • _______ _______ _______ 	30 - 	juurakot 

'N "< - 	'3 - 	vetinen materiaali 
100 

___ ___ ___ ___ ___ '-." 	70 	0 	30 

_____ _____ _____ 
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TYÖNKULKU JA TYÖMENETELMÄT 

Kuva 1 
Toimintayksikkö: 	KM 	(14-33)k + 	n 	X 	!( 	+ 	1RM. 

(Aputyövoima mandollisia mittauksia ja ylösottoa var- 

ten) 

TYOMEHETELMÄ 1: 

Poistettava 	Työmenetelmässä kuormaus suoritetaan kuvan 	1 mukaisesti 
perusmaa 	perusmaan päältä. 	Tämä edellyttää, 	että perusmaan 

kantavuus on riittävä, mitä voidaan parantaa 
talvella jäädyttämällä tai käyttämällä telalavoja. 

Penger'tä rakennetaan jatkuvasti kaivannon edetessä. 



Kuva 2 
_____________ TYÖMENETELMX II: 

_1dIlii41 	
) Tässä työmenetelmässä kaivutyä suoritetaan 

teUava 
kaivantoapeng:rretäänjatkuvastityönedistymi:enmu- 

kaan 	(kuva 	2). 

Menetelmää II joudutaan käyttämään, 	kun poistettavan 

perusmaan kantavuus ei kestä kuormauskorieen ja kuljetus- 

kaluston painoa 	(kesäolosuhteissa). 

Menetelmässä II saavutetut kapasiteetit ovat jonkin 

Menetelmäaika verran pienempiä kuin menetelmässä 1. 

Kustannusten pienentärniseksi pitäisi läjitysalueet - 	 varsinainen kaivu 

- 	 siirtyrniset rintauksessa pyrkiä löytämään samalta suunnalta kuin pengermateriaa- 

- 	 kuorrnauspaikan tasaus lin ajo tapahtuu, 	jolloin samaa kuljetuskalustoa voi- 

- 	 auton vaihdot taisiin käyttää molempien kuljetusten suorittamiseen. 

KYTTÖESIMERKKI 

22 tonnin inekaanisella kaivukoneella kaivetaan ja kuormataan pehmeikkö 	(Tv), 	jonka suuruus on 

10 000 m3ktr. 	Kauanko työ kestää, 	kun roudan vahvuus on 50 cm, 	kaivusyvyys 2,5 rn ja muunto- 

kerroin yl 	x kl 	1,5 (muuntokerroin määritellään kussakin tapauksessa erikseen)? 

ratkaisu: 

1,5 x 	10 	000 m3ktr 15 000 m3itd 

Nornogrammista saadaan K3 	87 m3itd/h 

15 000 m31td172 h 	- 	22 t v 87 m3itd/h 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 



TIEN__TEKEMINEN REK NO 	SIJOITUS 

5106 B.1 ____ 	______ 

1 
Kallion leikkaus ja pengerrystyöt 

LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Kallion leikkaus TVH/Rrt 	12.77 

Louheen kuormaus mekaanisella kaivinkonella KK 22-90 Työnvaihetiedot 

TYOKOKONAISUUS 

Kallion louhinta Irroitus ja kuormaus Viimoistely 

Ktlj.tus 

KLouh.yllpenker een irroitus ja kuormaus Kiilaus tai kerrost.n 

Kuljetus 

K2- Jt 	K3- KAP1ASITEETIT 	( m 3itd/h) 

KK 50 JA KK 90 

240 

220 
180 

200 ____-.-- 160 
Materiaali 	(GEO) 

£180 
140 L2 	hienoksi tai keskikar- 

160_____ - keaksi räjytetty lou- 

E 	- ---- -- -- 
- 120 E he 	(<.60 cm) 

140 

1 100 
L3 	karkeaksi rjäytetty 

120 __ louhe 	(>60 cm) 
ui 

______ 
ui 

80 T+ 	louhospenger, 	hieno - 

4 
- 	

. tai keskikarkea 
4 80 4 

60 _________ 

C4 60 _______ 1 1 	a2 	= 	0,80 	1 
____ ____ ____ ____ ____ 

- 

1 

40 

1 	2 3 	4 5 

RINTAUKSEN KORKEUS (m) 

1,1tt, 	2rs' 	Cl .t 	 l 1 



K2- JA K3- 	KAPASITEETTI ( m3itd/h 

KK22JA KK33 
22 33 
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KONEEN PAINO (t) 

TYONKULKU JA TYOMENETELMAT 

Toimintayksikkö: 	KK +n•KA(MA) 	+ 	1H 
(RM aputyö tarvittaessa kääntymispaikkojen kunnossapidossa ja 

) leikkaussyvyyden mittauksessa.) 

, Työpaikkajärjestelyillä tulee pyrkiä pitämään kuormauskoneen 
kääntymiskulma mandollisimman pienenä 	(kts. 	kuva). 

/ 	- 

) 

Tietokortti edellyttää, 	että autojen tandistus on suoritettu 
-....- __-' oikein, 	ja että vaihtomatka 	20 m. 

Korkeassa rintauksessa louhe saattaa olla lukkoutunut, mikä- 
________________________________ li on laukaistu useampia kaatoja peräkkäin kuormaamatc 	jo- 

kaista kaatoa erikseen. 
MENETELMAAIKA ________________________________ Lukkoutunut, 	hienoksi räjäytetty louhe 	(L2) 	vastaa kuormatta- 

vuudeltaan karkeaksi räjäytettyä louhetta 	(L3). - 	varsinainen kuormaus 
- 	ylisuurten kivien siirto Kuormattaessa lukkoutunutta karkeaksi räjäytettyä louhetta 
- 	siirtymät rintauksessa (L3), 	K3-kapasiteettia tulee pienentää 	15 % tietokortin ar- 
- 	kuormauspaikan tasaus voista. 
- 	auton vaihdot 

KAYTTOESIMERKKI 

10 000 m3ktr keskikarkeaksi räjäytetty kallioleikkaus on kuorrnattava 90 t mekanisella pistokai- 

vukoneella. 	Rintauksen korkeus on 3 m, 	kallio on rikkonainen ja ei ole suoritettu rakoammuntaa. 

Kuinka kauan työ kestää? 

Ratkaisu: 

Tietokortista n:o 5012 	saadaan yl x ki 	2,20 

2,20 x 	10 000 rn3ktr 	22 000 m3itd 

Käyrästöstä saadaan K3-kapasiteetiksi 	115 m3itd/h 

22000 m3itd = 	192 h24 tv 115 m3itd/h 

KYTTDRAJOI TUKSET 
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TIEN__TEKEMINEN REK NO 	SIJOITUS 

6037 B.2 u Massojen kuljetus 
_______ LAATUA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 1< utjetuska Luston yo Unta TVH IRrt 

Työnvaihet iedot 

TIELUOKAT JA NIILLE SOPIVAT KULJETUSVALINEET ____________ 

1 	 _ 

1 _____ 
5 

- ' 	-: 	r- 

	

. 	 k - - 	 k 	; 

- 	" 	- 	 . 	- 	- 	... 	-.. 	 -- 	'.:- 
- 	- 	. 	 - 

-? 

T. 	-- 

.1. 	 KA,KAY,(+TP) 	YLEISET TIET 	1,2,3 ;  TYÖMAATIET 4 _____________ 

MAHDOLLiNEN 	SUOSTELTAVA 	' 	 KAN,KAK 	TYÖMAATIET 	5 
KÄYTTÖALUE 	KÄYTTÖALUE 	 KAT 	 LUONNON TIET 6 

MA _____ _____ _____ 

TTR(N),PV _____ ______ 

TRD 
___ 

___ ________ ____ ___ ____ 	TRO 

HELPOT 	4 	 .-.--.ø. VAIKEAT 	Kuljetusolosohteet 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	Tieluokko 

YLEISET 	 TYÖMAA- 	LUONNON Tietyyppi 
TIET 	 TIET 	TIET 

- TYÖSAAVUTUKSET (m 3td/tv) 

Yhden KUORMA-AUTON kuljetuskapasiteetti 	(m3itd/tv). Auton lavakoko on 8 m3itd ja keski- 

määräinen kuormauskapasiteetti 800 m3itd/tv = 560 m3ktrftv 

KULJETUSETAISYYS 	(km) 	- 
TIELUOKKA 

______________ 	0,5 	1 	2 	5 	8 	10 	15 	25 

Yieet tiet 	
370 	300 	250 	180 	130 	115 	85 	60 

Tyomaa- 	
330 	230 	180 	130 	90 	80 	55 

LuOflflOfl 	 HUOMIOI 	HAIRIOAJAT 	(seuraava sivu) 
tiet 	 250 	180 	ILAJ 

Taulukon 	vällarvot arvioidaan 	suoraviivaisesti 

TVH 732960 6037 B.2 



TYOSAAVUTUKSET (m 3itd/tv) 

Yhden TRAKTORIDUMPPERIN kuljetuskapasiteetti (m3itd/tv). Lavakoko on 11 m3itd ja keski 

kuormauskapasiteetti 800 m3itd. 

TIEN TYYPPI KULJETUSETÄISYYS 	(km) 

____________ 0,5 	Ii,o 	Li,s 	12,0 	13,0 
1 250  1 190  1150 1 100 Luonnontiet 

____________ 

Yhden MAANSIIRTOAUTON kuljetuskapasiteetti (m3itd/tv). L,avakoko on 13 m3itd ja keskimääräinen 

kuormauskapasiteetti 800 m3itd. 

TIEN TYYPPI KULJETUSKAPASITEETTI (km) 

0,5 	1 1 ,0 11,5 12,0 	J3,0 

Työmaatiet 5 440 280 230 180 140 

Luonnontiet 370 240 180 140 100 

Taulukoiden väliarvot arvioidaan suoraviivaisesti. 

HÄIRIÖAJAT 

Häiriöajat huomioidaan laskernalla työkuukauteen 20 tp 

1 TIETOKORTIN KÄYTTÖESIMERKKI 	 1 

Tielinjalla suoritetaan yhteensä 27000 m3ktr:n massansiirrot kuorma-autoilla. Siirtoetäisyy-
den ollessa " 2 km työmaatietä 5 käyttäen. Paljonko kuljetuskalustoa keskimäärin tarvitaan, 
kun ajoituksessa työn kesto on alustavasti määrätty 2,5 kk '1 50 tv 

RATKAISU: 

Massamäärä: (yl x ki = 1,45) 
Xuljetuskapasiteetti/1 KA: 

Kesto: 

Työrnäärä/tv 
Kuorma-autojen määrä keskimäärin: 

27000 m3ktr = 39100 m3itd 
= 	170 m3itd/tv 

= 	SOtv 

	

39000/50 	= 780 m3itd/tv 

	

780/1 70 	r'J 4-5 kpl 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 



KUORMAUS- KULJETUS- LEVITYS- JA TI IVISTYSKONEYHDISTELMÄN MUODOSTAMINEN 
Kuormaus-, kuljetus-, levitys- ja tiivist'k-Lusto on valittava toisiinsa 

sopiviksi. 	Kuormaus- kuijetuväiir.ejdistelmär valinnan perusteena cm kuoruja- ja kauha- 

koon suhde: eduliisin kauialiisten Lukumäärä kuormaa kohti . . .5 kpl pyörääuoroaajil1a ja 

kaivukoneilla 4.. . kpl. Levitys- ja tiivityakoneider. on pystyttävä äsitteiemään aikayk-

sikköä kohti sama materiaalimäärö, kuin kuor:nauskoneen. 

Kuormaus-kuljetusväline-yhdistelmää valittaessa on otettava nuomioon: 

- kuormakoko on jaollinen kauhakoolla (täjttöaste huomioitu) 

- kauhallisten lukumäärä/kuorma lasketaan tasamitan mukaan 

- saman painoluokan kuormauskoneita voidaan varustaa erikokoioilla kauuoiila 

- kuormaajar maksimikuormauskorkeuden ja kuljetusvälineen lavareunan korkeuksien 

ero 	0,5 m 

- työ voidaan tehdä joko yhdellä isolla tai usella pienellä koneella 

- valittu koneyhdistelmä on pystyttävä .äiiyLttitään. 

KONEYHDISTELMAN VERTAILU 

Valittavan koneyhdistelmän 'uie: ollu.: 
- alkatvoitteet täyttävä 

- taloudellinen 

Kuljetusten kustannuata voidaan pienentää valitsemalla kuljetustapa joka ottaa huomioon kui-

jetusmatkan pituuden ja kuljetusolosuhteet 

KULJETUSMATKAN PITUUDEN VAIKUTUS 

Kuljetusmatkan ohessa nyvin lyhyt on massansiirtotapana otettava huomioon pyöräkuormaajalla 

kantamimen (siirtornatka 0...100-270 rn) ja puskusiirto (aiirtomatka 0...0 m). 

KULJETUSKALUSTON SUOR ITTEET KULJETUSMATKAN MUKAAN (ei sisällä kuormausoikaa) 

YLEISET TIET 	 TYÖMAATIET 	 LUONNON TIET 

_______ ______________ _______Ajat eivät sisäII kuormausaikaa 

1 	tfl3  
2,0 	 " 	2O 

- 

1 

1 (::____ : 	 ____ 	 _____ 

TRD7,5m3 	 ______ 
0,5 	 :T[__ 	o. 	 ______ o,s 	 -__- 	- 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4.0 	0.5 1,0 1,5 2,0 2,5 3P 	0,5 1,0 1,5 2.0 2,5 3,0 
KULJETUSMATKA (km) 	 KULJETUSMATKA (km) 	KULJETUSMATKA (km) 

KULJETUSKALUSTON KÄYTTÖ 

	

1: 	 KA KAY 

KAN+KAK 

___ 	 TR(N).PV 

______ 	 - 

' 	
TRD 

HELPOT 4.-.-- 	 ___f. VAIKEAT KUUETUSOLOSUHTEET 

1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	TIELUOKKA 

	

YLEISET 	 TYÖMAA- 	 LUONNON TIETYYPPI 

	

TIET 	 TIET 	 TI 

D7,5m3 



KALUSTOMÄÄRÄN ARVIOINTI 
Kuljetuskalustotyypin tultua valituksi, määrätään kuljetusvälineiden möärä mitoitusohjeiden 
(TVH rek.n:ot 	5027-5030 	ja 	K2-kapasiteettitietokorttier 	avulla. 	Tietokortteja zäjtet- 
täessä pyöristetään kuljetuskaluston määrä ensimmäisessä mitoitusvaiheessa alaspäin ja tar- 
kennetaan työn edistyessä. 	Tandistusta tarkennetaan työn aikana tapahtuvin keikka-aikamit- 

tauksin. 

KULJETLJKSEN 	JÄRJESTELY 
Kuljetusvälineen kapasiteettia voidaan lisätä työnjärjestelyn avulla: 
- 	 työmaaliikenteen järjestelyillä 
- 	kuljetusvälineiden on voitava liikkua toistensa työskentelyä häiritsemättä 
- 	 kuormauksessa on käytettävä parhaiten olosuhteisiin soveltuvaa menetelaää 
- 	poistettava tai vähennettävä kuljetuskaluston käantymiset ja peruutukset 
- 	 kääntymiset on suoritettava eteenpäin 	ajaen 
- 	purkupaikalla on voitava tyhjentää useita kuormia yhtäalkaisesti 

SUOSITELTAVIA TYÖPAIKKAJÄRJESTELYJA 

I,rTrrrrrTTThll_r1h1._, 

j 
LI. hi 	I.Il.I,i.i.i.i 	i.t.t 

TYÖNAIKAISET KESKEYTYKSET 	(KONERIKOT) 
Työnaikaisten keskeytysten vaikutusta vähennetään: 
- 	 turvaamalla koneyhdistelmään sopivan varakaluston saanti 
- 	 etsimällä koneyhdistelmälle sopivia varatöitä 

TYÖMAALIIKENTEEN JÄRJESTELY JA KULJETUSTEIDEN KUNNOSSAPITO 

Työmaaliikenteen järjestelyillä pyritään: 
- 	vänentämään muulle liikenteelle aiheutuvia häiriöitä 
- 	 saamaan työmaaliikenne joustavaksi ja taloudelliseksi 
Liikenteen järjestely voi tapahtua TVH:n monisteen n:o 2821 avulla. 
Työmaateiden kunnoseapidon järjestäminen on suunniteltava. 
Tällöin on määriteltävä tien kunnossapitoaste 	sekä kunnossapidosta vastuussa oleva henkilö. 

KULJETUSTEN VALVONTA 

Valvonnassa tulee erityistii huomiota kiinriiltä: 
- 	 työ:. tekemiseen sovitull.a menetelm1lk 
- 	 kalustornäärön arvioinnin tarkentamiseen 
-. 	icrmakokoon 
- 	 kuljetueteiden kunnossapitoon 
- 	 työturvallisuuteen 

ERÄITÄ TYÖTURVALLISUUSNAKOKOHTIA 
juljetuksia suoritettaessa on turvallisusnäkökohtina huotnioitava mm: 

- 	
kauppa- ja teollisuu8ministeriöfl päätös räjähdysaineiden kuljettamiseata tiellä, no 

- 	 räjähdysaineasetua 696/71 
- 	 tieliikerrnelait, erityisesti rnoottoriajoneuvoasetuksen no 	0/57, 	luku 7 
- 	 sora- ja täytemaakuoppien työturvallisuusohjeet. TVH:n lornake n:o 146 

- 	muu työturvallisuuslainsäädäntö 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 



TIEN__TEKEMINEN 	1 . 

Maa- ja kivimassojen 	kuljetus 
REK NO 	1 SIJOITUS 

5026 B.2 _J_ 	- 

_______ LAATIJA 1 AIKA 

TVH/Rrt 112 	.77 TYÖNSUUNNITTELU 

Työnvaihetiedot Maa- ja kivimassojen kuljefuksen taloudellinen järjestäminen 

TALOUDELLISEN KULJETUKSEN PERUSTEET 

Taloudellinen kuljetuksen järjestäminen edellyttää: 

- 	 ki.innollista massansiirtoeuunnitelmaa 

- 	 oikeata kuljetuskaluston valintaa ja käyttöä 

KULJETUKSEN 	TAVOITE 

Kuljetus on järjestettävä niin, että rnassoja siirtyy: 

- 	 oikea määrä 
- 	 oikeassa järjestyksessä 

- 	 oikeaan paikkaan 

- 	 oikeana ajankohtana 
Tämän tavoitteen 8aaVuttamiseksi on kuljetusta valmisteltava huolellisesti. 

KULJETUKSEN TALOUDELLINEN JÄRJESTÄMINEN 

Kuljetuksen taloudelliseen järjestämiseen sisältyy: 

1. Lähtötilanteen inventointi 
- 	 työaikataulu 
- 	 työkohteet ja niiden rnassamäärät 
- 	 käytettävissä olevan kaluston määrä ja laatu 

- 	 loiljetusolosuhteet 
- 	 kuljetusmatkat 
- 	 kuljetettava materiaali 

2. Samaan työketjuun sopivien kuorrnaus-kuljetus-levltye-tiivistyskoneyhdistelmien muodos- 

tammen 

3. Koneyhdistelmien vertailu j 	edullisimman valinta 

4. Tarvittavan kuljetuskalustomärän arviointi 

5. Työpaikkajärjestelyjen suorittaminen ja työmenetelien valinta 

6. Työraikaisten keskeytyster huomioonotto 

7. Työmaaliikenteen järjestely ja kuljetusteiden suunnittelu ja jrjestminen 

8. Työn asianmukainen valvonta 

LÄHTÖTILANTEEN INVENTOINTI 

TYÖA IKATATJ Lii 
Työaikataulu mtärää työn ajankohdan ja sen avulla voidaan laskea ninimityösaavutus työvuoroa 
kohti. 

TYÖKOHTEET JA NIIDEi 	ASSA,Lr.T 
Työmaatien rakentamisen edullisuus riippiu työkohteen koosta ja kuletusmatkan pItuudesta. 
Kuljetustien rakentami.sesta aiheutuvaa yksikkökustannusten lisäystä on 	verrattava saatavaan 

kuljetus 	stanr ssästooi. 	Tymaatien rakentamiskustannukset ovat vuoden 1977  hintatason 

mukaan (indeksi 215): 

- 	 helpot 5500.. .9500 mk/km, 	raker.ta:ninen käsittää vain tiea].ueen ralvauksen ja tasauksen 
tai jäädyttämisen 

- 	 keskimäärlUset ron 	18500.. .2050C 	k/kt, 	raenteminen tehdään kulvissa olosuhteissa j 
rakermettavien kerrosten 7aksuus on 0. . . 3) cm 

- 	 vaikea noin 37500.. .4150Ö 'nk/km, työ tehdään syksyllä tai keväällä kelirikon vallitessa 1  
kerrosten paksuus on yli 30 cm. 



TYÖMAATIEN RAKENTAMISEN VAIKUTUS TYÖKUSTANNUKSIIN 

(indeksi 215 v.1977) 

Kustannus (mk/yks.) 	 Pituus(km) 

OM0GRAM.I KÄYTTLE3IMEiKKI 
Tehtävä: työkohteessa on kuljotettavia maasola 12 500 rn3itd, kuljetusmatka 1 km, työrnaatien 

rakentamjgolomuht,eet keskimääräiset. Tyhmaalle on tehty kaksi kuljetustarjousta: 
- tarjous 1, 2,77 mk/m3ttd ja edel1'te.tv t:zömaatier tekoa 
- tarjous II, 5,51 mk/m3itd ja ei tynoatietä 
Kumpi tarjouksista on edullisernpi? 

Ratkaisu: Nomogrammista saadaan tarjous 1:n lisäkustannuksekui 1,48 mk/m3itd. Vertailukel-
poiset tarjoushinnat ovat: 
- tarjous 1 = 2,77 + 1,48 mk/m5itd = 4,25 mk/m3itd 
- tarjous II = 3,51 rnk/rn3itd 
Täten tarjous II on edullisernpi ja se on 9250 nk halvempi kun tarjous 1. 

KULJETUSTIET 

Kuljetustiet on luokiteltu kuljetustietietokortissa TVH:n fl:O 5017 
- yleisiin teihin tai irastaaviin 
- työmaateihin 
- luonnonteihin 

Lainsäädäntö rajoittaa liikennöimistä yleisillä teillä. Poikkes1uvan tarvitsee yleisillä 
teillä ajoneuvo, 
- jonka alaelipaino on yli 10 tonnia 
- jonka telipaino on yli 	16 tonnia 
- jonka kokonaisleveys on yli 2,5 metriä 
- joka on rekisteröinätön 
- joka ei täytä muita moottoriajoneuvoasetuksen :n 34-36 vaatimuksia. 

Tien pinnan upottavuus voi estää. kuljetusten suorittamisen, jos kuljetusvölineen naavara on 
pieni tai vetotapa tehoton. Luonnontiellä ja upottvilla kuljetusteillä tulisi käyttää vä-
hintään 2 akselivetoista, inaavaraltaan riittävää kalustoa. 

Kuljetustiessä ei saisi olla yli 10 :n nousuja. Jo3 tällaisella ti11ä joudutaan kuljetuk-
aja suorittamaan, tulisi kuljetuskaluston maksimityöpainon kilowattja kohti olla mandolli-
simman pieni sekä ajokaluston vetotavan riittävän tehokas (vähintään kaksi akselia vetöviä.). 

KUORMAUS- JA PURKUPAIKAN TILAT 

Yuormaus- ja nurupaikan rinimmä'ln näärää iuljetushaluuton käärtouäde, kokonaispituus 
ja -leveys 3ekä kohteessa oievan muun tlusnon vatima tila uekii käytetty tyänenetelrnä. 

KULJETETTAVA MATERIAALI 

Xuljetusvälineess ii tarvitaan 
- teräslava kuijetettaessa Lounetta 
- tiivis lava ja korkea peräiauta kaljenettaeus 	eiiä VCtiIi aata 
- lkmmitettavä java ja korkea perälauna ui;e e . 	taLve iLo e tiuiä aao Lajeja 

. 	 .. 	 ----------.----------- 
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REK NO 1 SIJOITUS 

Maa-ja kivimassojen kuljetus 	 6028 	B.2 
LAATIJA 1 AIKA 

Kuorma-autojen lukumäärän mitoitus 	TVH/Rrt 	9.79 

Kuljetus yleisittä teiUä,työmaa—ja luonnonteittä sekä kaupungin 
kaduilla, utosmeno— a työmoateittä 

TYÖ KOKONAISUUS 

aloittavat 	kuormaus 	kuljetus 	 purku 	 paluu 	 lopettavat 
työt 	 - 	 työt 

Kuormataan KCH:lla tai KIJP:lla tai suoraan jalostuslaitoksen siilosta. 

KUORMA- AUTOJEN LUKUMÄÄRÄN MITOITUS 
Huorn. Autojen lukumäärän rnitoitus suunnitteluvajheessa 

tanahtuu alaspäin pyöristäen kaikilla tietyypeillä. 

A. YLEISET TIET, TYÖMAATIET 4 

TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Työnvaihetiedot 

__/7K 

50 	100 	150 	200 	250 
KUDRMAUKSEN K2-KAPASITEETTI (m3itd/h) 

TVH 732960 6028 B.2 
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J&) )U 	 UV 

AUTOJEN KUORMA- 	KUORMAUKSEN K2-KAPASITEETTI (m3itd/h) 

KOKO (m3itd) 

F. KAUPUNGIN TYÖMAATIET 

-J 

z _/ 

TYOPAIKKAJARJESTELYT 

kuormauspaikka on järjestettävä siten, etteivät kuljetusvälineet ja kuormauskone estä tai 

häiritse toistensa työskentelyä 

kuljetusvälineiden kuormakoot eivät saisi poiketa toisistaan kuormauskoneen kauhakokoa enempää 

kuljetusten aikana ei ajojärjestys saisi muuttua 

kuorman tyhjennys on voitava suorittaa välittömästi kuljetusvälineen saavuttua purkupaikalle 

purkupaikalla on voitava tyhjentää useampia kuormia yhtäaikaisesti 

kuljetustiet on pidettävä kunnossa 

K AYTTOESIMER K Kf 
Kuormauksen K2-kapasiteetti on noin 125 m3itd/h. Kuljetusvälineen tyyppi KAN ja niiden kuorma- 

koko on 5,5 m3itd. Montako autoa tarvitaan, kun kuljetus tapahtuu yleistä tietä pitkin 15km:n 

päähän? 

Ratkaisu: 

Kuormauskoneen keskimääräisen K2- kapasiteetin (125 m3itd/h) kohdalla noustaan kuvan A. nomo-

grammissa pystysuoraan vinoviivalle L l5 km. Leikkauskohdasta siirrytään vaakasuoraan kuorma-

koon 5,5 m3itd kohdalle. Lukumääräksi valitaan alalikiarvo 11 kpl. 

KÄYTTÖRAJOITUKSE T 
jos kääntymis- ja peruutusmatkojen summa on yli 50 m tai jos kuljetukseen sisältyy muita 

menetelmän lisäaikoja kuin kääntymiset ja peruutukset, on kuljetuskaluston lukumäärän 

mitoitus suoritettava työnvaihetietokortin TVH no 5027 avulla 

kUorma-autojen n3iotaoa 1 	arvioida tltmMn tletUkorttn uvuLia koska LyvL4oron kak1 - 

mrttistt K3kRpisiteutit ovt hiaomattvat,t alhiiinmpa kuin K2-kpaa1ttt' 
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TIEN__TEKEMINEN REK NO SIJOITUS 

Maa-ja kivimassojen kuljetus 5029 B.2 
i) LAATIJA AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Moansiirtoautojen 	lukumäärän mitoitus TVH/Rrt 12.77 

Työnvaihetiedot Kuljetus yleisillä teillä 	ja 	tyämaateill.ä 

TYÖKOKONAISUIJS 

aloittavat 	kuormaus 	kuljetus 	purku 	paluu o - __________ lopettavat __________ 
tyot työt 

Kuormataan KK:lla, 	KKI-1:lla 	tai 	KUP:lla 	tai 	suoraan 	jalostuslaitoksen siilosta. 

MAANSIIRTOAUTOJEN LUKUMÄÄRAN MITOITUS 

10 	14 	11 	U 	 100 	150 	200 	250 

AUTOJEN KUORMA- 	KUORMAUKSEN K2-KAPASITEETTI (m3itd/h) 
KOKO 	(m3itd) 

10 	11 12 13141516 

Huom. Autojen lukumäärän 
toitus suunnitteluvaihees-
sa tapahtuu alaspäin pyö- 

( 
	ristäen. 
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mitoitussuunnitteluvaihees- 	14 12 10 
sa tapahtuu alaspäin pyö- 	AUTOJEN KUORMA 
ristäen 	 KOKO (m3itd) 

50 	100 	150 	200 	250 
KUORMAUKSEN K2 -KAPASITEETTI (m3itd /h) 

TVH 732952 5029 R.2 



TYÖPAIKKAJÄRJESTELYT 

_________________________ 

- kuormauspaikka on järjestettävä siten, etteivät kuljetusvälineet ja kuormaskone estä tai 

häiritse toistensa työskentelyä 

- kuljetusvälineiden kuormakokojen ei tulisi poiketa toisistaan kuormauskoneen kauhakokoa enem-
pää, eikä ajojärjestys saisi muuttua kuljetusten aikana 

- kuorman tyhjennys on voitava suorittaa välittömästi kuljetusvälineen saavuttua purkupaikalle 

- purkupaikalla on voitava tyhjentää useampia kuormia yhtäaikaisesti 

- kuljetustiet on pidettävä kunnossa 

KÄYTTOESIM ERKKI 

Kuormaukseri K2-kapasiteetti on noin 180 m3itd/h. Kuljetusvälineiden tyyppi MA, niiden kuorma- 

koko on 15 m3itd. Montako autoa tarvitaan, kun kuljetus tapahtuu yleistä tietä ominaisuuksil-

taan vastaavaa työmaatietä pitkin 1,5 km päähän? 

Ratkaisu: 

Kuormauskoneen keskimääräinen K2-kapasiteetin (180) kohdalta noustaan kuvan 1 nomograrnmissa 

pystysuoraan vinoviivalle L 1,5 km. Leikkauskohdasta siirrytään vaakasuoraan kuormakoon 

15 m3itd kohdalle. Lukumääräksi valitaan alalikiarvo 3 kpl. 

KÄYTTÖ R AJO T U KSET 

- jos kiläntyrnis- ja peruutusmatkojen summa on yli 50 m tai jos kuljetukseen sisältyy muita 

menetelmän lisäaikoja kuin kääntymiset ja peruutukset, on kuljetuskaluston lukumäärän mi-

toitus suoritettava työnvaihetietokortin TVI -! no 5027 avulla 

- kuorma-autojen ansiotasoa ei saa arvioida tämän tietokortin avulla koska työvuoron keski-

märäiset K-kapas.iteetit ovat huomattavasti tlhaisempia kuin K2-kapasiteetit 
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TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Maa— ja kivimassojen kuljetus 

Traktoridumppereiden lukumäärän mitoitus 

REK NO 1 SIJOITUS 

5030 	B.2 
LAATIJA 1 AIKA 

TVH/Rrt 1 12.77 

	

I

Työnvaihetiedot 	u.jeis yteisiu.ä teillä, työmoo-jo tuonnonteiUä 

TYÖKOKONAISU1JS 

	

aloittavat 	kuormaus 	kuljetus 	purku 	paluu 	lopettavat 
työt 	 työt 

TRAKTORIQU MPPEREIDEN LUKUMÄÄRÄN MITOITUS 

YLEISET TIET SEKÄ TYÖMAA- JA LUONNONTIET 

DUMPPERN KUORMA- 	KU0RMAuKSENK2-KAPASTEETTI (rn3itd/h; 	
250 

Hua.Durnpperidenlukumair'n mitoitus suunnitteluvaiheessa tapahtuu alaspäin pyöristäen. 

* ( 	1 TYÖPAIKKAJÄRJESTELYT 

- kuormauspaikka on järjestettävä siten, etteivät kuljetusvälineet ja kuornauskone estä tai 

häiritse toistensa työskentelyä 

- kuljetusvälineiden kuormakoot eivät aisi poiketa toisistaan kuorsauskoneen kauhakokoa 

enempää eik<ä ajojärjestys saisi muuttua kuljetusten aikana 

- kuorman tyhjennys on voitava suorittaa välittömästi kuljetusvälineen saavuttua purkupaikaile 

- purkupaikalla on voitava tyhjentuti 'useampia kuormia yhtäaikaisesti 

- kuljetuotiet on piJe tävä kino: 

TVH 732952 5030 3.2 



KÄYTTÖESIME RKK 
Kuormauksen K2-kapasiteetti on noin 165 m3itd/h. Kuljetusvälineen tyyppi on TRI), ja niiden 

kuormakoko on 9,5 m3itd. Montako kuljetusvälinettä tarvitaan, kun kuljetus tapahtuu 0,3 km 

päähän? 

Ratkaisu 

Kuorrnauskoneen keskimääräisen K2-kapasiteetin (165) kohdalta noustaan nomogrammissa pysty-

suoraan vinoviivalle L 	0,3 km. Leikkauskohdasta siirrytään vaakasuoraan kuormakoon 

9,5 m3itd kohdalle. Lukumääräksi valitaan alalikiarvo 2 kpl. 

KÄYTTÖRAJOITUKSE T 

- jos kääntymis-. ja peruutusmatkojen summa on yli 50 m tai jos kuljetukseen sisältyy muita 

menetelmän lisäaikoja kuin kääntymiset ja peruutukset, on kuljetuskaluston lukumäärän mi-

toitus suoritettava työnvaihetietokortin TVH no 5027 avulla 

- dumppereiden ansiotasoa ei saa arvioida tämän tiet.okortin avulla, koska työvuoron keski-

määräiset K3-kapasiteetit ovat huomattavasti aihaisempia kuin K2-kapasiteetit 
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TYÖNSUUNNITTELU 

Työnvaihet ledot 

REK NO 1_SIJOITUS 

Moa-jo kivimassojen kuljetus 	 5027 	B.2 

Kuorma-jo moansiirtoautot sekä 	 LAATUA 1_AIKA 

troktoridumpperit 	 TVH/Rrtf 1.78 

Kuljettksen kierrosoika sekä K2-kapasiteetti 

TYÖKOKONAISUUS 

0 0 
aloittavat kuormaus kuljetus purku paluu lopettavat 

työt 
p10 

tyot 
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50 	 100 	 150 	200 
KUORMAUKSEN K2 -KAPASITEETTI (m3itd /h) 

AJOAIKA: KULJETUS + PALUU 

I4P 

c 
E 

I'ff 
5 	10 	15 	20 	25 	30 

a. KULJETUSETÄI SYYS (km) (Kuormauksesta - levitykseen) 
MASSOJEN KULJETUS KUORMA-AUTOILLA 

2,5 	5,0 	7,5 	10,0 	12,5 	15,0 
KULJETUSETÄISYYS (km) 

b. MASSOJEN KULJETUS KUORMA-AUTOILLA 
KAUPUNKISETJDULLA 
1- esim: eisempi kehätie, ulosmenotie, 

asuntoalueiden kokoojakadut 
2- esim: kaupungin vilkkaasti liiken-

nöidyt kadut 

3- esim: työmaatiet 

I 

c 
E 

0,5 	10 	1,5 	2,0 	2,5 	3P 
KULJETUSETAIYYS (km) (Kuormaukaeste - vItyJseen) 

C. MASSOJEN KULJETUS MAANSIIRTOA'JTOILLA 

• -r- 

1 
U3 	1 	1,5 	2P 	2,5 	3P 

KUU€TUSETÄISYYS (km) 

d. MASSOJEN KULJETUS DUMPPEREILLA 

E 

1( 



1 PERUSAIKA ( MIN) 
PURKU 

PURKUTAPA PURKUAIKA 

1 	(min) _________________ 

kasaan kipattu 0,6 

matoksi kipattu 0,8 

levityskelkalla 
vetäen 3,8 

1 MENETELMÄN LISÄAJAT (MIN) 

Lisäajan nimi aika huomautuksia 

kääntyminen ja peruutus 1,3 kuormaus- ja purkupaikan yhteenlaskettu 
peruutusmatka 	50 m 

kääntyminen ja peruutus 1,3 	+ kun peruutusmatka kasvaa yli 50 m:ri, 	lisätään 
n. 	0,2-  0,2 min jokaista peruutusmatkan alkavaa 50 m 

kohti 	- 

perälaudan kiinnitys 0,5 kun perälaudan kiinnitys vaatii miestyötä 

kuorman punnitus 0,5 

lavan puhdistus 5,0 

lavan suolaus 1,0 

ajonaikainen pakollinen pysäh- otetaan huomioon vain jos kuljetusmatka yli 
tyminen 1,0 3 km 

KÄYTTÖESIMERKKI '1 
Tehtävä: 	Ajetaan leikkausmaita penkereeseen kuorma-autoilla, joiden kuormakoko on 8 m3itd. 

Kuljetus tapahtuu työmaatietä pitkin 5 km päähän, peruutusmatka on kuormauspaikal-

la 10 m ja levityspaikalla 70 m, ajon aikana ylitetään yleinen tie (pakollinen py-

sähdys). Kuormauksen K2-kapasiteetti on 100 m3itd/h. Mikä on kuljetusvälirieen 

kierrosaika? 

Ratkaisu: 	kuormaus ; 	 3,5 min 

®+® kuljetus + 
paluu 	; 	 22,0 min 

purku 	; 	 0,6 min 

menetelmän 
lisäajat ; 	 3,5 min 

29,63O min 

Ratkaisu esitetty kierrosajan laskentakaaviossa. 

*1 

KIERROSAJAN LASKENTAKAAVIO (min) 
PERUSAIKA 	 ESIM. 	1 	II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 

- kuormausaika 	3,5 

- ajoaika (kuljetus+paluu) 	22,0 
- purkuaika 	______ 0,6 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

______________________________ 26,1 ____ ____ 	____ .. 

MENETELMAN LISÄAJAT 	 ____ 

- kääntymiset ja peruutukset 	1,5 

- perälaudan kiinnitys 	- 

- kuorman punnitus 	- 	 - 

- lavan puhdistus 	- 

- lavan suolaus 	- 

- pakolliset pysähtymiset 	2.0 - _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

TL1= 	3.5 - ____ ____ _____ ____ _____ ____ _____ ____ 

T2 = 	
Ti = 26.1 - ____ ____ _____ ____ _____ ____ _____ ____ 

TL1= 	3.5 - ____ ____ _____ ____ _____ ____ _____ ____ 
T2 = 	2cLA 



KULJETUSVÄLINEEN K2- KAPASTEETTI (m 3 ltd /h 

1: _ _ _ 

• _ _ __ 

20 _____ _____ 8 
	'-'.. 

10 

KIERROSAIKA (min) 

KÄYTTÖESIMERKKI 2 

Tehtäv: 	Käyttöesimerkki 1 :ssii saatiin kuorma-a 	n kierrosajaksi 30 min. Kuljetus- 

kaluston kuormakoko 8 m3itd ja kuormauks ,n K2-kapasiteetti 100 m3itd/h. Mikä 

on kuorma-auton K2-kapasiteetti ja montako kuorma-autoa työssä tarvitaan? 

Ratkaisu: Ratkaisu esitetty nomogrammissa kuva 3. Kuorma-auton K2-kapasiteetti 

16 m3itd/h. Kuorma-autojen lukumäärä saadaan jakamalla kuormauksen K2- 

kapasiteetti kuormauksen K2-kapasiteetiila eli 100/16 	6,3, kuorma-autojen 

lukumääräksi valitaan alalikiarvo 6 kpl. 

TYÖN JÄRJESTELY 

i1 k __ 

- kuormauspaikka on järjestettävä siten, etteivät kuljetusvälineet ja kuormauskone estä tai 
häiritse toistensa työskentelyä 

- kuljetusvälineiden kuormakokojen ei tulisi poiketa toisistaan <uormauskoneen kauhakokoo 
enempää eikä ajojärjestys saisi muuttua kuljetusten aikana 

- kuorman tyhjennys on voitava suorittaa välittömästi kuljetusvälineen saavuttua purkupaikalle 

- purkupaikalla on voitava tyhjentää u .amr• 	kuormio yhtäaikaisesti 

- kuljetustiet on pidettävä kunresa 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 
Tietokurtin avulin ei sos urvioi 	kule 	•ssstnn onsiot 	a, koska keskimääräiset. K -kspss- 

teetit. ovot huomattnvasti 	tstsemp 
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FREK NO 1 SIJOITUS TIEN__TEKEMINEN 	
6072 B.3 Maan Leikkaus ja pengerrystyöt 	

LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 	Maamassojen Levitys 	 TVH IRrt 

Työnvaihetiedot 	TRN 55 P, PT 06, PTO8, JK 20 P, JSM 20 P 

TYÖKOKO NAISUUS 
Kuormaus ja kuljetus 

Raivaus 1/ 	Levitys 
	

TIi 
	

Rakennekerrosten teko 

K2-JA K3-KAPASlTEETT 

Pengerryskoneena voidaan käyttää myös puskievyl1ä varustettua omalla rnoottorivoimalla 
kulkevaa sorkkajyrää (JSM...P). Levitys- ja tiivistyskapaiteetti K3 = 150.. .250 m3itd/h. 

1 Menetelmäaika 	
J 	

a2-kerroin .0,87 

- varsinainen levitystyö 	 A= lohkareettomat tai vähän lohkareita 
- luiskan tasaus (loiva luiska) 	 sisältävät materiaalit (hiekat, sorat, 

murskeet, moreenit) 
- kuormien tyhjennyksen odotus tarvittaessa 
- penkereen pinnan tasaus 	 8 = lohkareiset tai muuten vaikeasti levi- 

tettävät materiaalit 
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Toimiritayksikkö: levityskone ̂  kuormien vastaanottaja 
+ tarvittaessa 1 . . .2 luiskamiestä 

Kuormat tyhjennetään penkereen päätyyn. Autot voivat 
liikkua joko rakennettavan kerroksen päällä tai sen 
alapuolella riippuen paikallisista olosuhteista. 

Levityskone levittää kuormat ja pitää kerroksen ta-
saisena. Levityskoneella voidaan tasoittaa myös 
loivat luiskat. 

Mikäli luiskia ei tasoiteta ja viimeistellä levityk-
sen yhteydessä, tällöin on pidettävä huoli luiskille 
tulevasta oikeasta materiaalimäärästä 

Toimintayksikkö: levityskone + kuorrnien vastaanottaja 
+ tarvittaessa 1 . . .2 luiskamiestä 

Kuormat kipataan penkereen päälle. Levityskone levit-
tää materiaalin 20.. .O cm kerroksissa siten, että 
enger etenee kiilamaisesti n. 1:4 kaltevuudessa tai 

sitä loivemmin. Suurimmat lohkareet sijoitetaan penke-
reen alaosaan. 

Luiskat on pyrittävä tasoittamaan Levityksen yhteydes-
sä. Loivat luiskat voidaan pitää tasaisena 
levityskoneella. Mikäli luiskat tasoitetaan jälki-
käteen, tällöin on levityksen yhteydessä pidettävä 
huoli luiskille tulevasta oikeasta materiaalimäärästä. 

KÄYTTÖESIMEPKK 

Tielirijalle tehdään 7000 m3rtr keskimäärin 0,8m korkeaa Inoreenipengertä. Kuinka kauan työ kes-
tää JK 20 P:lla, kun työ tehdään kerrospenkereenä? 

7000 m3rtr/0,70 	10000 m3itd 

10000 työn kesto 
- 	 245 	41 h 	5 tv 

KÄYTTÖRAJOTUKSET 



TIEN__TEKEMINEN REK NO 	SIJOITUS 

5073 1 	B.3 Maon Leikkaus— jo pengerrystyot 
Jj LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU Maanteikkauksesto täjitykseen TVH /Rrt 12.77 

Työnvaihet iedot Rakenteisiin ke Ipaam attom ien 	massoj en 	Läjitys 

TYÖKOKONAISUUS 

pehmeän perusmaan 	kuormaus ja kuljetus o. 
poisto ________________________ 

Ljitys 	 maisemointi 

NETELWAIHTOLOT mnIMr1A_ 
TYONETELA 

PAATYLÄJITYS PT... - 	läjittäminen tapahtuu päätypengerrysperiaatetta 
noudattaen 

iI TR... - 	kuorrnat pyritään kippaamaan penkan päätyyn siten, 

TRN... että läjityskoneelle jää mandollisimman vähän 

ii .: (KU...) 

varsinaista levitystyötä 

T ;, 

- läjitettäessä 	liik- pehmeää maata 	esiintyy usein 
kumisvaikeuksia läjitysalueella; 	tällöin penke- 

'' (1 reen kantavuutta voidaan parantaa tuomalla soraa 
::.: 1 PM taas, 	pintaa sitovaksi kerrokseksi tai käyttämällä 

1  
telalavoja tai 	jäädyttämällä 

nvas- - 	silloin kun läjityskerros muodostuu korkeaksi ja 
_____ taar.ot- rintaus 	jyrkäksi, 	on työturvallisuusseikkoihin 

taja) kiinnitettävä huomiota: 

• - 	levitys suoritetaan tarvittaessa kiilamaisena 
päätypengerryksenä 

- 	sivullisten pääsy läjitysalueelle on estettävä 
sopivalla tavalla, 	esiin. varoitustaulut, aita- 
uks e t 

- 	työn päätyttyä on rintaukseen pääsy estettävä 
esim. lippusiima-aitauksen avulla 

- 	läjitystyön päätyttyä alue on muotoiltava ja ver- 
________________________________ ___________ hoiltava ympäristöön sopivaksi 

KERROSLÄJITYS PT... - 	läjittäninen tapahtuu altapengertämisperiaatetta 
noudattaen, tällöin läjityskone ei ole kuitenkaan 

fl : ''' läjitettävän kerroksen päällä vaan sen alapuolella 
Ta.... - 	kuormat pyritään kippaamaan kiinni läjitysrinta- 

1;]iH ( Y.T . • . ) ukseen i1r 
(/ 

(Tlp 	) - 	laJ1tskore tonaa maat rintausta vasten, rintaus 
(kerros) 	pyritään pitämään mandollisimman korkea- 

ormi _____ 
_____ -- en vas - 	ennen seuraavan kerroksen ajoa läjitetyn kerrok- 

aant sen pinta tasoitetaan ja mandollisuuksien mukaan 
taja, jähdyttämällä 	tai sidekerroksen 	levityksen avul- - _- _, la vahvistetaan siten, 	että kerroksen päällä voi- 

daan autoilla liikkua 

.1. 	 .. - 	pehrnän maan läjitys ei useimmissa kerroksissa 
'leensa orristu muulloin kuln talvella 	aadytta 
Talia:rikerroKset - 

__________________________ 
alu- 	aiuotoillaan ja ver- 

hoillaan ypäristöbn sopirekni. 

K3-KAP.ASITEETIT( m3iid/h 

Läjit:Tskapasiteetin määrää 	päöisiossa orans- ja kuljetuskapasiteetti. 	Eri levityskoneiden 
maksimaaliseen läjitysalueen "vastaanottokapasjteettjjn" vakuttaa pääasiassa 	läjitettävö. 
materiaali, 	vesipitoisuus sekä läjityspaksiiis. 	Seuraavassa on suur.taa-ar.tavi 	maksirnilevitys- 
kapasiteetteja eri koneilla. 55P 	PTO6 	PTO8 	1 - 

500 	- 	 ousnaat 	pinIa 

1 	2 	3 	4 	1 	2 	3 	4 	1 	2 	3 	4 
Levltyspokuus (m) 



LÄJTYSTAVAN JA - KONEEN VALINTA 

Läjitystavan valintaan vaikuttavat: 

- läjityspaikan maastosuhteet ja käytettävissä oleva tila; vanhat varamaanottopaikat sekä 
kuopat ja painanteet täytetään yleensä pätyläjitysmenetelmäIIä 

- läjitettävä materiaali; vetiset ja huor.osti kantavat rr.ateriaalit. läjitetään kerrosläji-
tysmenetelmällä silloin kun läjityspaikan rruo'Iostaa tasainen rnaastokohta (ei ole kuop-
pia eikä painanteita) 

- sääolosuhteet; useimmiten purkupaikkoja jäädyttävä pakkanen on suureksi avuksi läjitys-
työlle 

läjitystyön tulisi olla aina maastokohdan "maisemanhoitoa"; kunnollinen materiaali tuli-
si käyttää aina hyväksi esim. työmaa- ja kyläteiden tekemiseen 

Läjityskoneen valintaan vaikuttavat: 

- läjitettävän massamäärän tulokapasiteetti 

- läjitystapa, materiaali ja purkupaikan olosuhteet 

- läjityskoneeksi yleensä riittää pienin ja halvin saatavissa oleva puskulevyllä varustettu 
kone (TR, TRN, PT, PTP, JK, JSr!) 

- tilapäisesti läjityskoneena voidaan käyttää melkein mitä tahansa työvälineellä varustet-
tua liikkuvaa maarakennuskonetta (viJ, KUP, KK, KKH, KKT, TH) 

- silloin kun läjitettävär, materiaalin tulokapasiteetti on pieni, on levitystyö edullista 
järjestää siten, että levitys-tasaus-kone käy läjitysalueella vain ajoittain, esim. 
1...2 kertaa päivässä 

KÄY T TÖRAJ OlTU KS E T 



TIEN__TEKEMINEN REK NO 	SIJOITUS 

5032 B.4. L 	______ Tiivistys 

Atus—ja päättysrakenteen sitomattomien 
LAATUA 	AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU kerrosten tiivistys kesälLä TVH /Rrt 12.77 

Työnvaihetiedot Penger, suodatinkerros,suodatinkerros ja jakava kerros, 
_____________________ jokava kerros sekä kantava kerros 

TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET 
ENIN. ________ ____________ _______________ 

jyy_ 1 K3-KAP. 1 KUSTANNUKSET K.YTTÖALA JA ERITYISOHJEET JA KER0S- 
SOVELTUVUUS TYÖNSEJORITUS PAKSUUS m2/h 	

2) 1 	mk/m2 
cmrtd 

kerrat 1)j 
_______ __________ J 	1.10.77 	3) 

JTO6 _________________ ____ ____ _____ 

PENGER ** - Jyräysnopeus 2... 3 km/h 
(soveltuu) _____________________ - vesipit. 	W 	W 	+ 	1 	%-yks. op t- 

50 1-3 900-2700 0,03-0,09 

JAKAVA KERROS ** - 	jyräysnopeus 3... 6 km/h 
(soveltuu) - vesipitoisuus W 	5 % 40 2-5 1400-2000 0,04-0,05 

- materiaalin kivisyys < 15 % ________ ________ 
SUODATIN -  JA ** - jyräysnopeus 	3. . .6 km/h 30/ 
JAKAVA KERROS (***) 

- molempien krs vesjpit. W 	5 % suod. 
samanaikaisesti - jakavan krs kivisyys <15 25/ 9 500-800 0,10-0,16 
(soveltuu hyvin) .-suodatinkrs alkutiiviys 	90 '4 jak. _______ __________ ____________ 
KANTAVA KERROS ** - 	jyräysnopeus 	3... 6 krn/h 
(soveltuu) - 	vesipit. 	WW 	+ 	1 	'4-yks. opt- 

- jakavan krs tiiviys ?97 % 
- suurehkoa 	(yli 6) 	jyräysker- 

tarnäärää tulee välttää alla 20 3 1100-2250 0,03-0,07 
olevien rakenneosien löyhty- 
misen takia 

JTO9 
PENGER - jyraysnopeus 	n. 	3 krn/h 
(soveltuu 	suu- - 	vecipit. 	WW 	+ 	1 	%-yks. opt- rehkoa 3 km/h 50 1-2 800-1600 0,07-0,15 
jyräysnopeutta 
käytettäessä) 

JAKAVA KERROS ** - 	 jyräysnopeus 	3. . .6 	krn/h 
(soveltuu) - vesipitoisuus W?5 % 60 2-5 1700-3000 0,04-0,07 

- materiaalin kivisyys <15 '4 ________ ________ ___________ 
SUODATIN -  JA ** 

- jyräysnopeus 	3... 6 km/h 30/ 
JAKAVA KERROS - 	jakavan krs kivisyys <15 '4 suod. 
samanaikaisesti - suodatinkrs alkutiiviys 	90 '4 40/ 15-20 300-600 0,29-0,39 
(soveltuu hyvin) - molempien krs vesipit. 	W 	5 '4 jak. ________ ___________ _____________ 

JK2O 
PENGER - rengaspaine 300-800 kPa 
(soveltuu mikä- - jyräysnopeus 	5 krn/h 
ii materiaali 

- vesiPit.=W0t. 
. 	

2%-yks 
50 4 ei ole liian 2100 0,05 

kivistä, 	ts - 
soveltuvat materiaalit: 

#54 mm <20... yleensä kaikki koheesio- ja 

30  kitkamaalajit; 	kalliolouhe 
- ei sovellu ________ _______ 

SUODATINKERROS *** 
- rengaspaine 300-400 kPa 

(soveltuu 	hyvin) - jyräysnopeus 	5 km/h 
- jyräyskertamäärää suurentaa 40 3-5 1600-2800 0,04-0,06 

sekä suodatinkrs huono alku- 
tiiviys että alhainen vesi- 
pitoisuus 

JAKAVA KERROS ** - rengaspaine 700-800 kPa 
(soveltuu) - 	jyräysnopeus 	9... 10 	km/h 

- materiaalin kivisyys <15 '4 
- vesipit. 	WW 	+ 	2 '4- yks. opt- 30 16 1100 0,09 
- suodatinkrs alkutiiviys 

___________________-  
- 	90-95 % 

KANTAVA KERROS *** 
- rengaspaine 700-800 kPa 

________ ________ ___________ ______________ 

(soveltuu 	hyvin) - 	 jyräysnopeus 	9... 10 	km/h 
- 	vesipit. 	WW 	'- 	 1 	'4-yks. opt- 20 5-6 3100-3200 0,03 

- 	jakavan krs 	tiiviys ̂97 '4 



JYRIEN VALINTA 

KERROS ___________ _____________ 

________ penger __________{ suodatin_j suodatin- ja jakava 	jakava kantava 

JT 06 ** * *** ** 1 	** 

JTO9 ** * ** 1 	** * 

JK 20 1 	* *** * 1 	** 1 
i 	(***) __________ 1 

*** ensisijaisesti suositeltava 

** soveltuva 

* 	ei suositeltava 

JYRIEN KAYTTÖRAJOITUKSET 

Täryjyrien käyttöä tulisi välttää asuinrakennusten läheisyydessä. 

1 	SELITYKSET (KS. EDELLINEN SIVU) 

1) Jyräyskertamäärät ovat ohjeellisia (vrt. tietokortit TVH rek.no 5034, 5035, 5036). 

2) Jos jyräyskertamäärä poikkeaa raja-arvoista, voidaan välille sijoittuvat arvot arvioida 

lineaarisesti tai määrittää K3-kapasiteettitietokorteista. Kapasiteettiarvot edellyttä-

vät, että jyrättävän alueen pituus on täryjyrillä tiivistettäessä vähintään 400 m ja kumi-

pyöräjyrillä 200 m. Muussa tapauksessa kapasiteettiarvot pienenevät. 

3) Kustannukset sisältävät vain jyräyskustannukset. Tiivistyskustannuksiin sisältyvät 

kastelukustannukset voidaan olettaa karkeissa laskelmissa olevan jyräyskustannusten 

suuruiset. Yksikköhinnat ovat v. 1977 ohjevuokrien mukaiset ndksin arvo = 215. 

- 	ohjearvot pätevät vain kesäolosuhteissa 

- 	yksikkökustannukset tarkoitettu kuvaamaan vain suhdetta eikä niitä saa käyttää kustannus- 

laskennassa 



REK NO 	SIJOITUS 

Tiivistys 	 1 5031 	1 B. 4. 

Alus-ja päällysrakenteen sitomattomien 	LAATIJA 1 AIKA 

kerrosten talvitiivistys 	 LIt 	12.77 

Penger, suodatinkerros ja jakava kerros 

TIEN__TEKEMINEN 

TYÖNSUUNNITTELU 

Työnvai het iedot 

ALUS-JA PÄÄLLYSRAKENTEEN SITOMATTOMIEN KERROSTEN TALVITIIVISTYS 

KÄYTTÖALI\ JA SOVELTUVUUSIEPITYISOHJEET JA TYUNSUOR1TUS 

JK 20, 	kumi- PENGER ** Kuormauskapasiteetti 	1<2>200 rn3itd/h, 	ylityskerrat 8... 
pyöräjyrä, 20, 	jyräysnopeus n. 	5 	ka/ti, 	renga3pi.n 	2OO 	kPa 
Paiflo yli SUODATINKERROS ** Kuorrnauskapasiteetti 	1<2>200 m3itd/h, 	ylityskerrat 	8... 

16, 	jyräysnopeus 25 km/h, 	rengaspaine 2300 kPa 
JAKAVA KERROS ** Kuormauskapasiteetti 1<2 >200 m3itd/h, 	ylityskerrat 8... 

______________ ___________________ _____ 16, 	jyräysriopeus 25 km/h, 	rengaspaine 2600 kPa 

JK 20P, 	pus- PENGER *** Kuormauskapasiteetti 	100< K2 <200 rn2itd/lj 	(kerrospaksuu- 
kulevyllä den mukaan), 	rengaspaino 2400 kPa 
varustettu 
umpy ra- SUODATINKERROS *** Kuormauskapasiteetti 	100< K2 <?00 rn3itd/h 	(kerrospaksuu- 

jyra, 	paino den mukaan), rengaspaine2 300 kPa 
yli 20 t JAKAVA KERROS * Kuormauskapasiteetti 	100<1<2<200 m3itJ/h 	(kerrospaksuu- 

den mukaan), 	rengaspaine 2600 kRa 

JTM 06-10, PENGER ** Kuormauskapasiteetti 	yli 160<1<2<190 mJitJ/h, 	y1i.tyskerrt 
omalla 8...le (huom. 	jyräysniatka 	ja kerrospaksuus), 	jyräysno- 
moottori- peus 	4. . .5 km/h 
vornaila 

u 	eva SUODATINKERROS * Kuormauskapasiteetti 	yli 160<1<2<190 m3itd/h, 	ylityskerrat 
taryjyr, 8... 12 	(huom. 	jyräysmatka 	ja kerrospaksuus) , 	jyräysno- 
paino yli peus 	4.. .5 	km/h 
6 t JAKAVA KERROS * (*) Kuormauskapasiteetti 	yli 160<1<2<190 rn3ltd/h, 	ylityn2errot 

8...12 (huom. 	jyräysmatka 	ja kokonaiskerrospaksuus), 
______________ ____________________ jyräysnopeus 	4. . .5 	km/h 

JTM 	091<, PENGER ** Kuormauskapasiteetti 	yli 160<1<2<190 m3Ltd/h, 	yityskerret 
omalla 8.. .16 	(huom. 	jyräysmatka 	ja kerrospaksuus), 	jyräysno- 
moottori- peus 	4.. .5 	km/h 
voimalla 
kulkeva 
kumipyö- CTVE0GJ/ * Kuorrnauskapasiteetti 	yli 160<1<2<190 m3itd/h, 	jlityskerrst 
rävetoi- Ä'7' * 	() 8...12 	(huom. 	jyräysmatka 	ja kerrospaksuus), 	jyräysno- 
nec täry- peus 	4.. .5 	km/h; 	ei 	sovellu, 	jos sodaLinkerros 	on 	jääty. 
jyrä -__________________ _____ nyt 

JT 06, PENGER * Jyräysmatka 400<1<2<600 	rn, 	jyräyskerrat 	4.. .0, 	jyräysno- 
täryjyrä peus 	> 3 km/h, 	ei sovellu pakkasella 	(alle 0° C) 

SUODATINKERROS * Jyräysmatka 400<1<2<600 m, 	jyräyskerrat 	4.. .8, 	jyräysno.. 
peus 	> 3 km/h, 	ei sovellu pakkasella 	(alle 0°C) 

JAKAVA KERROS * Jyräysmatka 400<K2<600 m, 	jyräyskerrat 	4 .....ivräysno- 
peus 	> 3 km/h, 	ei sovellu pakkasella 	(alle 0°C) 
eikä suodatinkerroksen ollessa jäätynyt 

JYRIEN VALINTA  

JYP.Ä 
__________ 	KERROS 

PENGER SUODATINJ- JAKAVA 

JK2O ** ** * 
JK 20P *** *** ** 
JTM 06-10 ** * 
JTM 09K ** * 
JTO6 * * * 

*** ensisijaisesti suositeltava 
** soveltuva 
* 	ei suositeltava 
(*) soveltuu, jos crtstyskerros on sulassa 

t i 1 s S 



TLVITIiVISTYKSESSÄ HUOMIOON OTETTAV&A 

Työ tulee suorittaa mandollisimman nopeasti levityskoneen jäljessä 20.. ..+O m pituisin Jyräys-

osuuksin. Jyräys suoritetaan adesta-kaisin iikerdoin ilman käännöksiä. 	Jyräys-. 

peittona voidaan käyttää kumipyöräjyrän renkaan leveyttä tai puolta jyrän työleveyttä. Liika-

jyräystä on ehdottomasti vältettävä. Jyräyksellä on yleensä vaikutusta maa-aineksen tiivisty-

miseen vain, jos materiaali ei ole jäätynyt ja jos vesipitoisuus on pieni (yleensä alle 

2. ..4 %). Viivyttely tiivistämisessä heikentää aina talvella aikaansaatavaa lopputulosta. 

Materiaalin käsittelyyn liittyvät muut työvaiheet on sovitettava jyrän kapasiteetin mukaiseksi 

(ottamalla huomioon kerrospaksuus). Tasarakeiset ja kuivahkot materiaalit tiivistyvät suh-

teellisesti parhaiten talviolosuhteissa. Vesipitoisten (W>10 %) sekä suhteistu0eiden ja hie-

noalnespitoisten maalajien käsittely tulisi suorittaa lämpimänä ja kuivana vuoden aikana. 

Kylmissä (lämpötila alle -10°C) olosuhteissa tiivistäminen saattaa olla turhaa. 

JYRIEN KAYTTÖRAJOTUKSET 	 1 
- täryjyrien käyttöä tulee välttää asuinrakennusten läheisyydessä 	 1 



K3 (m3rtd/h) 	 (a2=0.90) 
1 - 

REK NO 1 SIJOITUS TIEN__TEKEMINEN 
Tiivistys 	 5033 	B.4. 

_______ 	
LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 	Hinottova täryjyrä JT 04 	 TVH/Rrt 12.77 

Työnvaihetiedot 	Sitom 0 ttomien pääUysrakennekerrosten tiivi stys kesällä 

TYÖKOKONAISUU S 

aloittavat 	kuormaus kuljetus 	levitys 	-. - 	viimeistely 	lopettavat 
wO 	 p 	 t 1 Ivistys 

työt 	 työt 

	

Tietokortti. sisä1t 	tiivistyksen t.yösaavutust.iedot. 

TYÖSAAVUTUS; K2 JA K3-KAPASITEETIT ( m2/h ), Cm 3rtd Ih 

KERROSPAKSUUS (mrtd) 	 JYRÄYSNOPEUS (km/h) 
0,3 	0.25 	0.2 	0.15 	0.1 

TIIVISTYKSEN OHJEARVOT 

Pääasiallinen Kerrospak- Jyräysno- Jyräys- Jyräyskertojen 
Kerros materiaali suus 	(mrtd) peus kerrat mandollinen _________________ _______________ (km/h) ___________ vaihtelualue 

Jakava Sr,MSr < 	0,30 3 - 4 8 - 	10 4 	- 	12 	(1) 

Kantava Sr,MSr < 	0,25 3 - 4 4 - 6 2 	- 	10 	(2) 
(alaosa) 



OHJEARVOSTA POIKKEAMNEN 

Tarvittava jyräyskertamäärä saattaa vaihdella ohjearvoista vaihtelualueen rajoissa, mikäli 

seuraavista ohjeist.a poiketaan: 

1. Jakavan kerroksen tiivistäminen 

- materiaalin kivisyys <15 % 
- kerrospaksuus <0,30 mrtd 

- vesipitoisuusohjealue W ^ 5 % 
- jyräysnopeus 3 - 4 km/h 

2. Kantavan kerroksen tiivistäminen 

- kerrospaksuus <0,25 mrtd 

- vesipitoisuusohjealue W 	Wopt + 1 %-yks. 	
- 	 <12m 

- jakavan kerroksen tiiviysaste>97 % 

K2-kapasiteettilaskelmissa on käytetty jyräyspeiton suuruutena 0,15 ui. 	2 
Laskelmissa on lisäksi oletettu jyrättävän alueen olevan vähintään 

400.. .500 m pitkä. Jyrän vetokoneena on oletettu käytettävän neli-

pyörävetoista pyörätraktoria, mikä alle 12 m leveillä teillä 

kääntyy 5-vajheiseti (kts. vier. kuva). Jos jyräysmatka on alle 400 ui, 	: 

K2-kapasiteettiarvo pienenee. 

flETOKORTIN KÄYTTÖES!MERKKI 

Kantava kerros, jonka paksuus tiivistettynä on 0,20 ui, tiivistetään täryvalssijyrällä JT 04. 

Mikä on jyrän kapasiteetti, kun kerrosmateriaali on murskesoraa (MSr)? 

Ratkaisu: 

Jyräysnopeutena oletetaan käytettävän 3,5 km/h, jolloin jyräyskertojatarvltaan arviolta 5 

(kts. ohjearvot). Kuvan 1 rlomogrammiuikäyttäen saadaan K2770 m2/h 150 m3rtd/h 

K3 690 m2/h 135 m3rtd/h 

TIETOKORTIN KÄYTTÖRAJOITUKSET 

- 	 ohjearvot pätevät vain kesäolosuhteissa 



TIEN__TEKEMINEN REK NO 	1 SLJOITUS 

5034 B.4 Tiivistys 

LAATIJA 	AIKA 

TVH /Rrt 12.77 TYÖNSUUNNITTELU Hinattciva 	täryjyrä JT 06 

Työnvaihetiedot Sitomattomien pääUysrakennekerrosten tiivistys 	kesällä 

TYÖ KOKONAISUUS 

aloittavat 	kuormaus 	kuljetus 	levitys 	1 tiivistys 	1 viimeistelv 	lopettavat 
t) 	 o 	 työt työt 

Tietokortti sisältää tiivistyksen työsaavutustiedot. 

TyÖsA.AvuTus; K 2- JA K3-KAPASITEETIT (m2 /h). (m3 rtd /h) 

KERROSPAKSUUS (mrtr) 	 JYRÄYSNOPEUS (km/h) 	1 n. 	n 	n 	nv 	ni 	nnn 

K3 (m3rtd/h) (a2.O90) 

TIIVISTYKSEN OHJEARVOT 

:::: 
'NO 

0 	2 	4 	6 	8 	10 	12 	14 	16 

JYRÄYSKERRAT 

1 	1 
Pääasiallinen Kerros- Jyräys- Jyräys- Jyräyskertojen 

Kerros materiaali paksuus nopeus kerrat mandollinen 
(mrtd) (krn/h) vaihtelualue 

Penger Lo 0,50_2,00* 2 - 3 6 	- 	12 1 	- 	 16 

I-lkMr. . .SrMr <_0,50 2 - 3 1 	- 	3 1 	- 	10 	(1) 

Jakava hkSr. . .kiSr,MSr 0,40 3 - 6 2 - 5 2 	- 	 10 	(2) 

' 	0, 3() Suodatin- tUk. . . srtlk 

ja 	jakav hkSr. . .kiSr ' 0,25 - 

8 	- 	 15 	(3) 

Kantava r,MSr < 0,20 3 - 6 3 2 	- 	8 	(14) 

* riippuu kivikoosta 



OHJEARVOISTA POIKKEAMINEN 

Tarvittava jyräyskertarnäärä saattaa vaihdella ohjearvoista vaihtelualueenrajoissa, mikäli 
seuraavista ohjeista poiketaan: 

1. Perikereen tiivistäminen 
¶ 	- maapenkereen kerrospaksuus <0,50 mrtd 

- vesipitoisuusohjealue W 	Wopt + 1 %-yks. 

2. Jakavan kerroksen tiivistäminen 
- materiaalin kivisyys <15 % 
- kerrospaksuus <0,40 mrtd 
- vesipitoisuusohjealue W5 % 
- jyräysnopeus v 	3 - 6 km/h 

3. Suodatinkerroksen ja jakavan kerroksen samanaikainen tiivistäminen 
- jakavan kerroksen paksuus 0,25 mrtd 

(muuten tulee kerros rakentaa kahtena kerroksena) 
- jakavan kerroksen kivisyys < 15 % 
- suodatirikerroksen paksuus <0,30 mrtd 

(Huom., mikäli jakavan kerroksen paksuus on yli 0,25 mrtd, täryjyrän JT 06 syvyysvaiku- 
tus ei riitä kuin suodatinkerroksen pintaosaan (0.. .0,15 rnrtd) tiivistämjseen) 

- molempien kerrosten vesipitoisuus vähintään 5 %-yksikköä 
- suodatinkerroksen alkutiiviys> 90 % 

4. Kantavan kerroksen tiivistäminen 
- kerrospaksuus <0,20 mrtd 
- vesipitoisuusohjealue W = Wopt + 1 %-yks. 
- jakavan kerroksen tiiviysaste > 97 % 

(Huom. suurta jyräyskertamäärää ( >6) tulee välttää alla olevien rakennekerrosten löyty-
misen takia). 	 : 	.cl2m 

K2-kapasiteettilaskelmissa on käytetty jyräyspeiton leveytenä 0,15 m. 
Laskelmissa on lisäksi oletettu jyrättävän alueen olevan vähintään 
( 00. . .500 m pitkä. Jyrän vetokoneena on oletettu käytettävän neli-
pyörävetoista 	pyörätraktoria, mikä alle 12 rn leveillä teillä 
kääntyy 5-vaiheiseeti (kts. vier. kuva). Jos jyräysmatka on alle 
400 m, K2-kapasiteettiarvo pienenee. 

KÄYTTÖESIMERKKI 

Jakava kerros, jonka paksuus tiivistettynä on 0,35 m, tiivistetään täryvalssijyrällä JT 06. 
Mikä on jyrän kapasiteetti, kun kerrosmateriaali on hiekkaista soraa (hkSr), jonka kivisyys 
on alle 10 %? 

Ratkaisu: 

Jyräysnopeutena oletetaan käytettävän 5 krn/h, jolloin jyräyskertoja tarvitaan arviolta 4 
(kt. ohjearvot). Kuvan 1 nomogrammia käyttäen saadaan K2 1600 m2/h560 m3rtd/h 

K3 1450 m2/h 505 m3rtd/h 

KÄYTTÖRAJOITUKSE T 

- 	ohjearvot pätevät vain kesäolosuhteissa 



REK NO 	SIJOITUS 
TIEN__TEKEMINEN 

	

3 	Tiivistys 	 5035 	B.4. 

	

_______ 	 LAATIJA AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 	Hinottava täryjyrä JT 09 	 12 77 

Tynvaihetiedot 	Sitomattomien päälysrakennekerrosten tiivistys kesällä 

TYÖKOKONASUUS 	 ________________________________________________ 

aloittavat 	kuormaus , kulJetus 	levitys 	tiivistys 6 viimeitely; 	lopetta 

työt 	 1 	 tyOt 

Tietokortti sisältää tiivistyksen työsaavutustiedot. 

TYÖSAAVUTUS, K 2 JA K 3-KAPASITEETIT (m2/h ), (m3 rtd/h) 

KERHOSPAKSUUS (m3rtd) 	 JTO9 JVRÄYSNOPEUS (km/h) 

_______________________________________________________ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

900 	800 	700 	600 	500 	400 300 	200 	100 
K3(m3rtd/h) 	(a2O,9O} 	 JYRÄYSKERRAT 

TIIVISTYKSEN OHJEARVOT 

1 
Pöäasiallinen Kerros- Jyräys -  Jyräys- Jyryskertojen 

Kerros materiaali paksuus nopeus kerrat mandollinen 
(mrtd) )km/h) vaihtelualue 

Penger Lo  0,50_2,00* 2 - 3 '4 	- 	10 4 	- 	12 

HkSr < 0,50 1-3 1-2 1-10(1) 

Jakava hkSr. 	.kiSr < 	0,60 3 - 6 2 - 5 2 	- 	20 	(2) 

Suodatin- HHk. . .srHk < 	0,30 
3 - 6 15 	- 	20 15 	- 	50 	(3) 

ja jakava hkSr. . .kiSr < 	0,40 

* riippuu kivikoosta 



OHJEARVOISTA POIKKEAMINEN 

Tarvittava jyräyskertamäärä saattaa vaihdella ohjearvoista vaihtelualueen rajoissa, mikäli 

seuraavista ohjeista poiketaan: 

1. Maanpenkereeseen tiivistäminen 

- kerrospaksuus<0,50 mrtd 

- vesipitoisuusohjealue W = Wopt + 1 %-yks. 

(esim. jos W>Wopt ̂  3 %-yks. saatetaan tarvita yli 10 jyräyskertaa laatuvaatimuksesta 

(D=87. . .95 '4) sekä materiaalista riippuen) 

2. Jakavan kerroksen tiivistäminen 

- kerrospaksuus <0,60 mrtd 

- jyräysnopeus 3. . .6 km/h 

- materiaalin kivisyys <15 '4 
- materiaalin vesipitoisuus W5 '4 

(esim, jos materiaalin kivisyys on 30... 40 '4, tarvittava jyräyskertamäärä saattaa kohota 
15.. .20) 

3. Jakavan kerroksen ja suodatinkerroksen samanaikainen tiivistäminen 

- jakavan kerroksen paksuus <0,40 mrtd 

- jakavan kerroksen kivisyys < 15 '4 
- suodatinkerroksen paksuus <0,30 mrtd 

- suodatinkerroksen alkutiiviys 90 '4 
- jyräysnopeus 3.. .6 km/h 

- molempien kerrosten vesipitoisuus W 5 '4 
(esim. jos ohjeellisista kerrospaksuuksista poiketaan, saattaa molempien kerrosten 

tiivistärninen vaadittaviin tiiviyksiin olla mandotonta) 

K2-kapasiteettilaskelmissa on käytetty jyräyspeiton leveytenä 0,15 m sekä oletettu jyrättävän 

alueen olevan yli 400 m pitkä. Jyrän vetokoneena käytetään telapuskutraktoria, mikä kääntyy 

yli 7 in leveillä teillä U-käännöksinä. Jos jyrättävän alueen pituus on alle 400 m, K2-kapa-

siteetti pienenee. 

KÄYTTÖESIMERK KI 
Jakavaa kerrosta ja suodatinkerrosta tiivistetään samanaikaisesti täryjyrällä JT 09. Jakavan 

kerroksen paksuus on 0,25 rnrtd ja suodatinkerroksen paksuus 0,30 mrtd. Mikä on täryjyrän 

kapasiteetti? 

Ratkaisu: 

Jyräyskertoja tarvitaan arviolta 16, kun jyräysnopeutena käytetään 4 krn/h (kts. ohjearvot). 

Kuvan 1 nomogrammia käyttäen saadaan K242O m2/h230 m3rtd/h 

K3380 m2/h 210 m3rtd/h 

KÄYTTÖRA.JOITUKSET 

- 	 ohjearvot pätevät vain kesäolosuhtejssa 
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EK NO 	SIJOITUS TIEN__TEKEMINEN 1 	 ____________ 

	

I 	Tiivistys 	 5036 	B.4. 

	

________ 	 LAATIJA 1 AIKA 

TYÖNSUUNNITTELU 	 TVR/Rrt 12.77 Kumipyöräjyrä JK 20 

Työnvaihetiedot 	
Sitomattomien pää ttysrakennekerrosten tiivistys kesällä 

TYÖ KOKONAISUUS 

aloittavat 	kuormaus 	kuljetus 	levitys 

	

1 viimeistely 	lopettavat tiivistys 	
- 	työt työt 

Tjetokorttj sisältää tiivistyksen työsaavutustiedot. 

TYÖSAAVUTUS; K 2-JA K 3- KAPASITEETIT (m 2 /h). (m 3rtd /h) 
KERROSPAKSUUS (mrtd) 	 JK2O JYRÄYSNOPEUS (km/h) 

1(3 (m3rtd/h) (a2O.9O) 

TUVISTYKSEN OHJEARVOT 

Kerros 
Pääasiallinen 
materiaali 

________________ 

Kerros- 
paksuus 
rnrtd 

Jyräys- 
nopeus 
km/h 

Rengaspaine 
kPa * 

_____________ 

Jyräys- 
kerrat 

_________ 

Jyräyskertojen 
mandollinen 
vaiht.elualue 

Periger HkMr.. .SrMr 	< 0,50 5 300.. .800 4 4...10 	(1) 

Suodatin HHk.. . srHk < 0,40 5 300.. .800 3.. .5 3... 	8 	(2) 

Jakava hkSr. . .kiSr 0,30 	
J__9... 

10 700.. .800 15 5.. .20 	(3) 

Kantava Sr. . .MSr 0,20 9.. .10 700., .800 .. 	.6 3... 	(4) 

* kPa 	0,01 nt ( 1at1kp / cm2) 



OHJEARVOISTA POIKKEAMINEN 

Tarvittava jyräyskertamäärä saattaa vaihdella ohjearvoista vaihtelualueen rajoissa, mikäli 

seuraavista ohjeista poiketaan: 

1. Penkereen tiivistäminen 

- vesipitoisuusohjealue W 	. .Wopt + 2 %-yks. 

- kerrospaksuus<O,50 mrtd 
(esim, jos vesipitoisuus W Wopt + 2 %-yks, saattaa jyräyskertamäärä kohota yli 10) 

2. Suodatinkerroksen tiivistäminen 

- kerrospaksuus<0,40 mrtd (muuten tiivistettävä kandessa osassa) 

- jyrän rengaspaine>300 - 400 kPa 	 ______ - - 

- suodatinkerroksen alkutiiveyden vaikutus ilmenee 
vierejsestä. kuvasta 	

90 - 	 - 

3. Jakavan kerroksen tiivistäminen 

- materiaalin kivisyys <15 % 
	 w' 80 - - -- 

- jyräysnopeus v = 9 - 10 km/h 	 70 
- rengaspaine 700 - 800 kPa 	 2 	4 	6 	8 	10 12 

- suodatinkerroksen tiiviysaste>90 - 95 % 	 JYRAYSKERRAr (n) 

- jakavan kerroksen paksuus<0,30 mrtd 

- jakavan kerroksen vesipitoisuusohjealue: W = Wopt ̂  2 %-yks. 

Mikäli poiketaan useista em. kohdista, jyräyskertamäärä saattaa kohota yli 30 - 40 tai 

kerrosta ei ehkä saada kumipyöräjyrällä JK 20 riittävän tiiviiksi. Esim. jos kivisyys on 

30 - 40 %, saattaa jyräyskertamäärä kohota 20 - 30 tai jos jyräysnopeus on alle 5 km/h, 
saattaa jyräyskertamäärä kohota yli 20 tai jos suodatinkerroksen alkutiiviysaste on alle 

80 - 85, saattaa jyräyskertamäärä kohota yli 20 tai jos jakavan kerroksen vesipitoisuus 

W = Wopt - 5 %-yks., saattaa jyräyskertamäärä kohota yli 20. 

4. Kantavan kerroksen tiivistäminen 

- kerrospaksuus<0,20 mrtd 

- vesipltoisuusohjealue W 	Wopt ̂  1 %-yks. 

- jakavan kerroksen tiiviys ^ 97 % 
- rengaspaine 700 - 800 kPa 

K2-kapasiteettilaskelmissa on käytetty jyräyspeiton leveytenä 0,20 m. Lisäksi on oletettu 

jyrättävän alueen olevan yli 200 rn pitkä. Jos jyrättävän alueen pituus on alle 200 m, K2- 

kapasiteetti pienenee. 

TETOKORTIN KÄYITÖESIMERKKI 

Jakava kerros, jonka paksuus tiivistettynä on 0,25 m ja kivisyys alle 10 % tiivistetään kumipyö-
räjyrällä JK 20. Mikä on jyrän 	kapasiteetti? 

Ratkaisu: 

Jyräyskertoja tarvitaan arviolta 15, kun jyräysnopeutena käytetään 10 km/h (kts. ohjearvot), 

Kuvan 1 nomogrammia käyttäen saadaan K21280 rn2/h320 m3rtd/h. 

K31150 m2/h290 m3rtd/h. 

TIETOKORTIN KÄYTTÖRAJOITUKSET 

- 	 ohjearvot pätevät vain kesäolosuhteissa 
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TYÖMENETELMÄT 
-•' 

0 1 Silloin kun varsinainen leikkaustyö suoritetaan 
pyöräkuormaajalla, jää luiskille poistettavaksi 
yleensä huomattavia massamääriä 	(kuvat 1 	2). ja 
Tällöin ilkoluiskat leikataan viimeistelytyön suo- 
rittavalla puskukoneella 	Tyon kulku on seuraava 

'-' - ulkoluiskilla olevat massat työnnetaan alas 
... luiskan poikkisuujitaisilla puskuilla (kuva 2), 

samalla pyoristetaan luiskan ylareuna 
- massat kuormataan autoihin kuormaajalla 

- 

- ulkoluiska tasoitetaan puskukoneella ensin luis- 
kan poikkisuuntaisilla puskuilla ja vielä tar- 
vittaessa luiskan pituussuuntajeilla puskuilla 

- 

- sivuojat leikataan puskukoneella tien pituus- 

'I f 
suuntaisilla puskuilla (kuva 3); samalla leika-
taan 

- 	 ; 
, 	 . 

sisaluiska ja tiepohjan muoto, leikkausmaat 
kuorrnataan kuormaajalla 
(kuva 3) 

Silloin kun varsinainen leikkaustyo suoritetaan kai-
vukoneella, on viimeistelytyön yhteydessä suoritet- - 

_______________________________________ 
tava massojen poisto yleensä vähäistä (0. . .0,20 

• m3ktd/m2td) riippuen kaivukoneella suoritetun leik- 
kaustyön tarkkuudesta. 	Työn kulku on seuraava: 

,,. 	-"j 
- ulkoluiskan ylareuna pyoristetaan luiskan pituus- 

suuntaisilla puskuilla (kuva 4) 
- - luiska tasoitetaan poikkisuuntaisilla puskujila 

(kuva) 
- p. 

- sivuojat ja tiepohja muotoillaan (kuva 	3) 
- ylimääräiset massat kasataan tiepohjalle, josta 

Luiskia viimeisteltäes 	niitä ei tule pyrkiä saa- 
maan liian sileiksi 	ja "hiotuiksi" Luiskat yleensä 
nurmetetaan ja hieman "rosoinen" kasvualusta on pa- 
rempi kuin silea 	Lisaksi luiskat pyritaan ennen 
nurmettamista urittamaan, telapuskukoneen telojen 
jaljet jattavat varsin hyvan urituksen, joten tela-
jalkia ei tule peittaa esim 	takateravedoilla 
Kuvassa 4 viimeistelyaste on hyvä. 

.. 	1 ... 
Työryhmän apumies 	(RM) avustaa viimeistelytyökonet- 
ta leikkauksen syvyyden, muodon ja luiskakaltevuuk- -••• 
sien tarkistuksessa sekä poistaa lapiolla esim. 
sivuojan pohjalle mandollisesti jaavan karheen yms 

- 	*_ 	---- 	-- 

KÄYTTÖESIMERKKI 

28 000 m3ktr maan leikkaus (moreeni M2) suoritetaan pjöräkuornaajaLia sekä viimeistely pusku- 
koneella PT 21. Leikkauksen korkeus sivuojan pohjasta on keskimäärin 	ts ja tiepohjan 	leveys 
18 ts. 	Kuinka paljon viimeistelytyöhön kuluu iikaa? 	Leikkauksen pituus on n. 220 ts. 	(Työn 
alustava suunnittelu). 

Ratkaisu: 	Työmäärä: 	luiskat 2 x 12 x 220 	i..00 tn2, 	pohja 18 x 2204000 m2 leikkausta 
1,0 m7 ktr/m2 

K3-kapasiteetti 	70 m2/h 

Työn kesto 	m2 	130 h 	16 työvuoroa 
70 m2/h 

KÄYTTÖ RAJOITUKSET 

(- 



TIEN__TEKEMINEN REK NO 	J SIJOITUS 

5055 B.5 ______ Atustavat tyot 
________ 

LAATUA 1 AIKA 

TVÖNSUUNNITTELIJ Lumen raivous TVH/Rrt. 12,77 

Työnvaihetiedot Tetapuskutraktori PT 05... 35 

K3-KAPASITEETTI 	(m2/h) 

PTO5PTO6PTO8 PT12 PT15 PT21 PT35 __________ 

SIIRTOETÄISYYS 10.. .30 	m 
3000 

OLOSUHDEKUVAUS 

A Kovapohjainen tasainen alusta, 

F2000 ____________ lumen paksuus n. 	50cm _________ ___________ 
B Epätasainen alusta, kannokko 

tms, 	
työmaatie, 	kapea penger; 

lumen paksuus n. 	50 cm 

C Kuten kohta B; 	lumen paksuus 
n. 	100 cm 

4- 

1000 

' 30 '  20 '  
KONEEN TYÖPAINO(t) 

TYÖME NE TEL MÄ 

Telapuskutraktorilla puhdistetaan raivattava alue lumesta ja jäästä, 	jotka kasataan raivatta- 
van alueen reunoille tai mandollisesti raivausalueelle. 	(Ks. tietokortti no 	506'+.) 

KÄYTTÖESIMERKKE 

Lumen raivaus suoritetaan 18 t puskukoneella. Raivausalueen suuruus on 3000 m2 ja lumen pak- 

suus n. 	60 cm. 	Alue on metsikköä, 	josta puusto on poistettu. Paljonko lumen raivaukseen ku-. 
luu aikaa? 

3000 m2 
- Ratkaisu: 2,5 	h 

KÄYTTÖRAJOITUK SET 
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