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YLEISTÄ 

Maanleikkaus- ja pengerrystyöt tehdään raken-
nussuunnitelman mukaisesti. Massat on käytet-
tävä rakennustaloudellisesti ja -teknillisesti par -
haalla tavalla. 

Leikkaus- ja pengerrystäiden aikana on jatkuvas-
ti tarkkailtava leikkausmaan tai varamaanotto-
paikasta tuotavan kiviaineksen laatua. Jos ilme-
nee poikkeamista suunnitelmassa esitetystä, on 
päällysrakenteen paksuutta vastaavasti muutet-
tava sekä penkereen että leikkauksen kohdalla. 

1510.. .1530 MAAN LEIKKAUS 

YLEISTÄ 

Ennen leikkaustöitä on ryhdyttävä toimenpitei-
siin, jotka koskevat tämän työselityksen osassa 
1100 käsiteltyjä alustavia töitä, sekä tarpeellisten 
mittojen asettamista osassa 1100. . .9200 esitet-
tyjen periaatteiden mukaan. 

TIELEIKKAUKSET 

Leikkaustyön tarkkuus 

Kunkin erillisen leikkauksen tulee päällysraken-
teen alle jäävää osuutta lukuunottamatta keski-
määrin täyttää suunnitelman mukaiset mitat. 
Alusrakenteen yläpinnan leveys ei kuitenkaan 
saa alittaa suunnitelman mukaista leveyttä eikä 
leikkaukseen tehtävän ojan pohja ja päällysra-
kenteen alle jäävä osa leikkauksen pohjasta saa 
millään kohdalla olla suunniteltua tasoa ylempä-
nä. Suurin sallittu yksittäinen poikkeama suunni-
telman mukaisesta tasosta saa em. poikkeuksia 
lukuunottamatta olla ± 0,10 m. Päällysraken-
teen alle jäävillä osuuksilla kussakin erillisessä 
leikkauksessa suurin sallittu keskimääräinen 
poikkeama suunnitelman mukaisesta tasosta on 
—0,05 m ja suurin sallittu yksittäinen poikkeama 
—0,10 m. Leikkaustyössä on otettava huomioon, 
ettei luiskien vakavuutta työlle sallitusta epätark-
kuudesta johtuen kuitenkaan vaaranneta. 

Leikkauksen teko 

Leikkaus on pyrittävä mandollisesti pehmeikköjä 
lukuunottamatta, tekemään siten, että ojat ja 
luiskat leikataan samalla kerralla. Ojien tekemi-
nen samanaikaisesti muun leikkaustyön kanssa 
helpottaa leikkauksen pohjan kuivanapitoa. 

Leikkaustyö on tehtävä huolellisesti, jottei leik-
kausalueen ulkopuolella oleva kasvillisuus va-
hingoittuisi. 

Leikatessa routivia helposti syöpyviä maalajeja 
ja maaston kaltevuussuhteiden sitä edellyttäes-
sä on harkittava niskaojien tarpeellisuus ja tehtä-
vä tarpeelliset ojat leikkaustyöhön ryhdyttäessä. 
Ks. osa 1300 kohta "Niskaojat". 

Jos leikkauksessa on kaksi tai useampia maala-
jeja, luiskankaltevuus ja päällysrakenteen pak-
suus määräytyvät heikoimman maalajin mu-
kaan. Kaksiajorataisella tiellä päällysrakenteen 
paksuus määräytyy kummallakin ajoradalla erik-
seen. 

Jos maalajit ovat juoksevia, voidaan leikkauksen 
pohja tehdä rakentamisen ajaksi enemmän sivu-
kaltevaksi kuin suunnitelmassa on osoitettu, jot-
ta se pysyisi paremmin kuivana. Koheesiomaa-
leikkauksia tehtäessä sade- ja valumavedet on 
aina johdettava pois alueelta 'pumppuamalla 
tms. väliaikaisella järjestelyllä. Ennen päällysra-
kenteen tekemistä leikkauksen pohja on saatet-
tava lopulliseen poikkikaltevuuteen ja korkeu-
teen. 

Routivan leikkauksen kohdalla on pistokokein 
varmistuttava, ettei kalliota tai lohkareita jää siir-
tymäkiilasyvyyttä (ks. kuva 2) lähemmäksi tien 
pintaa. Leikkauspohjan ollessa hyvin lohkarei-
nen tulee pohja päällysrakenneluokan ollessa 
1. . .6 järjestelmällisesti harata puskutraktorin re-
pijällä tai muulla vastaavan tuloksen antavalla 
menetelmällä. Lohkareiden poiston jälkeen leik-
kauspohja on tasoitettava ja tiivistettävä. 

Routivan leikkauksen kohdalla, jos pohja on hy-
vin lohkareinen, voidaan harkinnan mukaan 
käyttää maalaatikkopoikkileikkausta tai suuren-
taa päällysrakennepaksuutta. 

Jos maanleikkauksessa tai routivassa leikkaus- 
pohjassa (vrt, edellä) esiintyy kalliota, noudate-
taan mitä siirtymäkiilojen yhteydessä on sanot-
tu. Ks. myös osa 1400 kohta "Avolouhinta". 

Louhikon leikkaus tehdään noudattaen edellä 
maanleikkaustyöstä annettuja ohjeita. Leikkauk-
sissa esiintyvät lohkareet rikotaan ja käytetään 
penkereisiin, massanvaihtojen täyttöihin tai mui-
hin sopiviin rakenteisiin. 

Tiivistämiskelpoinen leikkauspohja on päällysra-
kenteen alle jäävillä kohdilla tiivistettävä tasalaa-
tuiseksi ja syvyydestä riippuen penkereen tai 
pää llysrakenteen vaatimukset täyttäväksi. 

Mikäli epätasaista routimista aiheuttava tie jää 
uuden tien alle, on se osuus entisestä tiestä, jo-
ka on siirtymäkiilasyvyyttä lähempänä uuden 
tien pintaa, leikattava ja massat siirrettävä pois 
tai levitettävä tasalaatuisina kerroksina uuden 



tien alle ja tiivistettävä. Tämän rajan alapuolella 
oleva entinen tie tai sinne jäävä entisen tien osa 
alueella TSV-3,0 m muotoillaan siten, ettei enti-
sen ja uuden tien penkereiden rajapinta missään 
kohdassa ole jyrkempi kuin 1:4, ellei suunnitel-
massa ole mouta osoitettu. Ks. kuva 1. 

UITIE 

Kuva 1. Vanhan tien käsittely sen jäädessä uuden tien alle 

Uuden tien liittämisessä vanhaan tiehen nouda-
tetaan, ellei suunnitelmassa ole muuta sanottu, 
soveltuvin osin jäljempänä siirtymäkiiloista an-
nettuja ohjeita. 

Vanhan tien leikkaamisen yhteydessä saatavat 
päällysrakennemassat (esim. äljysora) on mah-
dollisuuksien mukaan käytettävä hyödyksi tai 
väl ivarastoitava. 

Luiskaloivennukset ja kevennysleikkaukset 

Luiskaloivennukset ja kevennysleikkaukset teh-
dään suunnitelman mukaisesti. Luiskien taitteet 
muotoillaan kuten leikkausluiskista on määrätty. 

Ellei toisin ole esitetty, tehdään kevennysleik-
kaus ja pääleikkaus ensin kevennyksen tasoon ja 
sen jälkeen muu osa pääleikkauksesta. 

Ks. myös osa 1200 kohta "Luiskien tukeminen" 

Leikkausluiskien muotoilu 

Ulkoluiskan ja maanpinnan yhtymäkohta pyöris-
tetään ympyrän kaaren muotoon sellaisilla ylei-
sillä teillä, joilla käytetään päällysrakenteita 
1. . .6. Syvissä leikkauksissa pyöristys ulotetaan 
alueelle, joka ulottuu 1,5 m ulkoluiskan ja maan-
pinnan leikkauskohdan kummallekin puolelle. 
Matalissa leikkauksissa (ulkoluiskan pituus < 1,5 
m) pyöristysmittaa 1,5 m vastaa ulkoluiskan pi-
tuus. Siirryttäessä penkereeltä leikkaukseen 
muutetaan 1 uiskan kaltevuutta lähestyttäessä 
siirtymäkohtaa siten, että saadaan joustava siir-
tyminen. Siirtyminen luiskankaltevuudesta toi-
seen suoritetaan TVL:n normaalimääräysten ja 
ohjeiden kohdan 111-1.33 mukaisia vähimmäis-
mittoja käyttäen, ellei suunnitelmassa ole muuta 
osoitettu. Kallioleikkauksien alkukohdat on pyö-
ristettävä ja verhoiltava sekä tarvittaessa istutet-
tava, jotta saavutettaisiin maisemallisesti onnis-
tunut leikkauksen alku. 

Maaleikkausluiskissa olevat lohkareet ja rumen-
tavat, liikenteelle vaaralliset kalliokohdat räjäyte-
tään rikki verhouksen edellyttämään syvyyteen 
ja louhetta poistetaan niin paljon, että luiska 

voidaan tarvittaessa verhoilla. Ulkoluiskaan voi-
daan kuitenkin jättää maakiviä ja lohkareita paik-
koihin, joissa ne eivät ole liikenteelle vaarallisia 
etenkin, jos alkuperäisellä maanpinnalla on kiviä 
ja lohkareita. 

Verhoiltavia luiskia leikattaessa on yleensä otet-
tava huomioon verhouksen vaatima työvara. 
Nurmetukseen tarvittava ruokamultakerros ei 
vaadi erillistä työvaraa nurmetusmenetelmää 1 
lukuunottamatta. 

Luiskien muotoilussa noudatetaan edellä koh-
dassa "Leikkaustyön ta rkkuus" esitettyjä tark-
kuusvaatimuksia. Luiskat on tehtävä sellaisella 
tarkkuudella, ettei niissä ole ulkonäkää rumenta-
via epätasaisuuksia eikä kunnossapitoa vaikeut-
tavia kiviä. 

Alueiden, joilla käytetään nurmetusmenetelmiä 1 
ja II sekä nurmettavien näkemäleikkausten poh-
jien ja muiden suunnitelmassa erikseen osr. itet-
tujen alueiden tulee lisäksi täyl 
heinänniiton asettamat vaatimuk' 

SIIRTYMÄRAKENTEET JA ROUTAuJA 

Siirtymäkiilat 

Yleistä 

Siirtymäkiiloja käytetään alusrakenteen muutos- 
kohtien aiheuttamien routanousun vaihteluiden 
tai kantavuuserojen loiventamiseksi. Siirtymäkii-
la on routimattomalla maa-aineksella täytetty 
loiva, kahteen suuntaan nouseva kiila, jonka 
paksuin (syvin) kohta on alusrakenteen vaihtu-
misrajalla. 

Siirtymäkiilat rakennetaan päällysrakenteilla 1, 
2, 3 ja 4 varustettavilla teillä aina suunnitelman 
ja/tai kuvissa 4 ja 5 esitettyjen ohjepiirustusten 
mukaan. Siltojen osalta katso kohta "Sillan taus-
tan täyttä". Alempiluokkaisilla teillä on siirtymä-
kiilojen käyttö ja rakenne harkittava tapaus ta-
paukselta. Kuitenkin kallio/pehmeikkätapauksis-
sa on aina tehtävä siirtymäkiila. Siirtymäkiilan 
tarve ja tyyppi ilmoitetaan suunnitelmassa, mut-
ta rakentajan tulee aina tarkkailla todellista tilan-
netta rakennusaikana. 

Siirtymäkiilan syvyys 

Siirtymäkiilan syvyys riippuu lähinnä roudan sy-
vyydestä ja kiilan täyttömateriaalista. Suositelta-
vat syvyydet maan eri osissa esitetään kuvan 2 
kartassa. Mitat ovat samat sekä lievästi että erit-
täin routivassa pohjamaassa. Täyttömateriaalin 
edellytetään tällöin olevan kosteutta pidättävää 
routimatonta hiekkaa. Jos täyttöön käytetään 
karkeata ainesta (soraa, mursketta, louhetta), on 
kiilan syvyyttä lisättävä kartan kussakin vyähyk-
keessä 0,20 m. 

Poikkeuksena kuvan 2 mukaisiin syvyyksiin on 
kallion ja routimattoman maaperän rajakohtaan 
tehtävä, lähinnä kantavuuseroja tasoittava kiila, 
jonka syvyydeksi riittää koko maassa 1,0 m. Sa-
moin riittää routivan leikkauksen ja routivan 
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penkereen rajakohtaan tehtävän kiilan syvyydek-
si 1,25 m (kuva 4 b ja d). 

Siirtymäkiilan pituus 

Siirtymäkiilan pituus määräytyy tien luokan ja 
odotettavissa olevien routanousuerojen suuruu-
den perusteella. Se ilmoitetaan yleensä suunni-
telmassa. Ellei näin ole tehty määritetään siirty-
mäkiilan pituus kuvan 3 nomogrammin avulla. 

Kuvan vasemmassa reunassa on esitetty sallitut 
kaltevuudenmuutokset tieluokittain. Kaltevuu-
denmuutoksen tavoitearvo valitaan vähimmäis-
laatutason ja korkeimman laatutason väliltä ot-
taen huomioon tien liikennemäärä. 

Routanousun eron maksimiarvoiksi, jotka alus- 
rakenteen vaihtumiskohdissa esiintyisivät ilman 
kiilaa, voidaan olettaa seuraavat: 

- Etelä-Suomi: 	50... 100 mm 
- Keski-Suomi: 	70... 150 mm 
- Pohjois-Suomi: 100. . . 200 mm, 

ellei mittauksista (parannettava tie) tai luotetta-
vista kokemusperäisistä tiedoista muuta seuraa. 

Siirtymäkiilan maksimipituus on 50 m ja vähim-
mäiskaltevuus tasausviivaan nähden 1:30. 

Siirtymäkiilan rakentaminen 

Ellei suunnitelmassa ole muuta osoitettu raken-
netaan siirtymäkiilat edellä esitettyjen mitoitus-
periaatteiden ja kaaviokuvien 4 ja 5 mukaisesti. 

Tien pituussuuntainen siirtymäkiila tehdään seu-
raaviin alusrakenteen muutoskohtiin: 
- kallio/routiva maaleikkaus tai routiva penger 
- kallio/routimaton maaleikkaus tai routimaton 

penger 
- routiva maaleikkaus/routimaton penger 

Kuva 2. Siirtymäkiilan syvyydet maan eri osissa. (Etäisyys 
tien pinnasta kiilan syvimpään kohtaan.) 

SALLITTU KALTEVUUDENMUUTOS X (.. 
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PITIJIJS(m) 
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ERO ( mm ) JOS 

- 
1 TIESSA EI OLISI 

KIILAA - 	- . SALLITTU KALTE- 

.+o 

\\ 
VUUOENMUUTOS (%.) 

so%: _ - _ - - — — — 
— 
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20 
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15 

KOKOO J AT 1 E T 

T 10 
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VALTA- JA KAHTATIET 
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o KORKEIN LAATUTASO 

ESIMERKKI: KOKOOJATIE KESKI-SUOMESSA 	 SIIRTYMAKIILAN PITUUS 1. 

VALITAAN z 12 %.. •.150 mm. 	 ( ENINTAAN 50 U 

SAADAAN L.12.5m. 

Kuva 3. Siirtymäkiilan pituuden mitoittaminen. Pituus L saadaan sallitun kaltevuudenmuutoksen X ja arvioidun routanousueron 
a avulla. 
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- routiva maaleikkaus/routiva penger 
- routiva penger/routimaton penger. 

Rinneosuuksilla ja muilla kohdilla, joissa alusra-
kenne muuttuu tien sivusuunnassa, käytetään 
vastaavasti poikittaista siirtymäkiilaa. Kuvat 4 ja 
5 esittävät periaatepiirroksia siirtymäkiiloista eri 
tilanteissa. 

Siirtymäkiila on tehtävä myäs rumpujen ja putki- 
siltojen yhteyteen. Nämä kiilat rakennetaan ku-
ten kallioleikkauksen rajakohtaan tehtävät kiilat. 
Jos rumpu sijaitsee routasyvyyden alapuolella 
tai jos rummun halkaisija on alle 0,5 m, harki-
taan siirtymäkiilan tarve tapauskohtaisesti. 

Sivu- ja pituussuuntaisen siirtymäkiilan pohja 
muotoillaan yleensä samaan sivukaltevuuteen 
kuin vastaavaan kantavuusluokkaan kuuluva 
alusrakenne, paitsi tapauksessa routiva leikkaus! 
routiva penger, jossa poikkikaltevuus saa olla ̂  

1:10, mikäli täyttä tapahtuu routivalla penger-
täytteellä 
Sellaisessa kohdassa, johon ei rakenneta nor-
maalia siirtymäkiilaa, paksunnetaan päällysra-
kenne kantavamman alusrakenteen puolella 5 m 
matkalla. 

Siirtymäkiilojen täyttään käytetään routimatonta 
maa-ainesta. Täyttämateriaaliksi sopii parhaiten 
kosteutta pidättävä routimaton hiekka (D-kanta 
vuusluokan materiaali), ks. myös kohta "Siirty 
mäkiilan syvyys". 

Jos on kysymys täyttämisestä suoraan kalliopin-
nan päälle, tai kiilan yhteydessä louhepenkeree-
seen, voidaan täyttämiseen käyttää louhosta, ot-
taen kuitenkin huomioon, mitä osassa 1400 lou-
hepenkereen tekemisestä on sanottu. Kallioleik-
kaukseen liittyvän siirtymäkiilan osa, jonka tar-
koitus on vähentää jyrkän kallioseinämän vaiku-
tusta, tehdään kiilan syvyydestä riippuen joko 
louheesta tai karkeasta sepelistä tai murskeesta. 

Käytettäessä hienojakoisen pohjamaan päällä 
täytteenä karkeaa kiviainesta, on olemassa vaa-
ra, että alla oleva hienojakoinen maa-aines tun-
keutuu täytteeseen. Tällöin on alla käytettävä 
suodatinkerrosta tai - kangasta pohjamaan laa-
dun mukaan. 

Yleensä myös siirtymäkiilan kohdalla riittää nor-
maalin päällysrakenteen kuivatus. Mikäli siirty-
mäkiilaan joudutaan runsaan vedentulon joh-
dosta rakentamaan salaoja, on oja tehtävä niin, 
että se kestää sille tulevan kuormituksen. 

Tiivistäminen on tehtävä siten, että siirtymäkiila 
täyttää maapenkereen yläosalle asetetut tiiviys- 
vaatimukset, ks. taulukon 3 jyräysohjeet. Siirty-
mäkiilan viettoviivan tulee olla tien suuntainen. 
Tapauksessa routiva leikkaus - routiva penger, 
kun täyttä suoritetaan routivalla kiviaineksella, 
viettoviiva saa olla vinosti tietä vastaan. Ohjepii-
rustukset on laadittu yksiajorataista tietä varten, 
mutta niitä voidaan käyttää myös kaksiajoratai-
sella tiellä, koska eri ajoratojen siirtymäkiilat rat-
kaistaan erikseen. 

Jos routivalla pohjamaalla on kallio siirtymäkii-
lasyvyyttä ylempänä, on routiva pohjamaa pois-
tettava koko ajoradan leveydeltä siirtymäkiilasy-
vyyteen ja rakennettava piirustusten mukaisesti 
pituus- ja tarvittaessa poikkisuuntaiset siirtymä-
kiilat. Mikäli kallio on pieni, poistetaan se koko-
naan siirtymäkiilasyvyyteen ja täytetään kuoppa 
ympäröivällä maalla. Tiivistys on tehtävä ympä-
ristön tiiviyttä vastaavaksi. 

Jos tie rakennetaan routivuusominaisuuksiltaan 
tai kantavuudeltaan jyrkästi vaihtelevalle pohja- 
maalle tai jos maassa on paikottaisia vettä johta-
via kerrostumia, joita ei voida leikata pois ja joi-
den voidaan olettaa aiheuttavan epätasaisia rou-
tanousuja, on siirtymäkiilat kaivettava samansy-
vyisiksi kuin tapauksessa kallio - routiva pohja- 
maa. Mikäli routivaa maata on paikallisina sil-
mäkkeinä tms., on routiva maa-aines kokonaan 
poistettava siirtymäkiilan syvyyteen ja korvatta-
va routimattomalla kiviaineksella. 

Jos todetaan tarkoituksenmukaiseksi, voidaan 
siirtymäkiilat korvata maalaatikotla tai lämpö-
eristeel 
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Kuva 4. Tien pituussuuntaiset siirtymäkiilat. 
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Kuva 5. Tien poikittaissuuntaiset siirtymäkiilat. 



Lämpöeristeet 

Tiehen tulevat lämpäeristeet rakennetaan aina 
erikoissuunnitelman mukaisesti. 

Lämpäeristeenä tulee yleensä kysymykseen pai-
sutettu tai suulakepuristettu solumuovi tai kevyt- 
sora. Poikkeuksellisesti voidaan käyttää myös 
puu nkuorta, sahanpurua tai turvetta. 

Solumuovin puristuslujuuden (ädömetrikoe) tu-
lee olla vähintään 0,15 MN/m 2  (näytteiden keski-
arvo), kun muodonmuutos on ̂  5 %. Paisutetun 
solumuovin kuivairtotiheyden tulee olla ̂  40 
kg/m3 . Yksittäisten levyjen kuivairtotiheys ei saa 
olla < 36 kg/m3 . Eristysmuovilevyjen irtotiheyttä 
valvotaan ottamalla näytelevyt tutkittavasta 
erästä eri kohdilta. 

Jokaista toimitettua 100 m 2 :ä kohden mitataan 1 
levy 4000 m 2 :iin saakka. Tämän yli menevältä 
osalta mitataan vain yksi levy jokaista 200 m 2 :ä 
kohti. 

Mitattavia levyjä tulee olla kuitenkin vähintään 
10 kpl toimitettavaa, samaa laatua edustavaa 
erää kohti. 

Levyn pituus ja leveys mitataan (metallimitta, pi-
tuus vähintään 2 m) levyn reunoista ja lopullisik-
si mitoiksi otetaan yhdensuuntaisten mittausten 
keskiarvot. 

Paksuus mitataan työntätulkilla jokaisen nurkan 
lähettyviltä ja lasketaan keskiarvo. 

Punnitus suoritetaan vaa'alla, jonka punnitusky-
ky on vähintään 10 kg ja tarkkuus vähintään 1 g. 
Mittaustarkkuudet ovat pituus ja leveys 1 mm, 
paksuus 0,1 mm ja paino 1 g. Tarkkailutuloksina 
ilmoitetaan jokaisen mitatun levyn tilavuus ja 
massa sekä irtitiheys 0,1 kg/m3  tarkkuudella. Li-
säksi ilmoitetaan irtotiheyksien keskiarvo, mi-
nimiarvo ja maksimiarvo sekä sallittujen minimi-
arvojen alitukset (kpl ja %). 
Tiekevytsoran käyttö tulee yleensä kysymykseen 
vain kevyissä penkereissä, jolloin kevennyksen 
lisäksi saadaan aikaan tehokas lämpöeristys. Ks. 
kohta "Kevytsorapenger". 

Siirtymäkiilat voidaan rakentaa myös lämpöeris-
teitä käyttäen. Ks kuva 6. Valinnan ratkaisee lä-
hinnä kiviainesten saanti tai muu taloudellinen 
vertailu. Eristekerroksen pituus L ja paksuus h il-
moitetaan erikoissuunnitelmassa. 

PITUUSLEIKKAUS 	 A 
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Kuva 6. Siirtymäkiilan korvaaminen ämpäeristeeIIä. 

LÄMPÖERISTE 

ROUTIVA POHJAMAA 
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Maalaatikko 

Maalaatikon rakenneperiaate on esitetty kuvassa 
7. 

Maalaatikon paksuutta ja täyttömateriaalia kos-
kevat edellä siirtymäkiilojen yhteydessä esitetyt 
ohjeet ja periaatteet. Täyspaksu maalaatikko tu-
lee kysymykseen vain korkealuokkaisilla teillä 
(moottoriväylät, 4-kaistaiset tiet, vilkasliikentei-
set valta- ja kantatiet). Muilla teillä käytetään 
ohuempaa rakennetta. 

Maalaatikon käyttökohteet ja rakenne esitetään 
suunnitelmassa. 

Jos siirtymäkiiloja joudutaan sijoittamaan niin 
lähekkäin, että ne leikkaavat toisiaan, ne kannat-
taa korvata yhtenäisellä maalaatikkorakenteella. 
Samoin on maalaatikkoa harkittava silloin kun 
routiva pohjamaa on laadultaan ja vedenläpäise-
vyydeltään jyrkästi vaihtelevaa, sisältäen esim. 
lohkareita tai paikallisia vettä johtavia kerrostu-
mia. 

Maalaatikolle rakennetaan yleensä vain päällys- 
rakenteen edellyttämä kuivatus. Vain poikkeus-
tapauksissa on sen sivuilta tai pohjalta valuvien 
vesien poistamiseksi koko rakenne kuivatettava 
salaojilla (vrt. siirtymäkiilat). 

Päällysrakennekerrokset maalaatikon kohdalla 
määräytyvät täyttökiviaineksen mukaan. Maa- 
ainesten sekoittumisen estävä suodatinkerros tai 
-kangas levitetään tarvittaessa ensimmäiseksi 
maalaatikon pohjalle. Maalaatikon pohjaa ei täl-
löin tarvitse konetyönä tehdyn leikkaustyön jäl-
keen tasoittaa eikä tiivistää. Täyttötyö on pyrittä-
vä suorittamaan mandollisimman pian leikkaus-
työn jälkeen, koska leikkauspohjan kuivanapito 
on usein vaikeaa. 

Tiivistäminen on tehtävä siten, että maalaatikko 
täyttää penkereen yläosalle asetetut tiiviysvaati-
mukset. Ks. kohta "Tienpenkereen teko". 

Pituuskaltevuuden ollessa suuri on pintavesien 
pääsy maalaatikkoon sisäisen eroosion ehkäise-
miseksi estettävä luiskaverhouksin. Tämä kos-
kee erityisesti louhetäytteisiä maalaatikoita. 

ROUTIA+dPtÄVT : 

ROUTIVA POHJAMAA 

k = SIIRTYMÄKIILAN svvvvs 

Kuva 7. Maalaatikon rakenneperiaate. 

MASSANVAIHTOON KUULUVAT KAIVUTYOT 

Yleistä 

Kun penger perustetaan pehmeikön kohdalla ko-
valle pohjalle, pyritään pehmeä perusmaa pois-
tamaan kokonaan tai ainakin massojen painu-
mista vastustavan kantavamman pintakerroksen 
osalta ennen pengerrystyötä. Ylöskohonnutta 
pehmeää perusmaata voi lisäksi olla tarpeellista 
poistaa pengerrystyön aikana. 

Poistettavat massat on siirrettävä sellaisiin paik-
koihin, etteivät ne haittaa massanvaihtoa. 

Poistettavien massojen laatu on ennen käyttöä 
tutkittava ja määriteltävä niiden kelpoisuus mui-
hin käyttötarkoituksiin esim. jäljempänä esitetty-
jen kuvien 9 ja 10 avulla. Poistettavia massoja 
voidaan käyttää esim. pengerluiskiin, vastapen-
kereisiin tai maastonmuotoiluun. Käyttökelvotto-
mat ajetaan läjitysalueille. 

Massanvaihtokaivannon teko (Mvk) 

Sekä osittaisessa että täydellisessä po iska ivussa 
kaivannon pohjan leveys määrätään kuvan 8 
mukaan. Osittaisessa poiskaivussa, jolloin poh-
jamaata lujemmat, sitkeät pintakerrokset kaive-
taan pois, määräytyy kaivusyvyys (d) pohja- 
maan lujuuden, pengerkorkeuden (H) ja pehmei-
kön syvyyden (D) mukaan. Kaivusyvyys ei saa 
merkittävästi poiketa suunnitelman mukaisesta 
syvyydestä. 

Tien alle jäävät kaivannon alku- ja loppupäät on 
painumien tasoittamiseksi tehtävä loivaluiskai-
siksi siirtymäkiilaohjeiden mukaan. 

Perusmaa poistetaan kaivamalla tai ruoppaa-
maIla suunnitelmassa esitettyyn tai työn aikana 
kussakin tapauksessa erikseen määrättyyn sy-
vyyteen ja laajuuteen. Ellei suunnitelmassa ole 
toisin osoitettu, suoritetaan kaivu kuvan 8 peri-
aatteita noudattaen. Osittainen massanvaihto 



suoritetaan syvyyteen d ja täydellinen massan- 
vaihto syvyyteen D. Mikäli massanvaihtoa kaiva-
maila ei suoriteta täydellisenä pehmeiden maa- 
kerrosten poistona, vaan määrättyyn syvyyteen, 
on kaivutyö suoritettava valmiiksi mandollisim-
man etäälle penkereen päästä ennen täyttötyö-
hän ryhtymistä tai sen jatkamista kaivualueella. 
Kaivu voidaan myös suorittaa penkereen päältä, 
kun tehdään täydellinen massanvaihto tai osit-
tainen massanvaihto, olosuhteissa, joissa on 

vaikeuksia suorittaa kaivua etukäteen. 

Ylöskohonneiden massojen poisto (Myy) 

Pengertämällä tehtävän massanvaihdon yhtey-
dessä tulee pengerrystyön aikana penkereen 
edestä ja sivuilta ylös työntyvät massat poistaa 
suunnitelmassa esitettyyn tai työn aikana mää-
rättyyn tasoon. Ks. myös kohta "Massanvaihto 
pe nge rtä mä 1 lä". 

B 

Kuva 8. Massanvaihtokaivannon teko. 

TALVIRAKENTAMINEN 

Ks. yleiset näkökohdat osan 1100 kohdasta "TaI-
virakentaminen". 

Tehtäessä leikkaustöitä talvella on tien rakentei-
sun kelvollisten maaleikkausten kohdalla pyrittä-
vä poistamaan ruokamulta ja aluskasvillisuus jo 
sulan maan aikana. Työn kestäessä on leikkaus- 
kohteesta lumi ja jää poistettava mandollisim-
man tarkasti. Lumenpoisto on järjestettävä niin, 
että se edistyy leikkaustyön edellyttämässä tah-
dissa. Myös lumen tallaamista on tällöin vältet-
tävä. 

Leikkauksen pinnalta ja rintauksesta tulevat jää-
tyneet maakappaleet sijoitetaan jäljempänä, 
pengertämisen yhteydessä mainittuihin raken-
teisiin jäätynyt maa, "kamit", voidaan tarvit-
taessa välivarastoida (esim. päällysrakennemas- 

sat). Jos leikkauspohjan päälle rakennetaan sa-
mana talvikautena päällysrakennekerroksia, tu-
lee pohja saattaa leikkaustyön yhteydessä oi-
keaan kaltevuuteen ja korkeuteen. Samoin tulee 
routivilla leikkauspohjilla huolehtia edellä koh-
dassa "Leikkauksen teko" edellytetystä siirtymä-
kiilasyvyyteen asti ulotettavasta lohkareiden 
poistosta eikkaustyön etenemisen mukaan. 
Pohja tulee tasata ja mandollisuuksien mukaan 
tiivistää ennen sen jäätymistä. 

Rakennettaessa siirtymäkiiloja routaantunee-
seen maahan on kaivannon teon yhteydessä 
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei kii-
lan päähän jää jyrkkää porrasta. 

Sulaessaan herkästi valuvien silttiluiskien tar-
peelliseksi havaitut soraverh9ilut on usein käy-
tännöllisintä tehdä ennen luisIien sulamista. 
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1510. . .1530 PENGERTÄMINEN 
MAAMASSOILLA 
YLEISTÄ 

Penkereessä on parhaiten kantavat ja routimat-
tomat maalajit pyrittävä sijoittamaan penkereen 
yläosaan. Pengeralustat on ennen varsinaisen 
pengerrystyön aloittamista käsiteltävä osan 
1100 mukaisesti siten, ettei tielle aiheudu epäta-
saisia painumia, eikä routimisnousuja. Penger-
rystyö on tehtävä siten, että myöhemmät epäta-
saisuudet ja tiivistymät ovat niin vähäisiä kuin 
mandollista. Tämän vuoksi penger on rakennet-
tava tasalaatu isista kerroksista. 

Routimattoman ja routivan täytteen rajapinta on 
tehtävä siten, että pinnan kaltevuus tien tasaus- 
viivan suhteen noudattaa siirtymäkiilasyvyyden 
alueella näistä kohdan "Siirtymäkiilat" kuvassa 
4 annettuja ohjeita. Muussa tapauksessa (maa- 
aineksen routivuus sama tai pinta syvemmällä 
kuin siirtymäkiilasyvyys) rajapinnan kaltevuus 
on 1:4 tai loivempi. 

Kunkin kerroksen tulee olla tiivistetty jäljempänä 
esitetyn mukaisesti ennen kuin seuraavaa ker-
rosta aletaan rakentaa. 

Pengerrettäessä pehmeikkäalueella ei suunnitel-
masta poikkeavia pengerryksiä, kaivantoja tai 
laitteita, jotka heikentävät tien vakavuutta saa 
tehdä ilman vakavuusselvitystä. Pengertäytteen 
ajosta rumpukuopan läheisyyteen sekä kaivu-
maiden läjittämisestä on annettu ohjeet kohdas-
sa 1330. 

TIEPENKEREE' ''fl 

Pengermassa 
Pengermassoi 
olevat kivennäismaalajit savea lukuunottamat 
(ks. kuvat 9 ja 10). Mandollisuuksien mukan: 
työt on ajoitettava ja järjestettävä siten, että 
muuten rakenteisiin kelvollista maa-ainesta ei 
sää- tai pohjavesiolosuhteiden takia jouduta hyl-
käänr tii käyttrnciän epä tarkoituksenmukai-
sesti 

0002 	06 	002 	CL0 0.125 025 0.5 	1 	2 	4 

Lm 1: Pengerrys- ja tiivistystyössä ei yleensä esiinny vaikeuksia. Tämän ryhmän maalajit sovel-
tuvat pengermateriaaliksi hyvin ns. pohjaantäytöissä ja vesistöpenkereissä. 

Lm la: Mikäli hiekka- ja soramoreenien hienoainesmäärä on suuri, voi optimivesipitoisuuden yli-
tys joskus haitata rakennustyötä. Karkeimmat tämän ryhmän maalajeista soveltuvat pen-
germateriaaliksi myös ns. pohjaantäytöissä ja vesistöpenkereissä. 

Lm 2: Vähäinenkin (^ 2 %) optimivesipitoisuuden ylitys aiheuttaa yleensä vaikeuksia rakennus-
työssä. Suuri veden ylimäärä (yli juoksurajan) saattaa estää maalajin käytön sellaisenaan 
pengermateriaalina. Rakenne on yleensä välittömästi verhoiltava pintavesieroosiosta ai-
heutuvien valumien estämiseksi. Tämän ryhmän maalajien käsiteitävyyttä voidaan edul-
listen olosuhteiden vallitessa parantaa lujittamalla ne kaIkilla. 

Lm 3: Tämän ryhmän maalajien käyttö pengermateriaalina onnistuu yleensä vain erittäin edulli-
sissa olosuhteissa. Soveltuvat käytettäväksi ns. voileipärakenteessa routarajan alapuolel-
la ja vastapenkereissä. Rakenne on yleensä välittömästi verhoiltava pintavesieroosiosta 
aiheutuvien valumien estämiseksi. Tämän ryhmän maalajien käsiteltävyyttä voidaan 
eduliisten olosuhteiden vallitessa parantaa lujittamaila ne kaikilla. 

Kuva 9. Moreenin käyttö pengermateriaaliksi. 
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Lm 1: Pengerrys- ja tiivistystyössä ei yleensä esiinny vaikeuksia. Tämän ryhmän maalajit sovel-
tuvat pengermateriaaliksi myös ns. pohjaantäytöissä ja vesistöpenkereissä. 

Lm la: Tämän ryhmän maalajien tiivistäminen ja käsittely on epäedullisissa olosuhteissa vai-
keampaa kuin ryhmän Lm 1 maalajien. 

Lm 2: Vähäinenkin (^ 2 %) optimivesipitoisuuden ylitys aiheuttaa vaikeuksia maalajin tiivistä-
misessä. Vesipitoisuuden lähestyessä juoksurajaa ei maalajia yleensä voi käyttää sellaise-
naan pengermateriaalina. Penkereen stabilisuus on aina selvitettävä. Maalajit soveltuvat 
käytettäväksi ns. voileipärakenteessa routarajan alapuolella ja vastapenkereissä. 
Rakenne on yleensä välittömästi verhoiltava pintaeroosiosta aiheutuvien valumien estä-
miseksi. Tämän ryhmän maalajien käsiteltävyyttä voidaan edullisten olosuhteiden valli-
tessa parantaa lujittamalla ne kaIkilla. 

Lm 3: Maalajia ei yleensä saa käyttää pengermateriaalina muualla kuin vastapenkereissä. Kui-
vakuorisavea voidaan erikoisluvalla käyttää penkereiden alaosissa routarajan alapuolella, 
mikäli saven vesipitoisuus on riittävästi alle juoksurajan ja jos savi saadaan tiivistetyksi 
niin, että penkereen vakavuus säilyy. Saven tiivistäminen on yleensä vaikeata. Saven kä-
siteltävyyttä voidaan edullisten olosuhteiden vallitessa parantaa lujittamalla se kaIkilla. 

Kuva 10. Lajittuneiden maalajien käyttö pengermateriaaliksi. 

Kuivakuorisavea saa käyttää penkereisiin eri-
koisluvalla ja erikoismenetelmin. Yleensä saa sa-
vea käyttää vain samanlaatuisen pohjamaan ta-
saukseen ja vastapenkereisiin ja eloperäisiä 
maalajeja yleensä vain vastaavanlaisen pohja- 
maan tasaukseen. 

Pengertäyte ei saa sisältää kiviä tai lohkareita, 
joiden läpimitta on suurempi kuin kaksi kolmas-
osaa (2/3) kerralla tiivistettävän kerroksen pak-
su udesta. 

Luiskatäyttöön, jolla tarkoitetaan tien pinnan ja 
luiskapinnan leikkauspisteestä maapenkereillä 
kaltevuudessa 1 :1,5 ja louhepenkereillä kalte-
vuudessa 1:1 olevan kuvitellun rajapinnan ulko-
puolista täyttää, saadaan käyttää kaikkia luiskas-
sa pysyviä maa-aineksia (esim. moreenia, silttiä, 
raivausmassoja). Tien odotettavissa oleva leven-
täminen on kuitenkin otettava huomioon. Suuria 
kiviä, lohkareita ja kantoja ei saa sijoittaa 0,1 m 
lähemmäksi luiskapintaa. Veden purkautuminen 
penkereestä on turvattava, jota varten luiskaan 

tehdään noin 50 m välein vettä läpäiseviä pur-
kautuskohtia. 

Mikäli E- tai F-luokan pohjamaan päällä käyte-
tään pengertäytteenä suodatinhiekkaa karkeam-
paa routimatonta maa-ainesta, on pengertäyt-
teen alla, matalassa (alle 1,5 m) tai tarvittaessa 
myös korkeammassa penkereessä käytettävä 
suodatinkerrosta tai -kangasta ns. pumppautu-
misen estämiseksi. 

Soilla mataliin penkereisiin (alle 1,5 m) saa käyt-
tää vain routimattomia kiviaineksia. 

Pengerrystyö 

Yleistä 

Tiepenkereen rakentamisessa käytetään joko 
kerrospengerrystä tai päätypengerrystä. Kerros-
pengerryksen sijasta voidaan käyttää myös kiila-
pengerrystä. 

Pengerrystapa määräytyy taulukon 1 perusteella 
pengerkorkeuden mukaan. 

3 408401331F-12 
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Päällysrakenne 	kerrospengerrys, 	päätypengerrys, 
n:o 	 pengerkorkeus 	pengerkorkeus 

tien pinnasta 	tien pinnasta 

1.4 	 <5m(<3m) 	^ 5m(^ 3m) 
5.6 	 <3m 	 ^ 3m 
7 	8 	 ei vaatimusta 	^ 0 m 

Suluissa oleva mitta koskee tapausta, jolloin 
päällysrakenne tehdään myöhemmin kuiten-
kin aikaisintaan yhden vuoden kuluttua pen-
gerrystyön päättymisen jälkeen. Veteen pen-
gerrettäessä ei näitä arvoja käytetä, vaan on 
otettava huomioon mitä myäh. kohdassa 
"Pengertäminen veteen" on sanottu. 

Taulukko 1. Pengerrystavan määräytyminen 

Kerrospengerrys 

Kerrospengerrys tehdään likimain tasapaksuin 
kerroksin taulukon 1 mukaisella penkereen osal-
la. 

Kerralla levitettävän ja tiivistettävän kerroksen 
paksuuden tulee olla sellainen, että kerros saa-
daan käytettävissä olevalla tiivistyskalustolla riit-
tävästi tiivistetyksi. Jos penger kuitenkin raken-
netaan sellaiselle pohjamaalle, joka ei kestä työ- 
koneiden painoa, saadaan penkereen ensimmäi-
nen kerros tehdä paksummaksi. Kerrospaksuus 
saa tällöin olla enintään 1,0 m. Mikäli havaitaan, 
että pohjamaa ei kestä tiivistyskaluston aiheutta-
maa tärinää, ei alinta kerrosta saa tiivistää. 

Rakennettaessa penger vesistön yli aloitetaan 
kerroksittain rakentaminen silloin, kun penke-
reen korkeus ylittää veden pinnan niin paljon, et-
tä penger kantaa työkoneiden painon. 

Käytettäessä märkää silttiä tulee penkereeseen 
tehdä veden poisjohtamiseksi vähintään 0,30 m 
paksu kerros C- tai D-luokan kiviaineksesta jo-
kaista n. 0,70. . . 1,40 m paksuista pengerosuut 
ta kohti (voileipärakenne). Olosuhteiden ollessa 
huonot on syytä ajaa vain yksi kerros penger-
massoja (n. 0,70 m tiivistyskalustosta riippuen) 
vettä johtavien kerrosten väliin, mutta hyvissä 
olosuhteissa voidaan tiivistää kaksi kerrosta en-
nen vettä johtavan kerroksen rakentamista. Eri-
tyisesti on huolehdittava, ettei vettä johtava ker-
ros pääse rikkoontumaan. Voileipärakenteessa 
ja pengerrettäessä routivilla massoilla on kunkin 
kerroksen yläpinta tasoitettava ja muotoiltava 
riittävästi sivukaltevaksi (n. 1:20), jotta vedet 
mandollisimman nopeasti saadaan pois työkoh-
teesta. 

Kiilapengerrys 

Kerrospengerryksen sijasta voidaan käyttää kii-
lapengerrystä. Tällöin penger rakennetaan tien 
pituussuuntaan nähden 1:4 tai loivemmassa kai-
tevuudessa olevina kerroksina (kuva 11). Pak-
suuksien ja tiivistystyön osalta noudatetaan tau-
lukossa 3 esitettyjä arvoja. Tiiviysvaatimukset 

ovat samat kuin kerropengerryksessä. Kiilapen-
gerrys on suositeitava penkereen rakentamista-
pa talvella. Kiilapengertäminen tulisi mieluim-
min suorittaa yhdistelmäkoneella (levittävä ja tii-
vistävä). 

Kuva 11. Kiilapengerrys 

Pääty pen g e rrys 

Pengerrystapa määräytyy taulukon 1 perusteella 
pengerkorkeuden mukaan. Päätypengerrystä 
käytettäessä on huolehdittava siitä, että kuormat 
tyhjennetään penkereen päälle, mistä ne työnne-
tään alas puskutraktorilla tai vastaavalla koneel-
la. Päätypengerrystä käytettäessä on kuitenkin 
varauduttava penkereen pinnan tasaus- ja tiivis-
tystäihin ennen päällystysrakenteen tekoa. Em. 
tapaa ei saa kuitenkaan käyttää sivukaltevassa 
maastossa, mikäli penger niin rakentaen muo-
dostuisi ilmeisen epähomogeeniseksi. 

Päätypengerrystä saa päällysrakenteiden 7 ja 8 
mukaisilla teillä käyttää koko penkereen osuu-
della suorittamalla alusrakenteen yläpinnan jäi-
kitiivistys. 

Jos penkereen alustan kantavuus on riittävä, 
mutta sen pinta on niin pehmeä (esim. vetelää 
savea tai märkää silttiä), ettei sen päälle ole 
mandollista rakentaa pengertä, on pohjan pinta- 
kerros vahvistettava soveltuvin osin noudattaen 
kohdan 1220 ohjeita. Pengerrystyötä jatketaan 
tämän jälkeen normaalisti. 

Pengertäminen veteen 

Pengerrettäessä veteen tai pengertämällä tehtä-
vässä massanvaihdossa on pengermassojen ol-
tava mandollisimman karkeita. Hienoin, poik-
keuksellisesti kyseeseen tuleva maa-aines on 
hiekkamoreeni. Jos pengertäytteenä käytetään 
karkeudeltaan erilaisia materiaaleja, sijoitetaan 
vedenalaisessa penkereen osassa karkein aines 
reunaosalle ja hienoin keskelle. 

Isoissa vesistöissä onnistuu hienolla kiviainek-
sella pengertäminen parhaiten jään aikana, jol-
loin aallokko ei pääse levittämään pengermasso-
ja. 

Pengerrettäessä veteen vesi pintaan nähden ma-
talissa penkereissä (pengerkorkeus <HW+K, 
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ks. kuva 12) on penkereen yläosa pyrittävä ra-
kentamaan siirtymäkiilasyvyyteen saakka routi-
mattomista kiviaineksista. 

Käytettäessä routivia kiviaineksia vesipintaan 
nähden korkeissa penkereissä on penkereeseen 
rakennettava veden kapillaarisen nousun katkai-
seva kerros suodatinh iekasta. Tämän kerroksen 
paksuuden tulee olla suurempi kuin siihen käy-
tettävän aineksen kapillaarinen nousukorkeus. 
Kerros on sijoitettava korkeimman vesipinnan 
yläpuolelle siten, että sen yläpinta on siirtymä-
kiilasyvyydessä tai sen alapuolella. Suodatinhie-
kan sijasta voidaan routarajan alapuolella (siirty-
mäkiilasyvyys + 0,50 m) käyttää myös vesitiivis-
tä muovikalvoa, joka asennetaan riittävään poi-
kittaiskaltevuuteen (n. 1:20). 

Vesistäpenger verhoillaan suunnitelmassa esite-
tyllä tavalla, ks. myös osa 1200 kohta 1230. 

MATALA PENGER H k 

r .ROUMATON TÄYTE 

HIEKKAMOREENI TAI KARKEAMPI 

MAHD. ROUTIVA) 

• SIIRTYMAKIILAN SYVYYS 

KORKEA PENGER H? k 

,,- PENGERTAYTE ( MYÖS 
ROUT ISA) 

: ' VHW L:N rAE3öo 

HIEKKAMOREENI TAI KARKEAMPI 

( MAHD. ROUTIVA) 

Kuva 12. Pengertäminen veteen. 

Syvyys tien 
pinnasta 

m 

Pengermassojen tai leikkauspohjan 
kantavuusluokka 

B CjaD E F 
___________________________________ (siltti) 

Penger: 
Päällysrakenne 	1...4 < 2 95 95 92 - 

2,0-5,0 (3,0) 90 90 87 - 
> 5,0 (3,0) Ei vaat. Ei vaat. Ei vaat. - 

Päällysrakenne 	5... 6 <3,0 90 90 87 - 
> 3,0 Ei vaat. Ei vaat. Ei vaat. - 

Päällysrakenne 	7... 8 Ei vaat. Ei vaat. Ei vaat. - 

Leikkauspohja: 
Päällysrakenne 	1...6 97 95 92 Ei vaat. 
Päällysrakenne 	7. . .8 Ei vaat. Ei vaat. Ei vaat. Ei vaat. 
Maalaatikon pohja - - Ei vaat. Ei vaat. 

Taulukko 2. Tilviysasteiden keskiarvon vähimmäisvaatimukset penkereelle ja alusrakenteen yläpinnalle. (Suluissa oleva mitta 
koskee tapausta, jolloin päällysrakenne tehdään aikaisintaan vuoden kuluttua pengertämisestä.) 

Tiiviysvaatimukset 

Ti iviysasteel la tarkoitetaan prosenttilukua, joka 
ilmoittaa tarkkailukohdasta kentällä volymetrillä 
määritetyn kuivairtotiheyden suhteen laborato-
riossa samasta aineesta parannetulla Proctor-
menetelmällä määritettyyn maksimi kuivairtoti-
heyteen. Maksimi kuivairtotiheys voidaan mää-
rittää tarkistuskoneen jälkeen pengermateriaalin 
reakokosuhteen (d 60/d 10) perusteella laadun-
valvontaohjeessa (TVH 732816) olevasta kuvas-
ta. 

Alusrakenteen penger- ja leikkauskohtaiset nu-
merolliset tiiviysvaatimukset on esitetty ylläole- 

vassa taulukossa 2. Nämä vaatimukset saavute-
taan yleensä noudattama/la tau/ukossa 3 ilmoi-
tettuja jyräysohjeita. Jos erityistä syytä ilmenee 
tarkastetaan tiiveys kokeellisesti. Yksittäisnäyte 
ei saa tällöin jäädä 5 %-yksikköä enempää vaa-
ditun keskiarvon alapuolelle. Poikkeaman olles-
sa suurempi on uusintanäytteellä tarkastettava 
tiiviysaste ennenkuin vaaditaan rakenteen lisätii-
vistämistä. 

Mikäli tiiviyttä tarkkaillaan muilla menetelmillä, 
on niillä saatujen tutkimustulosten ja paranne-
tun Proctor-kokeen tulosten riippuvuussuhde 
osoitettava. 
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Tiivistäminen 

Kukin kerros tiivistetään käyttäen tarkoitukseen 
kulloinkin soveltuvaa tiivistyskalustoa, ks. tau-
lukko 3. Kuljetuskaluston kulkureittien tulee pen-
gerrettävällä alueella jakautua koko penkereen 
leveydelle hyvän esitiivistyksen aikaansaamisek-
si. Levitys ja jyräys on suotavaa tehdä heti kuor-
man tyhjentämisen jälkeen, koska maalajit ovat 
tälläin yleensä tiivistämisen kannalta sopivan 
kosteita. Kuljetus- ja levityskaluston lisäksi on tii-
vistä mistyössä käytettävä varsinaista tiivistyska-
lustoa, kuten täry-, kumipyörä- ja vaissijyriä sekä 
ym. soveltuvia tiivistyskoneita. Yleisenä ohjeena 
tiivistyskaluston käytössä on, että kitkamaalajien 
tiivistämiseen sopivat parhaiten täryjyrät ja ku-
mipyöräjyrät ja runsaasti koheesioainesta sisäl-
tävien maalajien tiivistämiseen kumipyöräjyrät, 
valssijyrät ja sorkkajyrät. 

Vaadittava tiiviys saavutetaan (kesäolosuhteis-
sa) helpommin, jos tiivistettävän maa-aineksen 
kosteus on lähellä optimivesipitoisuutta. Tarvit-
taessa on kerrokseen lisättävä vettä sopivan kos-
teuden aikaansaamiseksi. Vesi on lisättävä siten, 
että se jakautuu tasaisesti tiivistettävälle alueel-
le. Jos tiivistettävä kerros on liian kostea, voi-
daan kerrokseen lisätä kuivaa pengermassaa tai 

nopeuttaa veden haihtumista mekaanisin kei-
noin esim. karhitsemalla. 

Koheesiomaalajeja tiivistettäessä on otettava 
huomioon, että liikaveden haihtuminen niistä on 
varsin hidasta. Mikäli luonnontilaisen- ja optimi-
vesipitoisuuden erotus on yli 3 %-yksikkää, ei 95 
% tiivistysvaatimusta yleensä saavuteta. Mikäli 
tiiviysvaatimus on 90 % ei em. erotus saa yleen-
sä ylittää 6 %-yksikköä. 

Mikäli koheesio- tai välimaalajin vesipitoisuus 
on em. suurempi tai odotettavissa oleva sade 
voi kastella massat, on harkittava, voidaanko 
pengertäminen tehdä vallitsevissa olosuhteissa. 

Maan pintakosteutta voidaan vähentää esim. 
kalkkilujituksen avulla. Lämpimien ilmojen valli-
tessa muutaman vuorokauden odotusaika voi 
mandollistaa maa-aineksen kunnollisen tiivistä-
misen. 

Vaaditun tiiviyden saavuttamiseksi on tarvittaes-
sa ennakkokokeiden avulla pyrittävä määrittä-
mään tiivistettävän maalajin optimivesipitoi-
suus, maksimi irtotiheys ja tarvittavien jyräys-
kertojen lukumäärä. Karkeina ohjearvoina voi-
daan käyttää eri maalajeilla oheisessa taulukos-
sa 4 esitettyjä vesipitoVk ri  rtrtiheykH 
Taulukko on ohjeellinen 

Sopiva 
Tiivistys- 	 Paino 	kerros- 	JyräyS- 
väline 	 t 	paksuus 	kerrat 

m 

Täryjyrät 
- vedettävät < 5 0,40 3 	. 	 . 	 . 	6 

5...8 ^ 0,60 3...6 
>8 ^ 0,80 3...6 

- itsekulkev. 6 	. 	 . 	 . 	8 ^ 0,60 4 	. 	 . 	 . 	8 
8... 	10 0,80 4.. 	.8 

>10 <1,00 4... 	8 
Kumipyöräjyrät <20 ^ 0,30 8 	. 	 . 	 . 	12 

>20 ^ 0,50 8... 	12 

Sileävalssijyrät 	n. 10 	^ 0,20 	5 . . . 8 

Sorkkajyrät 	< 10 	 0,30 6 ... 12 
>10 	 0,50 3.. .6 

Tärylevyt yms. 	 0,30-0,70 3 . . . 6 

H uo m. 

Eivät sovellu runsaasti koheesioainesta 
sisältävien maalajien tiivistämiseen. 

Rengaspaine hiekkaisilla maalajeilla 300 kPa 
(3 kp/cm 2 ), soraisilla maalajeilla 600 
kPa (6 kp/cm 2 ). 
Soveltuvat lähinnä kantavan kerroksen tiivis-
tämiseen sekä viimeistelyluonteisiin tiivistys- 
töihin. 
Soveltuvat runsaasti koheesioaineesta sisältä-
vien maalajien tiivistykseen. 
Soveltuvat yleensä vain kitkamaalajien tiivis-
tämiseen erikoisrakenteissa. 

- jyräysnopeus: täryjyrät 1-3 km/h, päällysrakennekerroksilla 3-6 km/h, kumipyäräjyrät yli 5 km/h 
- mikäli kerrospaksuuksia pienennetään, voidaan jyräyskertamääriä pienentää. 

Taulukko 3. Jyräysohjeet 
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Maalaji Optimi vesi- Maksimi 
pitoisuus kuiva- 

irtotiheys 
% kg/dm 3  

Sora, soramoreeni 5 	. 10 2,0 . 	2,2 
Hiekka 5 	. 	. 15 1,7 . 	2,2 
Siltti 15 	. 	. 	. 25 1,6 . 	. 	. 	1,8 
Savi 20 	. 	. 30 1,5 . 	. 	. 	1,7 
Hiekka ja siltti- 
moreeni 5 	. 	. 	. 10 2,0 . 	. 	. 	2,3 

Taulukko 4 

Mikäli vesipitoisuus on lähellä optimia, saavute-
taan kokemusten mukaan vaadittu tiiviysaste 
käyttämällä oheisen taulukon 3 mukaisia kerros-
paksuuksia ja jyräyskertamääriä. 

Liikajyräystä tulee välttäa, koska siitä usein on 
seurauksena rakennekerrosten löyhtyminen 
uudelleen. 

Kunkin kerroksen tiivistäm istyön yhteydessä on 
kerroksen pinta muotoiltava siten, ettei synny 
vettä kerääviä painanteita. 

SILLAN TAUSTAN TÄYYrO 

Sillan taustan täytässä erotetaan siltatyön täyttä 
(= peruskuopan täyttä) varsinaisesta sillan taus-
tan täytöstä. Kumpikin täyttä sekä peruskuopan 
kaivu on tehtävä kuvien 13 ja 14 osoittamien 
mittojen mukaan. Täytässä on noudatettava sil-
lanrakennustöiden yleisen työselityksen (SYT) 
kohdan 3:6 ohjeita. Sillan taustan täyttä on teh-
tävä mandollisimman pian sillan valmistuttua 
esim. yhtä aikaa siltatyön kanssa. Täyttöön voi-
daan ryhtyä, kun betonirakenne on saavuttanut 
80 % vaaditusta 28 vuorokauden lujuudesta. 
Täyttötyä on tehtävä huolellisesti ja varoen, jot-
ta rakenne ei pääse vahingoittumaan työn aika-
na. 

Täyttä on tehtävä soralla, murskeella, murskeso-
ralla tai louheella. Soraa, mursketta ja murske-
soraa käytettäessä kiviaineksen maksimiraekoko 
on enintään 150 mm. Louheen maksimiraekoko 
saa olla enintään 0,6 m. 

Sillan taustan täyttä on tehtävä kerros- tai kiila-
pengerrystä käyttäen. Myös louhetäyttä on teh-
tävä kerroksittain maksimi kerrospaksuuden ol-
lessa 1,0 m. 

Veteen pengerrettäessä täyttä joudutaan teke-
mään vesirajan alapuoliselta osalta päätypen-
gerrystä käyttäen. Vedena la iseen täyttöön käyte-
tään mandollisimman karkeaa suhteistunutta so-
raa tai louhetta. Betonirakenteiden vaurioitumis-
vaaran takia ei louhetta saa kuitenkaan käyttää, 
jos kerrospaksuus on yli 2,0 m. 

Mikäli sillan työnaikainen tulopenger joudutaan 
edellä esitetystä poiketen rakentamaan pääty-
penkereenä lähelle siltaa, on se purettava ennen 
sillan taustatäyttöön ryhtymistä kuvien 13 ja 14 
osoittamalta alueelta ja rakennettava kerros- tai 
kiilapengerryksenä. Kun täyttää tehdään raken-
teen molemmille puolille, on se tehtävä kum-
mallekin puolelle lähes samanaikaisesti. Betoni-
pintaa vasten tulevassa louhetyössä on nouda-
tettava erityistä varovaisuutta. 

Tiivistämisessä noudatetaan soveltuvin osin 
edellä maapenkereen ja osassa 1400 louhepen-
kereen tiivistämisestä annettuja ohjeita ja laatu-
vaatimuksia. 

Jos siltapenger on korkea vaatien TVL:n for -
maalimääräysten mukaan pengerkaiteen käytön, 
ulottuu tien normaalipoikkileikkaus sillan pää-
hän saakka. Josta lähtien keilapinta alkaa kaa-
reutua, muuttaen tasaisesti kaltevuuttaan, mikäli 
tämä on tarpeen (vrt. normaalipoikkileikkaus-
muotoa b). 

Siltaan liittyvän tiepenkereen ollessa matala 
edellyttäen loivaa tienluiskaa (normaalipoikki-
leikkaus a) tulee siirtymisen keilasta tien for-
maaliluiskaan tapahtua juoheasti. 

Tienormeissa poikkileikkausmuodon muuttumis-
kohdan järjestelystä ja kaiteiden pituudesta an-
nettuja ohjeita on tällöin soveltuvin osin nouda-
tettava. 
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MASSANVAIHTOON KUULUVAT TÄYTTOTYOT 
(M vt) 

Yleistä 

Massanvaihto suoritetaan joko pengertämällä 
suunnitelmassa esitettyyn syvyyteen, tarvittaes-
sa räjäytyksiä apuna käyttäen (massanvaihto 
pengertämällä) tai kaivamalla huonosti kantava 
pohjamaa tien alta joko kokonaan tai osittain 
pois ja korvaamalla se kantavammalla maalla 
(massanvaihto kaivamalla). Ks. edellä kohta 
"Massanvaihtoon kuuluvat ka ivutyöt". 

Vahvistustoimenpiteistä huolimatta pyrki peh-
meikkökohdille syntymään jälkipainumia. Jotta 
mandollisimman suuri osa niistä ehtisi tapahtua 
ennen tien päällystämistä ja jotta mandolliseen 
ylipenkereeseen käytetyt massat saataisiin ta-
loudellisesti käytetyksi, on pehmeikkökohdat py -
rittävä rakentamaan työn alkuvaiheessa. 

Massanvaihtoon käytettävän kiviaineksen tulee 
olla hiekkaa, hiekkamoreenia tai näitä karkeam-
pia, mieluummin kivisiä maalajeja tai louhetta, 
ellei suunnitelmassa ole esitetty tarkempia laa-
tuvaatimuksia. Täyttömassan tulee olla mandol-
lisimman tasalaatuista. Täyttöön kelvollisten 
massojen osalta ks. edellä esitetyt kuvat 9 ja 10. 
Kantavan pohjan ollessa pinnaltaan sivukaltevaa 
tai savikerroksen peittämää kalliota, tulee vaih-
tomassoina penkereen pohjalla pyrkiä käyttä-
mään louhetta tai hyvin kivisiä massoja, erityi-
sesti mikäli kantava pohja on kallio. Massanvaih-
don pohjalla, varsinkin massanvaihdossa pen-
gertämällä, on käytettävä mandollisimman kivi-
siä massoja. 

Mikäli massanvaihtoalueelle tulee tehtäväksi 
paalutettavia rakenteita, on täyttökiviaineksen 
oltava paalutukseen soveltuvaa (hiekka, pieniki-
vinen sora, esim. 0 < 100 mm.) 

Massanvaihtokaivannon täyttö 

Massanvaihtokaivannon teko on käsitelty edellä 
pehmeän perusmaan poiston yhteydessä. 

Tehtäessä osittainen massanvaihto kaivamalla, 
esim. turpeen poisto siten, että täyttöpenkereen 
alle jätetään pehmeitä maakerrostumia, tulisi 
täyttämassoina käyttää kuvien 9 ja 10 rakeisuus-
alueiden Lm 1 ja Lm la mukaisia maamassoja. 
Mikäli täytteenä kuitenkin käytetään louhetta tu-
lee pohjalle rakentaa osassa 1400 matalan lou-
hepenkereen rakentamisen yhteydessä esitetty 
suodatin tai käyttää täytteenä mandollisimman 
hienoa louhetta (o <0,60 m). 

Osittaisessa massanvaihdossa penger tulee ajaa 
kerroksittain niin, että ohut alin kerros toimii 

vastapenkereenä seuraavalle kerrokselle estäen 
alle jäävien maiden kohoamisen ylös penkereen 
edessä. Penger on ajettava heti paikoilleen kai-
vannon reunojen sortumisvaaran pienetämisek-
si. Kaivannon täyttäminen vedellä voi joissakin 
tapauksissa olla tarpeellista kaivannon luiskien 
sortumisen estämiseksi. 

Täydellisen poiskaivun yhteydessä on veden 
pinnan yläpuolinen penger rakennettava kerrok-
sittain noudattaen kohdan "Tiepenkereen teko" 
yleisohjeita. Mikäli kaivannon reunojen sortu-
misvaaraa ei ole, voi joissakin tapauksissa olla 
edullista poistaa vesi kaivannosta ja tehdä pen-
ger kaivannon pohjasta lähtien kohdan "Tiepen-
kereen teko" yleisohjeiden mukaisesti. Tällöin 
pengerkiviaineksen ei tarvitse olla niin karkeara-
keisia kuin veteen pengerrettäessä. Kaivannossa 
esiintyvien kivien käsittelyssä noudatetaan so-
veltuvin osin raivaustyötä (1120) koskevia ohjei-
ta. 

Massanvaihto pengertämällä (Pohjaan täyttö) 

Ennen massanvaihdon aloittamista tehdään 
yleensä alkukaivanto poistamalla pintamaa 
suunnitelman mukaiseen tai työn aikana määrät-
tyyn laajuuteen ja syvyyteen. Ks. kohta "Mas-
sanvaihtokaivannon teko". 

Pengertäminen tehdään korkeana (pengerkor -
keus + siirtyvä ylipenger) päätypengerryksenä 
siten, että penkereen pää on kiilan muotoinen, 
kärkikulma 90Ö,  auraten pohjamaata sivuille, ks. 
myös kuva 15. Pohjamaan ollessa sivukalteva 
tehdään penkereen pää n. 45 % kulmassa tien 
pituussuuntaan nähden siten, että penkereen 
pää auraa pohjamaata pehmeikön matalammal-
ta reunalta kohti syvempää. 

Pengerrystyö tulisi tehdä mikäli mandollista yh-
deltä suunnalta. Pengerrettäessä kandelta suun-
nalta penkereen päiden yhteen "hitsausta" ei 
saa tehdä pehmeikön syvimmällä kohdalla. Täl-
löin pehmeikön pintamaa tulee poistaa liitoskoh-
dasta. Työ tulee pyrkiä tekemään keskeytyksettä 
loppuun asti. Jos kuitenkin pengerrystyö joudu-
taan keskeyttämään pitemmäksi ajaksi, on jatko- 
toimenpiteet, joille pysähtynyt painuminen saa-
tetaan alkuun, esitettävä ennen työn aloittamista 
suunnittelijan hyväksyttäväksi. 

Tehtäessä massanvaihto pengertämällä olosuh-
teissa, joissa tien tasausviiva on lähellä luonnol-
lista maanpintaa tai sen alapuolella, tulee täyttö- 
massojen olla routimattomia. Tässä tapauksessa 
tulee välttää louhetta, koska sitä käytettäessä 
velliintyneet massat saattavat lohkareiden väli-
sissä tyhjätiloissa nousta lähelle päällysraken-
teen alapintaa. Jos louhetta joudutaan käyttä-
mään, tulee sen olla mandollisimman hienoa (0 
<0,6 m), ja tätä työtä tehtäessä tulee erityistä 
huomiota kiinnittää täyttörintaman edestä ylös 
nousevien massojen tehokkaaseen poistami-
seen. Ks. myös kohta "Ylöskohonneiden masso-
jen poisto". 
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Penkereen tekoaikana ja sen valmistuttua on pen-
kereen muotoa ja syvyyttä tarkkailtava massa- 
menekkiä seuraamalla, reunakairauksia tekemäl-
lä ja penkereen läpi suoritettavilla porauksilla. 

Ks. Pohjan vahvistustöiden laadun valvontaohjeet 
(TVH 7322177). 

Mikäli todetaan, että penger ei täytä suunnitel-
missa esitettyjä vähimmäisvaatimuksia, on käy-
tettävä reuna- ja/tai pohja räjäytyksiä, korotetta-
va ylipengertä ja/tai jatkettava painuma-aikaa 

halutun tuloksen saavuttamiseksi kussakin ta-
pauksessa erikseen määrättävällä tavalla. 

Pengertä on ylikuormitettava suunnitelmassa 
määrätyllä tavalla ja määrätyn ajan. Murtotilan 
saavuttamiseksi mandollisesti tarvittava tyäai-
kainen siirtyvä ylipenger penkereen kärjessä on 
tehtävä suunnitelman mukaisesti tai ellei tätä 
ole erikseen sanottu penkereen syvyydestä riip-
puen noin 10 . . . 15 m matkalla harkinnan mu-
kaan lopullista ylipengertä korkeammaksi (ks. 
kuva 15). Ylipenkereen korkeus määritetään ta-
sausviivasta. 

H 	1Om 	 1O-15m 	 ^ 2D+5m 

Kuva 15. Massanvaihto pengertämällä käyttäen siirtyvää ylipengertä. 

Pengerräjävtykset 

Yleistä 

Räjäytystä käytetään apuna massanvaihdossa, 
mikäli täyttömassoja ei saada painumaan suun-
nitelmassa edellytettyyn tasoon ja muotoon. Rä-
jäyttäminen voidaan tehdä olosuhteiden mu-
kaan penkereiden edessä, sivulla tai alla. 

Räjäyttäminen penkereen edessä 

Räjäytettäessä penkereen edessä räjähdyspa-
nokset mitoitetaan ja sijoitetaan kuvan 16 mu-
kaisesti. 

Räjäytettäessä penkereen edessä räjähdyspa-
nokset painetaan pehmeään pohjamaahan put-
kia käyttäen penkereen levyiselle alueelle n. 
2 . . . 4 m etäisyydelle toisistaan. Kerralla rä-
jäytetään n. 10 ... 30 m matka niin, että pa-
nokset räjähtävät samanaikaisesti. Panosten rä-
jähdyskeskipisteiden etäisyyden on yleensä olta-
va maanpinnasta tai kaivannon pohjasta lukien 
2/3 . . . 3/4 vaadittavasta täyttösyvyydestä. 
Räjähdysainetta, 35 % dynamiittia, käytetään n. 
50 g syrjäytettävää maakuutiometriä kohti. Täyt-
täpengermassat on ajettava alueelle välittömästi 
räjäytyksen jälkeen ja viimeistään 1 viikon ku-
luessa, jotta rikotun maan lujuus ei ehtisi palau-
tua. Penger tehdään kohdan "Massanvaihto 
pengertämällä" mukaisesti. 
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Kuva 16. Räjähdyspanoksen mitoitusnomogrammi ja panosten sijoituskaavio räjäytettäessä penkereen edessä. 

Räjäyttäminen penkereen alla 

Räjäyttäminen penkereen alla soveltuu yleensä 
kapeissa penkereissä käytettäväksi ja silloin, kun 
vanha tiepenger joudutaan upottamaan riittävän 
kantavaan pohjaan. 

Räjäytyksen räjähdysainemäärä, minimi täyttä-
pengerkorkeus, panosputkien halkaisija sekä 
putken alapään etäisyys (L) täyttäpenkereen pin-
nasta eli panostussyvyys määritetään kuvien 18 
ja 19 nomogrammeja apuna käyttäen. Sitä var-
ten piirretään tien pituusleikkaukseen maanpin-
taa, kantavaa pohjaa sekä toisiaan sivuavia ym-
pyräitä ketjuun (kuva 17). Näin saatujen ympy-
räiden (pallojen) keskipisteet ovat räjähdyskeski-
pisteitä. Jokaisen ympyrän säde mitataan. Saa-
tuja arvoja hyväksikäyttämällä voidaan nomo-
grammista (kuva 18) lukea ao. kohdalle sijoitet-
tavaa panosta varten seuraavat tiedot: 

- räjähdyspallojen halkaisija d (m) 
- tarvittava dynamiittimäärä (kg) 
- räjähdyksessä syntyvä tyhjä tila (m 3 ) 

- sopiva panosputkikoko 0 (mm) 
- vaadittu putken alapään pienin etäisyys täyt-

täpenkereen pinnasta L (m) 

Räjähdyskeskipisteen etäisyys putken alapäästä 
a (m) saadaan kuvasta 19. 
Vaadittavan täyttäpenkereen minimikorkeutta 
maanpinnasta merkitään kirjaimella H. Tällöin 
saadaan: 

H = L - d/2 - a 

Räjäytystä varten asetetaan maahan tarkoin en-
nalta laskettuihin kohtiin ja syvyyksiin alapääs-
tään suljetut putket ennen täyttäpengermasso-
jen ajoa tai massojen ajon jälkeen lyödään put-
ket penkereen läpi. Mikäli penkereen läpilyömi-
nen ei onnistu, voidaan räjäytysputket lyödä tu-
levan tai vanhan penkereen alle sen sivuilta viis-
toon. Täyttöpengermassat on ajettava siten, et-
teivät panostusputket vahingoitu eikä penger 
ennen räjäyttämistä pääse haitallisesti sortu-
maan. 

Täyttöpenkereen ajon jälkeen räjäytetään kaikki 
putket samanaikaisesti. Räjä hdysaineena käyte-
tään dynamiittia ja sytytyksessä sähkösytytystä. 
Nallien tulee olla samanaikaisesti räjähtäviä. 

Räjäytyksen jälkeen on räjäytettyyn kohtaan 
ajettava heti kivisiä pengermassoja niin paljon 
kuin sinne hitaampana jälkipainumana uppoaa. 
Tämän vuoksi on paikalla pidettävä vähintään 1 
m paksuista ylipengertä, jonka saa poistaa suun-
nitelmassa määrätyn ajan kuluttua. Tarvittaessa 
on sivuilta nousevaa, täyttää haittaavaa pohia-
maata, kaivettava pois. 

Mikäli penger on niin leveä, että epäillään räjäy-
tystyön onnistum ista, voidaan harkita yhdistet-
tyä penkereen sivuilla ja alla tapahtuvaa räjäyt-
tämistä, sekä räjäytysten suorittamista hidaste-
nalleja käyttämällä (reunarivit ensiksi). 
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Kuva 17. Räjandyskeskipisteiden maäritys 
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Kuva 19. Räjähdyskeskipisteen etäisyys putken alapäästä. 

Räjäyttäminen penkereen sivuilla 
	 tyn painuma-ajan alkamista. 

Penkereen reunaosien painumisen ja leviämisen 
edistämiseksi pohjamaassa suunnitelmassa esi-
tettyyn muotoon tarvitaan usein räjäyttämistä 
penkereen sivuilla. Räjäyttämisen tarpeellisuus 
on tutkittava tarkistuskairauksilla. Räjäyttämisen 
penkereen sivuilla tulee tapahtua mandollisim-
man pian penkereen ajon jälkeen, ennen määrä- 

Panokset sijoitetaan penkereen reunojen alle, ta-
vallisesti yhteen riviin 3 . . . 5 m välein. Panos-
ten suuruus suhteessa syrjäytettäviin massoihin 
on suurempi kuin penkereen edessä räjäytet-
täessä (kuva 20). Räjäyttämisen tulee tapahtua 
samanaikaisesti mandollisimman pitkällä mat-
kaIla. 
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Kuva 20. Räjähdyspanosten mitoitusnomogrammi räjäytettäessä penkereen sivuilla. 
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YLIPENGER 

Ylipenkereet tehdään suunnitelmassa esitetyihin 
kohtiin ja vähintään niissä esitetyillä mitoilla tai 
kussakin tapauksessa erikseen annettavien oh-
jeiden mukaisesti (kuva 21). Ylipenkereen kor-
keus mitataan tasausviivan tasosta ylöspäin. El-
lei suunnitelmassa muuta määrätä on käytetyt 
Juiskan kaltevuudet huomioonottaen ylipenke-
reen yläpinnan leveys pyrittävä rakentamaan sa-
maksi kuin kuormitettavan penkereen yläpinnan 
leveys. 

Ylipenger rakennetaan yleensä sellaisesta mate-
riaalista, jota voidaan tarkoituksenmukaisesti 
käyttää ylipenkereen poiston jälkeen tehtäviin 
rakenneosiin. 

Mikäli osoittautuu edulliseksi tehdä ylipenger 
louheesta, on rakentamisen yhteydessä yli 0,6 m 
lohkareet työnnettävä tiepenkereen alaosaan ta-
son tsv - 1,5 m alapuolelle. Tällöin ylipenger 
tarvitsee poistaa ainoastaan kantavan kerroksen 
alapinnan tasoon. 

Ylipenkereen annetaan vaikuttaa suunnitelman 
mukaisesti mää rätyssä korkeudessa. Penkereen 

painumista ylikuormituksen aikana on tarkkailta-
va. Ylipenger on jatkuvasti pidettävä suunnitel-
massa esitetyssä tasossa. Ylipenkereen korotta-
miseen ei kuitenkaan tarvitse ryhtyä ennenkuin 
painuma jollakin kohdalla ylittää 0,2 m. Penke-
reeseen on sijoitettava painumatarkistimia suun-
nitelmassa osoitettuihin poikkileikkauksiin, yksi-
ajorataisella tiellä penkereen kumpaankin reu-
naan, kaksiajorataisella tiellä penkereen keskivii-
valle, ellei toisin ole määrätty. Painumatarkisti-
mina tulee käyttää kuvan 22 mukaisia tai muita 
hyväksyttäviä painumatarkistimia. Terästangot 
on upotettava routimattomaan syvyyteen. Muh-
viputkia saa käyttää vain routimattomassa pen-
kereessä. Painumatarkistimet on asetettava vä-
1 ittömästi penkereen valmistuttua. Tarkistimien 
suojaamiseksi on syytä käyttää näkyviä merkki-
paaluja. Penkereen liikkeitä on seurattava vaait-
semalla ensimmäisen kuukauden aikana kerran 
viikossa ja myöhemmin joka toinen viikko, ellei 
toisin ole määrätty. Ylipenger voidaan poistaa 
sen jälkeen, kun se on täyskorkuisena vaikutta-
nut suunnitelmassa määrätyn ajan, ellei painu-
matarkkailun tulosten perusteella muuta määrä-
tä. 

Iv 	 (0 1' 

TSV 

Kuva 21. Ylipenkereen poikkileikkaus. 
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Kuva 22. Painumamittareita. 
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Edellä esitettyä noudatetaan soveltuvin kohdin 
myös silloin, kun tiepenkereelle on määrätty pai-
numisaikaa painumien pienentämiseksi päällys- 
rakenteen alapinnan tai kantavan kerroksen ala- 
pinnan tasossa. 

VASTAPENGER 

Vastapenger tehdään suunnitelmassa esitettyjen 
tai työn aikana määrättyjen mittojen mukaisesti 
kivennäismaalajeista (kuva 23). Pengerrystyö ei 
saa rikkoa pohjamaan kuivakuorta. 

Vastapenkereen pinta tasataan ja muotoillaan 
niin, ettei vettä pääse kerääntymään. Luiskien 
taitteet on pyöristettävä samalla tavoin kuin 
pengerrystöistä on erikseen määrätty. Verhoilu 
tehdään samoin kuin pengerluiskissa, ellei toisin 
määrätä. 

Ellei suunnitelmassa ole muuta osoitettu, kaikis-
sa työvaiheissa tiepenkereen ja vastapenkereen 
korkeusero saa olla korkeintaan lopullisen ta-
sausviivan ja vastapenkereen korkeuseron suu-
ruinen. 

MITOITUSTAPA 1  

Mikäli tyäjärjestyksen kannalta on edullista, voi-
daan vastapengermassoja ajaa ennen pääpen-
gertä. Vastapenkereen korkeus ei kuitenkaan täs-
sä vaiheessa saa olla suurempi kuin lopullisen 
penkereen ja vastapenkereen korkeusero (h), el-
lei suunnitelmassa muuta määrätä. 

Pengerrettäessä on tiepenkereen pää pidettävä 
loivana tai vastapenkereen mittojen mukaisesti 
porrastettuna. Tällä menettelyl lä estetään työn- 
aikaiset sortumat eteenpäin. Suunnitelmassa on 
vastapenkereen i rtoti heydeksi edel lytetty 1,8 kg! 
dm3. Jos vastapenger tehdään irtotiheydeltään 
tästä oleellisesti poikkeavasta materiaalista, on 
vastapenkereen mitoitus työn aikana vastaavasti 
muutettava, ellei sitä ole suunnitelmassa otettu 
huomioon. Vastapengertä ei tarvitse tiivistää. 

Rakennustyön yhteydessä on otettava huo-
mioon, että suunnitelmassa osoitetut vastapen-
kereiden mitat ovat yleensä vähimmäismittoja. 
Jos vastapengeralueita halutaan käyttää huono-
laatuisten massojen läjitysalueina, voidaan vas-
tapenkereiden kokoa usein suurentaa. Tällaises-
ta on kuitenkin aina sovittava kussakin tapauk-
sessa erikseen suunnittelijan kanssa. 

MITOITUSTAPA 2 
LB L 	 1- 	LA TSV 

1: m 	 + A 

Kuva 23. Vastapenkereen poikkileikkaus. 
KEVYET PENKEREET 

Kevyet penkereet rakennetaan aina erikoissuun-
nitelman mukaisesti. 

Kevytsorapenger 

Kevytsoran laatuvaatimukset 

Tiekevytsoran tulee täyttää seuraavat laatuvaati-
mukset: 

Kuivairtotiheys enintään 420 kg/m 3  (10 %:ssa 
näytteissä enintään 440 kg/m 3), vesipitoisuus 
enintään 35 paino-% (10 %:ssa näytteistä enin-
tään 40 paino-%), rakeisuuskäyrän tulee olla ku-
van 24 esittämällä alueella. Tiekevysoran laa-
dun valvonnassa noudatetaan Pohjan vahvistus- 
töiden laadun valvontaohjeiden (TVH 7322177) 
kohdassa 3.8 esitettyjä ohjeita. 

_____________________________________________ 1. 	- 
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Kuva 24. Tiekevytsoran rakeisuusohjealue. 
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Kevytsorapenkereen rakentaminen 

Ennen kevytsoran ajoa penkereeseen rakenne-
taan suunnitelmassa esitetyt reunapenkereet 
riittävään korkeuteen. Kevytsoraluiskan suojaa-
minen maatäytteeliä on tehtävä viimeistään 
pääl lysrakenteen teon yhteydessä. Kevytsoraki 
lojen kaivannoista vesi on poistettava ennen ke-
vytsoran ajamista. Mikäli reunapenger rakenne-
taan tiiviistä materiaalista on veden poisto jär-
jestettävä esim. salaojilla 40... 60 m välein. Ke-
vytsoran saa levittää yhtenä kerroksena. Levitys 
ja muotoilu voidaan tehdä kevyellä telaketju-
puskutraktorilla. Ajolankutusta käyttäen voi-
daan levitys suorittaa myös suoraan auton laval-
ta. Erityistä tiivistystyötä ei tehdä tässä työvai-
heessa. 

Kevytsoran päälle levitetään suoraan jakavan 
kerroksen kiviainesta 0,30 m paksu kerros, jonka 
päältä suoritetaan tiivistäminen. 

Kevytsorakerroksen eristämiseksi pehmeästä 
suopasavesta tms. on käytettävä esim. kuitukan-
gasta. 

Kaaviokuva kevytsorapenkereen poikkileikkauk-
sesta on esitetty kuvassa 25. 

- 	 . 	 - 
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Kuva 25. Kevytsorapenkereen poikkileikkaus. 

Muut kevyet penkereet 

Erikoistapauksissa tulee kevyen penkereen täyt-
teenä kysymykseen myös kevyet teollisuusjät-
teet kuten koksikuona, masuunikuona, lentotuh-
ka sekä kuorijäte ja sahanpuru, mikäli kuljetus- 
etäisyydet ovat kohtuulliset. 

ALUSRAKENTEEN YLÄPINNAN KÄSITTELY 

Sen lisäksi mitä edellä on sanottu leikkausten ja 
penkereiden pintojen käsittelystä, tulee ottaa 
huomioon seuraavaa. 

Maapenkereellä ja maaleikkauksessa on alusra-
kenteen pinta tasattava alusrakenteen yläosaan 
käytetyllä materiaalilla ja saatettava suunnitel-
mien mukaiseen muotoon ja tiivistettävä vaati-
musten mukaan. Pintaan ei saa jäädä vettä ke-
rääviä kuoppia. Alusrakenteen pinnan korkeu-
den suurin sallittu keskimääräinen poikkeama 
oikeasta tasosta on —0,05 m. Suurin sallittu yk-
sittäinen poikkeama oikeasta tasosta on —0,10 
m. Matalan louhepenkereen alle tehtävän maa- 

penkereen pinnan suurin sallittu keskimääräinen 
poikkeama suunnitelman mukaisesta tasosta on 
—0,20 m. 

Jos alusrakenteen pinta on niin märkä, ettei tii-
vistäminen onnistu, on mandollisesti keräänty-
neet vedet johdettava ensiksi pois. Sitten pinta 
tasoitetaan veden virtauksen edistämiseksi. 
Alueelle ei tämän jälkeen saa päästää liikennet-
tä, ennenkuin pinta on kuivunut riittävästi ja tii-
vistetty. Jos maalaji on hienorakeista ja etenkin, 
jos pinnalla suoritetaan kuljetuksia, voi olla tar-
koituksenmukaista lujittaa pinta kaikilla tai se-
mentillä, tai käyttää kuitukangasta, ks. osa 1200 
kohta 1220. Eräissä tapauksissa voi olla tarpeen 
rakentaa erillinen kuljetustie. 

PENGERLUISKAT 

Pengerluiskien tulee täyttää samat tarkkuusvaa-
timukset kuin leikkausluiskien kuitenkin siten, et-
tei alusrakenteen yläpinnan leveys auta suunni-
telman mukaista leveyttä. Tämän lisäksi kunkin 
erillisen penkereen tulee keskimäärin täyttää 
suunnitelman mukaiset mitat. Kunnossapidon 
kannalta on otettava huomioon, että sisäluiskat 
on voitava hoitaa niittokoneella 2-4 m alueelta 
yläosastaan. Tämä edellyttää höylä- tai puskuko-
netasausta. Muualla riittää kaivinkonetyön jälki. 

TALVIRAKENTAMINEN 

Kun pengerrystyötä tehdään talviaikana, on lumi 
ja jää huolellisesti poistettava penkereen alta ja 
ajettavien kerrosten välistä. Pengermassat eivät 
saa sisältää lunta, jäätä eikä jäätyneitä maakok-
kareita. 

Tiivistettäessä on erikoisesti huolehdittava, että 
tiivistys tapahtuu heti levityksen jälkeen, jolloin 
maa ei vielä ole jäätynyt. Maan jäädyttyä sitä ei 
tule enää tiivistää. Maa-aineksen vesipitoisuu-
den tulisi olla riittävän alhainen, lämpötilasta 
riippuen yleensä alle 5 %. 

Talvitiivistyksessä on edullista käyttää itsekulke-
via jyriä ja jyräys on tehtävä edestakaisena liike-
ratana noin 30-50 m osuuksin. Lopputulos on 
yleensä suhteellisesti paras, jos materiaali sekä 
levitetään että tiivistetään samanaikaisesti. Mi-
käli lämpötila on alle 0°C, ei aikaero levityksen 
ja tiivistyksen välillä saa olla yli 2 tuntia. Koska 
tiivistyvyys riippuu ratkaisevasti vesipitoisuu-
desta, tulisi talvella käyttää sellaisia materiaale-
ja, joiden vesipitoisuus on vähäinen (esimerkiksi 
murskatut kiviainekset ja tasarakeiset kiviainek-
set). 

Materiaalia pitää tuoda levityskohteeseen suu-
rehkolla kapasiteetilla (yli 200 m3itd/h), jottei 
materiaali olisi työn hitaan edistymisen vuoksi 
liian kauan alttiina kylmälle ilmalle. 

Sopiva jyräyskertamäärä on yleensä 8... 16 riip-
puen kääntäen levityskapasiteetista. 

Jos tiivistettävän kerroksen alla oleva rakenne 
on jo jäätynyt, tulee täryjyrän käyttöä välttää. 
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Päätypengerrystyöt voidaan yleensä tehdä talvi- 
työnä. 

Vesistön ylittävässä penkereessä voidaan "ka-
meja" sijoittaa penkereeseen vedenalaisiin 
reunaosiin. 

Tehtäessä talvella massanvaihtoa kaivamalla tai 
pengertämällä voi sivuilla oleva jäätynyt maa ja 
paksu lumikerros toimia vastapenkereen tavoin 
ja näin estää pengermassojen painumista. Täl-
löin on odottamattomien jälkipainumien välttä-
miseksi joko alkukaivantoa leventämällä tai sivu-
räjäytysten avulla varm istettava pengermasso-
jen painuminen oikeaan tasoon ja muotoon. 

Talviolosuhteissa on pengerräjäytystöissä kiinni-
tettävä huomiota vahingonvaaraan, sillä räjäy-
tysaalto leviää routakerroksessa pitkälle. 

Mikäli sallitun päätypengerrysrajan yläpuolinen 
osa tehdään kiilapengerryksenä voidaan penke-
reen läpijäätyminen yleensä välttää ja penger ra-
kentaa talvityönäkin kerralla täyteen korkeuteen. 
Massojen levityksen ja tiivistyksen kiilassa on ta-
panduttava samanaikaisesti ja mandollisimman 
nopeassa tandissa, etteivät kiilaan ajetut massat 
ehdi jäätyä ennen seuraavan kerroksen levittä-
mistä. Jatkettaessa työtä keskeytyksen jälkeen 
on pääty- tai kiilapengerryksessä lumen- ja jään-
poiston lisäksi penkereen etuluiskan jäätynyt 

osa kokonaisuudessaan purettava ja "kamt 
siirrettävä alueille, joilla ne voidaan myöhem 
min sulamisen tapanduttua käyttää hyväksi. 

Mikäli penger on rakennettu siten, ettei se cJ; 
päässyt pengertämisvaiheessa jäätymään, vu 
daan sen päälle jo talvella rakentaa osa pääHy 
rakenteesta, enintään kuitenkin jakavan kerrcL: 
sen pintaan saakka. Kantava kerros ja päällyte 
saadaan rakentaa vasta roudan sulattua kesälL4. 
Tällöin on kuitenkin varauduttava tasaustyöhon 
ja tehokkaaseen jälkitiivistykseen. 

Penkereille, joille yleisen liikenteen järjestelyjen 
vuoksi on välittömästi rakennettava päällysra-
kenne, voidaan se rakentaa samana talvikaute-
na. 

Jos talvella tehdyn alusrakenteen päälle raken-
netaan samana talvikautena päällysrakenneker-
roksia, tulee alusrakenteen pinta muotoilla jo ra-
kennusvaiheessa oikeaan kaltevuuteen ja kor-
keuteen. Arvioitu penkereen painumisvara saa-
daan ottaa huomioon, mutta asiasta on ensin 
sovittava suunnittelijan kanssa. 

Kevytsorapenkereen teko talvityönä edellyttää, 
että alle jäävä pohjamaa ei ole pengerrettäessä 
jäässä. Pinnan aivan ohut kohmettuminen maa-
pohjan lumestapaljastamisen ja muotoilun yh-
teydessä voidaan sallia. Kevytsoraan ei saa se-
koittua lunta eikä jäätä. 
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