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YLEISTÄ 

Yksityisten teiden yleinen työselitys on 
tarkoitettu käytettäväksi uusien yksityisten 
teiden rakentamisessa ja vanhojen teiden 
parantamisessa sekä tekemisavustuksien 
käytön valvonnassa. Työselitykset koskevat 
ensisijaisesti sellaisia yksityisiä teitä, joille 
on yksityistielain (YksTL) §:ien 93 - 95 pe-
rusteella saatu valtion- ja/tai kunnanavus-
tusta. Tällaisia ovat pysyvän asutuksen pää-
sytiet tai tiet, joilla on paikkakunnalla huo-
mattava liikenteellinen merkitys. 

Rakennustyössä noudatetaan aina yleisiä 
työselityksiä, ellei suunnitelmassa tai työ -
kohtaisessa työselityksessä edellytetä muun-
laista työtapaa. Työselityksessä on myös 
annettu suosituksia kuhunkin työhön ja työ- 
vaiheeseen soveltuvista työmenetelmistä 
ja -koneista. 

Työselityksiä voidaan soveltuvin osin käyt-
tää myös teille, joiden tekemistä ei valtion 
tai kunnan toimesta avusteta. Edelleen työ- 
selityksiä voidaan käyttää soveltuvin osin 
myös rakennettaessa yksityisiä teitä, jotka 
toteutetaan yksityisten teiden liittymä- ja 
järjestelysuunnitelmien perusteella. 

Jos yksityinen tie muutetaan parantamisen 
jälkeen yleiseksi tieksi (tavallisimmin pai-
kallistieksi), noudatetaan rakentamisessa 
tie-  ja vesirakennuslaitoksen tien- ja sillan - 
rakennustöiden yleisiä työselityksiä. Rauta-
teiden tasoristeysalueiden yksityiset tiet 
rakennetaan rautatiehallituksen antamien 
ohjeiden perusteella. Metsähallitus ja maati-
lahallitus ovat antaneet niin ikään omat 
ohjeensa metsäteiden ja maatalousteiden 
rakentamisesta. 

(5) 



1. 	Yhteiset työt 

	

1.0 	YLEISTÄ 

Seuraavassa käsitellään rakentamis-  ja pa-
rantamishankkeisi in liittyviä yhteisiä töitä 
sekä muita työmaan järjestelyyn liittyviä 
yleisiä asioita. 

	

1.1 	TÖIDEN AJOITUS JA SUORITUS- 
JÄRJESTYS 

Tien rentaminen tai parantaminen tulee 
pyrkiä ajoittamaan siten, että kustannukset 
muodostuvat mandollisimman edullisi ksi. 
Rakennusajan tulee olla riittävän pitkä, 
jotta eri työvaiheet voidaan niveltää hyvin 
toisiinsa. Ajoituksessa on kuitenkin otettava 
huomioon mandolliset valtionapupäätöksessä 
mainitut työllistämisehdot. 

Töiden ajoitusta ja suoritusjärjestystä suun-
niteltaessa on lisäksi otettava huomioon 
tienvarren maankäytön aiheuttama liikenne, 
joka on hoidettava myös töiden aikana. 

Yksityisten teiden rakentaminen ja paran-
taminen voidaan aloittaa yleensä syyskesällä 
tai syksyllä valtionapupäätöksen tultua. 
Pohjamaan raivaus- ja kuivatustyöt tehdään 
sulan maan aikana. Leikkaus- ja pengerrys-
työt aloitetaan, kun maa on routaantunut 
jonkin verran. Vanhan tien pinnan leikkaus 
ja muotoilu on tehtävä kuitenkin sulan maan 
aikana. Pää llysrakennekerrokset voidaan 
tehdä myös talvella. Päällysrakenteen vii-
meistely sekä kulutuskerroksen teko jäte-
tään kuitenkin seuraavaan syyskesään tai 
syksyyn. 

1.2 TYÖMENETELMÄT 

Työmenetelmät ja -koneet valitaan paikal-
listen olosuhteiden, vuodenajan, työn laajuu-
den sekä saatavilla olevien koneiden perus -
teella niin, että työn lopputulos täyttää 
asetetut laatuvaatimukset ja että kustan-
nukset ovat mandollisimman edulliset. 

Työmenetelmien valinnassa tulee kiinnittää 
huomiota siihen, että käytettävät koneet 
ovat mandollisimman monipuolisia, koska 
työmäärät ovat yleensä pieniä. 

Jäljempänä olevissa rakentamisohjeissa on 
annettu suosituksia kuhunkin työhön soveltu- 

vista työmenetelmistä ja -koneista. Esitetyt 
työmenetelmät ja -koneet ovat ohjeellisia. 
Niiden soveltuvuus tulee tarkistaa aina pai-
kallisten olosuhteiden perusteella. 

1.3 TYÖTURVALLISUUS 

Työturvallisuuden osalta tulee noudattaa 
seuraavia määräyksiä ja ohjeita: 

- Työturvallisuuslaki (299/1958) 
- Asetus nuorten työntekijäin suojelusta 

(508/1986) 
- Räjäytystarvikeasetus (85/1 980, 437/1 982) 
- Valtioneuvoston päätös rakennustyössä 

noudatettavista järjestysohjeista (274/ 
1969) siihen tehtyine lisäyksineen ja muu- 
toksineen 

- Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja lou 
hintatyön järjestysohjeista (41 0/1 986) 

- Panostaja-asetus (409/1986) 
- Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 

räjäytystarvikkeista (130/1980, 438/1 982) 
- Rakennustyömaiden 	sosiaalitilaohjeet; 

Työsuojeluhallituksen turvallisuusmääräys 
(30:1/1975) 

- Sora- ja täytemaakuoppien työturvalli-
suus; Työsuojeluhallituksen kiertokirje 
3/1978 

1.4 MITTAUSTYÖT 

1.40 Yleistä 

Mittaustöissä on käytettävä ammattitaitois-
ta työvoimaa ja hyväkuntoista mittauskalus-
toa. 

Työmaamittausten tarkoituksena on mitata 
ja merkitä maastoon rakentamista varten 
tie tai jokin rakenteellinen osa siten, että 
kukin työvaihe voidaan tehdä riittävän tar-
kasti. 

Mittauksessa tarvittavat tiedot on joko esi-
tetty suunnitelmassa tai mittaustyön tekijän 
on itse suoritettava lisälaskelmat suunnitel-
man pohjalta. 

Tie on merkittävä maastoon siten, että mer-
kit pysyvät paikoillaan eivätkä tarpeetto -
masti häiritse töiden tekemistä. 

Kun pää llysrakennetöi tä tehdään talven 
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1.44 Tien merkitseminen maastoon leik-
kaus-, pengerrys- ja kuivatustöitä 
varten 

aikana, on työssä otettava huomioon routa -
nousujen vaikutus. Työn kuluessa on aina 
varmistauduttava, että päällysrakenneker -
roksien paksuus on riittävä. 

1.41 Korkeuskiintopisteet 

Suunnittelun ja rakentamisen aikana tehdyt 
korkeuskiintopisteet on suojattava selvästi 
havaittavin merkein niin, ettei niitä vahin-
goiteta työn kuluessa. Korkeuski intopistei-
den korkeudet on tarvittaessa tarkistettava 
rakennustyön aikana. Rakennustyön aikana 
tehtyjen korkeuski intopisteiden tarkkuuden 
on oltava suunnitteluohjeiden /21/ mukainen. 

1.42 Tien keskilinja 

Tien keskilinja paalutetaan maastoon suunni-
telman mukaisesti. Mittaussuunnitelmasta 
riippuen tie paalutetaan joko tangenttilin-
joilta tai monikulmiojonoilta. Tangenttilin-
joilta tapahtuva mittaus on yleisintä yksityi-
sillä teillä. 

Tangenttilinjojen kulmapisteet on suunnitte-
lun yhteydessä merkitty maastoon. Mikäli 
kulmapiste on kadonnut, se voidaan merkitä 
uudelleen suunnitelmassa esitetyillä sidemi-
toilla. 

Tien keskilinja paalutetaan yleensä 20 met-
rin välein. Suorilla tieosuuksilla tasaisessa 
maastossa väliä voidaan pidentää 0 metriin. 
Keskilinjan paalut varmistetaan työskente-
lyalueen ulkopuolelle kandella sidepaalulla, 
joihin merkitään paalulukema ja etäisyys 
keskilinjasta. Näin keskilinja voidaan tarvit-
taessa mitata helposti uudelleen paikoilleen. 

Monikulmiojonoilta tehtävästä paalutuksesta 
on annettu tarkemmat ohjeet tie -  ja vesira-
kennuslaitoksen t ienrakennustöiden yleisessä 
työselityksessä /16/. 

1.43 Tiealueen merkitseminen raivaustöitä 
varten 

Raivausalueen raja merkitään tarvittaessa 
maastoon niin, ettei puustoa kaadeta tar-
peettoman laajasti. Raivausalueen leveys 
on yleensä sama kuin tiealueen leveys. Rai-
vausalueen leveys voidaan tarkistaa suunni-
telmassa esitetyistä paalukohtaisista poikki-
leikkauksista. 

Leikkaus- ja pengerrystöitä varten tie on 
merkittävä maastoon siten, että työ voidaan 
tehdä kulloinkin käytettävään konekantaan 
ja työtapaan nähden riittävän tarkasti. Mer-
kitsemistavan valintaan vaikuttavat työn-
johdon ja koneiden kuljettajien kokemus, 
koneiden työskentelytavat sekä maasto 
ym. seikat. 

Korkeusmerkeistä on aina käytävä selville 
se, mihin tarkoitukseen ne on asetettu. 

Korkeusmerkit asetetaan siten, että vertai-
lulinjana käytetään yleensä tasa usvi ivaa 
(TSV). Merkit sijoitetaan yleensä tasamittaa 
(esim. n x 0,5 m) korkeuserona käyttäen 
vertailulinjan ylä- tai alapuolelle. Korkeus- 
merkit on edullista kiinnittää, aina kun se 
on mandollista, tien keskilinjan sidontapaa-
luihin. 

Matalien leikkausten ja penkereiden kor-
keusmerkit asetetaan tiealueen ulkopuolelle 
niin, että ne säilyvät koko rakennustyön 
ajan (kuvat 1 ja 2). Leikkausluiskan yläreuna 
ja penkereen alareuna voidaan merkitä tar-
vittaessa maastoon. Lisäksi voidaan käyttää 
luiskamalleja. 

Korkeusmerkit asetetaan yleensä 20 metrin 
välein. Tasaisessa maastossa väliä voidaan 
pidentää. Tähtäys tapahtuu tien poikkisuun-
taan. Alusrakenteen kallistusta varten kaar -
teissa ajokeppiin merkitään omat korkeus- 
merkit tien oikeaa ja vasenta reunaa varten. 
Vaihtoehtoisesti voidaan korkeusmerkit 
asettaa alusrakenteen kaltevuuden mukaan 
(vrt, kuva 3). 

Syvissä leikkauksissa tähtäysmerkit on ase-
tettava leikkauspinnan taitekohtiin leikkauk-
sen pohjalle (kuva 1). Tähtäys tapahtuu täl-
löin sekä tien poikki- että pituussuuntaan. 
Tähtäysmerkit asetetaan työn edistymisen 
mukaan. Syvissä leikkauksissa tulisi lisäksi 
käyttää aina luiskamalleja. 

Korkeilla penkereillä korkeusmerkit asete-
taan työkohdan taakse. Luiskan ylä- ja ala- 
pää merkitään näkyviin. 

Ojitustöitä varten asetetaan korkeusmerkit 
ojalinjan ulkopuolelle. Matalissa leikkauksis-
sa ja penkereillä ojan korkeusmerkit voidaan 
kiinnittää samaan pylvääseen kuin leikkaus- 
ja pengerrystöiden korkeusmerkit (ks. kuvat 
1 ja 2). 
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MATALA LEIKKAUS 

Vfsv # nmQ5m 

tarvittaessa merkki 

luis kan ylareunan 
merkki 

5YVÄ LEIKKAUS 

/u,skoma/// 

Kuva 1. 
Korkeusmerkkien asettaminen leikkaustöitä varten 

MATALA PENGER 

Vtsv' nO,5m 

luiskan o/a 	// 	 \ ojan korkeus- 
reunanmer.kIy n ,om 	 n.Om 	\mer.kk, 

KORKEA PENGER 

7 tsv ,, a 
lwskon ala- ja yia-
reunon merkit 

- - - - - - 'NL! 
- - - 	 \korkeus- 

\merkki 
nOm -- 

Kuva 2. 
Korkeusmerkkien asettaminen pengerrystöita varten 
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Q_) 	
PÄÄLLVSRAKENNELUOA-Ar 
73R. 85R. 9S/? 

/ 

_aisen reuno 

PÄÄ LL YSRA KENNEL UOKXA 
76,, 

b) 	 ajo /.eppi 

yo en t5v.n.O,51n 
0,5 m 

-- 	____ 

Kuva 3. 
Korkeusmerkkien asettaminen paaltysrakenteen tekoa varten 

1.45 Tien merkitseminen maastoon pääl- 
lysrakenteen tekemistä varten 

Päällysrakenteen korkeudet voidaan mitata 
leikkaus- ja pengerrystöitä varten asetetuis-
ta korkeusmerkeistä päällysrakenneluokissa 
7 SR, 8 SR ja 9 SR (kuva 3). Jokaista pää!-
lysrakennekerrosta varten tehdään oma ajo-
keppi. Päällysrakenteen kallistusta varten 
ajokeppiin merkitään ajoradan reunojen ja 
keskilinjan korkeudet. Tällöin päällysraken-
teen sivukaltevuuden muutoskohdat on mer-
kittävä maastoon. 

Päällysrakenneluokassa 7 ÖS päällysraken-
teen tekoa varten asetetaan omat korkeus- 
merkit. Mittausten vertailutasona käytetään 
tasausvi ivaa. Vertailutaso merkitään pääl- 

lysrakenteen edellyttämään kaltevuuteen 
(kuva 3). 

1.46 Tasoliittymien, siltojen yms. merkit-
seminen maastoon 

•lasoliittymät mitataan maastoon tyyppipii-
rustuksissa tai suunnitelmassa esitetyillä 
mitoilla. Erityisesti tulee ottaa huomioon, 
että yleisten teiden liittymissä liittymäkaa-
ret paalutetaan suunnitelman mukaisesti. 

Kaiteet on mitattava tarkasti paikoilleen, 
koska niissä tehdyt virheet näkyvät helposti. 

Siltojen mittausta on käsitelty tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen sillanrakennustöiden ylei-
sessä työselityksessä /13/. 
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2. Alustavat työt 

2.1 PURKAMIS-, SIIRTO- JA SUOJAUS-
TYÖT 

Purkamistöihin sisältyvät rakentamis- tai 
parantamistyön vuoksi poistettavien raken-
nusten tai rakenteiden purkaminen, jätteiden 
hävittäminen tai varastoiminen sekä purku-
paikan siistiminen. 

Siirtotöihin sisältyy rakenteiden tai laittei-
den purkamisen lisäksi niiden uudelleen ra-
kentaminen suunnitelmassa osoitettuun tai 
työn aikana sovittavaan paikkaan. 

Suojaustöihin sisältyvät rakentamis- tai pa-
rantamistyön vuoksi tehtävät rakenteiden 
ja laitteiden suojaustyöt suunnitelmassa 
esitetyllä tai työn aikana sovittavalla taval-
la. 

Työn vaikutusalueella olevien rakenteiden 
ja laitteiden (ilmajohdot, maakaapelit, vesi- 
johdot, viemärit, talousvesikaivot, peltosa-
laojat, rakennukset jne.) sijainti on selvitet-
ty suunnittelun yhteydessä. Tällöin on myös 
sovittu tarvittavista purkamis-, siirto- tai 
suojaustoimenpiteistä, toimenpiteiden suo- 
r i tta ja st a sekä syntyneiden kustannusten 
jaosta (ks. osa II A kohta 1.3). 

Ennen rakentamisen aloittamista pidetään 
laitteiden omistajien kanssa katselmus, 
jossa lopullisesti tarkennetaan tarvittavat 
purkamis-, siirto- ja suojaamistoimenpiteet 
ja sovitaan toimenpiteiden aikataulusta. 
Tällöin sovitaan myös lopullisesti, miten ky-
seisten toimenpiteiden kustannukset jaetaan. 

Purkamis-, siirto- ja suojaustöiden aikana 
on oltava tarvittaessa yhteydessä kyseisten 
laitteiden tai rakenteiden omistajiin. 

2.2 RAIVAUSTYÖT 

2.21 Kasvillisuuden poisto 

2.211 Hyötypuun hakkuu 

Maanomistajat hakkaavat hyötypuut yleensä 
itse. Maanomistajien kanssa on sovittava 

puuston poistosta hyvissä ajoin, jotta heille 
jää aikaa kerätä puut pois. Hyötypuun hak-
kuun edullisin ajankohta on tienrakennustöi-
tä edeltävänä talvena. 

Puusto poistetaan yleensä koko tieaiueen 
leveydeltä. Tarvittaessa raivausalueen le-
veys merkitään maastoon (ks. kohta 1.43). 

2.212 Jätepuun raivaus 

Jätepuiden määrä on yleensä niin vähäinen, 
ettei niitä tarvitse raivata erikseen. Jätepuu 
pusketaan kasoihin pintamaan raivauksen 
yhteydessä. Jätteiden käsittelyn osalta nou-
datetaan kohdan 2.221 ohjeita. 

2.22 Pintamaan raivaus sekä pohjamaan 
muotoilu ja tiivistäminen 

2.221 Pintamaan raivaus 

Pintamaan raivaukseen kuuluu tiealueilla 
olevien kantojen, mättäiden, pintakivien ja 
-lohkareiden sekä aluskasvillisuuden ja pin -
tamaan poistaminen. Samoin siihen sisältyy 
rakenteisiin kelpaamattomien raivausjättei-
den kuljettaminen pois tai hävittäminen 
hautaamalla sekä kelvollisten raivausjättei-
den, kuten kivien ja ohkareiden, kste-
ja käyttö rakenteissa, 

Pintamaan raivaustyössä tulee väittää tar -
peettoman suuria massojen siirtoja. Jos 
aluskasvillisuus- ja pintamaakerros on ohut 
(< 0,15 m), ei laaja-alaisen puskuraivaukser 
käyttö ole yleensä tarpeellista, vaan kivet, 
lohkareet ja mättäät poistetaan kaivinko -
neella tai puskutraktorilla. 

Pengerosuuksilla on kannot, mättäät ja tar-
vittaessa aluskasvillisuus sekä pintamaa 
poistettava. Näkyvät pintakivet ja -lohka-
reet on rikottava tai poistettava niin, ettei-
vät ne tunkeudu päällysrakenteen läpi tai 
aiheuta tien pinnassa epätasaisuuksia tien 
painuttua ja tiivistyttyä. 

Raivaus suoritetaan, kun kivien ja kantojen 
sekä mättäiden etäisyys tien pinnasta on 
pienempi kuin taulukon 1 mukainen arvo. 
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Kun etäisyys ajoradan pinnasta kasvaa tau-
lukon 1 arvoja suuremmaksi, on 
- päällysrakenneluokissa 7 OS ja 7 SR yli 

1,0 m:n kivet rikottava tai poistettava 
siirtymäkiilasyvyyteen (ks. kuva L)  saak-
ka, kun pengermateriaali ja/tai pohjamaa 
on routivaa 

- yli 2 m:n kivet poistettava tai rikottava 
penkereen alta, elleivät ne ole pääosiltaan 
maan peitossa. Myös alle 2,0 m:n kivet 
on poistettava tai rikottava, jos niistä 
on haittaa penkereen rakentamiselle. 

Taulukko 1. 
Raivaus pengerosuuksilla 

Päällysraken -  

Etäisyys tien pinnasta 	(m) 

Kannot Pintakivet 	(02: 0,5 m) 

neluokka (Qr < 	0,25 	m), ja 	lohkareet sekä isot 
mättäät kannot (ø> 0,25) 

7ÖS 1,Om 1,3m 

7 SR, 7 SOP 0,8 m 1.0 m 

8SR U,Sm 0,5m 

9SR 0,3m 0,Sm 

Jos tie perustetaan heikosti kantavan poh-
jamaan varaan, ei aluskasvillisuutta ja sito-
vaa pintakerrosta saa poistaa, ellei työkoh-
tainen työselitys sitä edellytä. 

Jos leikkauksessa tai kaivannossa on penke-
reeseen tai päällysrakenteeseen käytettäviä 
massoja, on ennen leikkaustöiden aloittamis-
ta poistettava kivennäismateriaaleja peittä-
vä humusmaa ja aluskasvillisuus siten, että 
ne eivät pääse sekoittumaan rakennemate-
riaaleihin. Jos leikkausmassoja käytetään 
päätypengerrykseen, voidaan aluskasvillisuu-
den ja pintamaan poisto tehdä karkeammin 
ja sijoittaa epäpuhtaat leikkausmassat yli 
5 m korkeiden penkereiden alaosiin ja luiska-
täyttöihin. 

Jos suunnitelmassa on niin edellytetty, pois-
tetaan ruokamulta tiealueelta ja varastoi-
daan tulevia verhoustöitä varten. 

Pintamaan raivaus voidaan suorittaa seuraa-
vasti: 
- Pintamaat pusketaan kasoihin tiealueelle 

telapuskukoneella. Pintamaat kuormataan 
kasoista kuorma-autoihin pyöräkuormaa-
jalla. 

- Pintamaat kasataan ja kuormataan te 
kuormaajalla. 

- Pintamaat raivataan ja kuormataan hy 
raulisella kaivinkoneella. 

- Pintamaat raivataan yhdessä jätepuun 
raivauksen kanssa hydraulisella kaivin 
neella ns. hautaamismenetelmällä. 

H autaam i smenetelmässä pienpuuston sekä 
pintamaan raivauksen yhteydessä kertyvä 
raivausjäte haudataan tien sivulle tehtyyn 
kaivantoon. Kaivanto on sijoitettava pienta -
reen reunasta kaltevuudessa 1:1,5 olevan 
teoreettisen luiskan ulkopuolelle (ks. kuva 
5). Raivausjäte tiivistetään esim. puskutrak-
torilla ja päälle levitetään n. 0,20 m:n kerros 
maata. Kaivannosta saai 
hyväksi esim. penkereess 

ojorQdat7 pil-? ?'o 	 - 

Kuva 4. 
Esimerkki raivauksesta penkereen kohdalla paällysrakenneluokassa 7 SR. Pohjamaa on routiva 

56 (12) 



- 	 kaivumoat peoke- 
- 	 ree.Seeo 

Pohjan muotoilussa ja tiivistämisessä nouda-
tetaan kohdassa 5 (Leikkaus-  ja pengerrys-
työt) annettuja ohjeita. 

7 
	 2.3 TALVIRAKENTAMINEN 

Kuva 5. 
Raivausjätteen hautaaminen tien sivuille 

2.222 	Pohjan muotoilu ja tiivistäminen 

Pohjamaan (alusrakenne) muotoilun ja tiivis-
tämisen päämääränä on kantavuudeltaan 
ja painumisominaisuuksiltaan mandollisim-
man tasalaatuisen pohjan aikaansaaminen 
tierakenteille. 

Kivien ja kantojen raivauksen yhteydessä 
syntyneet kuopat täytetään viereisellä pe-
rusmaalla. 

Jottei lopullinen työn laatu heikkenisi talvi- 
rakentamisen johdosta, on rakentamisessa 
huomioitava seuraavat seikat: 
- Koska lumi on luonnollinen ja hyvä lämpö-

eriste, tulee sen poisto suorittaa raivaus- 
töiden etenemisen mukaan, jotta maan 
jäätyminen jää mandollisimman vähäisek-
si. Myöskin lumen tallaamista on tällöin 
vältettävä. 

- Sellaiset työt, kuten pohjan muotoilu 
ja tiivistäminen, on yleensä tehtävä sulan 
maan ja kuivan kauden aikana. 

- Työmaateiden rakentamista routivalle 
maapohjalle on mandollisuuksien mukaan 
vältettävä tulevan ajoradan alueella, 
ellei voida varmistua siitä, että maapoh-
jan jäätyminen syvälle ei tule aiheutta-
maan rakenteille vaurioita. 

Kuva 6. 
Kantavuudeltaan heikoi 1 la pohjamailla tiepenkereen 
alta ei poisteta pienpuustoa eikä sitovaa pintakuorta, 
koska ne parantavat maapohjan kantavuutta 

Kuva 7. 
Tiepohjan raivaus isolla telapuskukoneella. Samalla 
koneella voidaan tehdä myös leikkaustyöt, mikäli mas-
sojen siirtoetäisyydet ovat lyhyet 
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3.0 YLEISTÄ 

Vahvistustyöt tehdään tien vakavuuden Ii-
säämiseksi ja varmistamiseksi sekä jälkipai-
numien estämiseksi tai tasaamiseksi. 

Pehmeikkökohdat on pyrittävä rakentamaan 
työn alkuvaiheessa, jotta ne ennättävät 
tiivistyä ja painua ennen tien valmistumista. 

Näissä ohjeissa käsitellään pohjan vahvista-
mista telojen avulla sekä kuitu- ja lujitekan-
kaiden käyttöä. Muiden pohjanvahvistustöi-
den osalta noudatetaan tie- ja vesirakennus-
laitoksen tienrakennustöiden yleistä työseli-
tystä /16/. 

Telojen sijainti ja tyyppi on esitetty suunni-
telmassa. Ennen rakennustöihin ryhtymistä 
on kuitenkin selvitettävä, voidaanko tela 
rakentaa suunnitelman mukaisesti vai onko 
suunnitelmaa tarkistettava. 

Vanhat telat levennetään ja jatketaan eri-
tyissuunnitelman mukaisesti. 

Puiden jatkospituus on vähintään 2 m. Ve 
rekkäisiä jatkoksia tulee vältti. 

Telan tulee ulottua, ellei työkohtaisesc a  
työselityksessä ole toisin määrätty, penge 

lelle. 

Telapuid€n tu'ee oiki rnahaoiiismrnan pik 
ja mikäli mandollista ainakin yli puolet telz.. 
leveydestä, jotta vältyttäisiin monilta ra-
kennetta heikentäviltä jatkoksilta. 

Tela peitetään lahoamisen estämiseksi kos-
teutta pidättävällä maalla, kuten hienora-
keisella moreenilla tai suolla esim. raaka-
turpeella. 

3.2 TELA KARSITUISTA PUISTA 

Tela tehdään kokonaan karsituista havupui 
ta. Työ tehdään tällöin kohdan 3.1 periaa 
teiden mukaisesti, mutta puut on naulatta: 
kaikista risteyskohdista. 

3.1 NÄRETELA 	KARSIMATTOMISTA 
PUISTA 

Tela tehdään kuusipuusta. Tien pinnan koh-
dalla ja 2 m:n leveydellä luiskien kohdalla 
ei saa käyttää läpimitaltaan 100 mm:ä pie-
nempää puutavaraa. Samassa kerroksessa 
olevien puurunkojen etäisyyden tulee olla 
k/k 0,5 m. Puut karsitaan vain tarpeellisilta 
osiltaan siten, että rungot tukeutuvat poh-
jamaahan ja toisiinsa. Puut ladotaan latvat 
ulospäin symmetrisesti ristiin kahteen ker -
rokseen siten, että ne muodostavat L5O-
600:n kulman tien keskilinjaan nähden, jol-
loin kerrosten puut joutuvat 90°-120 0 :n 
kulmaan toistensa kanssa. 

Oksat, jotka jäävät ristiin ladottavien puiden 
alle ja väliin, varmistavat telalle yleensä 
riittävän jäykkyyden. Risteyskohdissa puiden 
on tukeuduttava toisiinsa. Tällöin joudutaan 
risteyskohtia usein kiilaamaan tai veistä-
mään. Puut naulataan vähintään joka toises-
ta risteyskohdasta toisiinsa hakkupulteilla 
tai esim. harjateräksestä katkotuilla nauloil -
la, 

3.3 TELALAVA 

Harva telalava rakennetaan havupuusta si-
ten, että tien pituussuuntaan asetetaan 
juoksut 2 m:n välein. Juoksujen tulee olla 
latvaläpimitaltaan vähintään 75 mm ja pi-
tuudeltaan vähintään 7 m. Ne asetetaan 
siten, että tyvet ja latvat vuorottelevat 
ja etteivät vierekkäiset jatkokset tule sa-
malle kohdalle. Juoksujen päälle ladotaan 
karsitut puut tien poikkisuuntaan k/k 0, 
m tyvet ja latvat vuorotellen. Puiden tule 
olla paksuudeltaan sellaisia, ettei ajorad: 
kohdalle tule läpimitaltaan 100 mm pienem-
pää puutavaraa. Telan leveyden tulee ulot-
tua pengerkorkeuden verran ajoradan reunan 
ulkopuolelle. Puut on peitettävä kosteutta 
pidättävällä maalla (ks. kohta 3.1). 

Tiivis telalava tehdään latomalla juoksujen 
päälle telapuut vieri viereen siten, että 
muodostuu yhtenäinen lava. 
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3.11 	RISUNKIMATTO 

Risunkimatto tehdään pienpuusta. Raivaus- 
alueelta kerätyt kaikenlaiset puuainekset, 
kuten näreet, havut ja risut ladotaan ristiin 
ja limittäin yhtenäiseksi matoksi. Maton 
tulee kantaa miehen paino ja olla tiivistet-
tynä 0,15-0,20 m paksu. 

3.5 KUITUKANGAS (SUODATINKANGAS) 

Pehmeälle savi-, siltti- tai moreenipohjalle 
voidaan levittää kuitukangas (suodatinkan-
gas) estämään materiaalien sekoittumista 
tai korvaamaan suodatinkerros silloin, kun 
hiekan käyttö ei kantavuus -  eikä kustannus-
syistä ole tarkoituksenmukaista. K uitukan-
kaan käytöllä voidaan saavuttaa myös oleel-
lisia työteknisiä etuja silloin, kun pohjamaa 
on herkästi häiriintyvää. 

Taulukossa 2 on esitetty kuitukankaiden 
suuntaa antava käyttöluokitus (VTT -GEO) 
käyttökohteen mukaisesti. 

Taulukko 2. 
Kuitukankaiden kayttöluokitus 

Käyttöluokka 	 Tarpeel Unen 
(sovelletaan tierakennuskohteisiin 	määra 

1 	Toissijaisissa 	kayttökohteissa. 
esim. nurmetusalustana 99,9 

2 	Erottamaan 	luonnon maalajeja 
toisistaan 100,0 	- 	1140,0 

3 	Erottamaan murskesora tai sepel i 
maatajeista 1110,1 	- 	220,0 

4 	Erottamaan 	lajittelematon 	louhe 
maa ajeista 220,1 	- 

Kuitukangas on varastoitava kuivalle alus-
talle auringonvalolta ja sateelta suojattuna. 
Kangasta ei saa jättää levitettynä auringon 
valolle alttiiksi viikkoa pidemmäksi ajaksi. 

Kankaat levitetään yleensä tien pituussuun-
taan. Levitys aloitetaan tien pohjan aIim-
maIta laidalta. Kankaat limitetään vähin-
tään 0,5 m toistensa päälle. 

Kuitukankaan päälle on levitettävä jakavan 
(kantavan) kerroksen materiaalia, jos alueel-
la on tarkoitus liikennöidä kuorma-autoilla 
tai työkoneilla. Yleensä riittää 0,2 - 0,3 
m:n tiivistetty sora- tai murskesorakerros. 

Kuitukangasta voidaan käyttää myös louhe-
kerroksen alla suodattimena. Kangasta vas-
ten tulevan louhekerroksen maksimiraekoko 
ei saa ylittää 0,6 m. 

Kangas on ulotettava 2 - 3 m varsinaisen 
pehmeikköalueen ulkopuolelle ja kuormitet-
tava maalla kankaan vastakkaisista päistä 
ennen kankaan päälle tulevan täytemaan 
levittämistä. 

3.6 LUJITEKANGAS 

Maapohjan lujittamiseen voidaan käyttää 
erityisiä vahvi stekanka i ta tai -verkkoja. 
Työ toteutetaan erityissuunnitelman mukai -
sest i. 

3.7 TALVIRAKENTAMINEN 

Telojen rakentaminen soveltuu talvityöksi. 
Pengertä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei lunta 
ja jäätä poisteta. Alle jäävä maa ei saa 
olla jäässä pinnan ohutta kohmettumista 
lukuun ottamatta. 
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4. Kuivatustyöt 
4.0 YLEISTÄ 

Kun kuivatustyöt tehdään mandollisimman 
aikaisessa vaiheessa, saadaan tiealue jo ra-
kennustyön alusta lähtien tarkoituksenmu-
kaisesti kuivatetuksi ja vältytään pinta-ja 
pohjavesien aiheuttamilta työnaikaisilta 
vaurioilta ja haitoilta. 

Kuivatustöissä on otettava huomioon tien 
rakentamisesta aiheutuvat muutokset tie- 
alueen ympäristön kuivatuksessa. Tällöin 
on, mikäli mandollista, huolehdittava siitä, 
ettei rakennustyön vaikutuspiirissä olevien 
alueiden kuivatusjärjestelmää tai kuivatus-
mandollisuuksia huononneta. Ennen töihin 
ryhtymistä ja työn valmistuttua on selvitet-
tävä kuivatuksen vaikutus sekä muihin ra-
kenteisi in että pohjavesisuhteisi in. Lähiseu-
dun kaivoista on ennen maarakennustöiden 
aloittamista tarvittaessa mitattava veden 
pinnan korkeudet ja tutkittava veden laatu. 

Tiealueelle tehtävistä kuivatustöistä saata-
vat kelvolliset ylijäämämassat on käytettävä 
samanlaatui sen pohjamaan tasaukseen ja 
penkereisiin. Rakenteisiin kelpaamattomat 
massat pyritään ensisijaisesti käyttämään 
erilaisiin muotoiluihin, verhoiluihin ja luis-
kan loivennuksiin. 

Tiealueen ulkopuolelle tehtävistä laskuojista 
ja putkituksista on aina sovittava etukäteen 
maanomistajan kanssa. Tarvittaessa selvite-
tään maanomistajan osuus kuivatustöiden 
työkustannuksista ja tulevasta kunnossapi-
dosta. 

Laskuojia avattaessa ja perattaessa on otet-
tava huomioon, että vesilain mukaan ojan 
kunnossapito kuuluu sille, joka käyttää ojaa 
hyväkseen. Laskuojan auki kaivaminen kauas 
tiestä ei siten ole välttämättä tienpitäjän 
velvollisuus. 

Tiealueen ulkopuolelle tehtävistä laskuojista 
saatavat ylijäämämassat kuuluvat maan-
omistajalle. 

Suunnitelman mukaiset ja työn aikana tar-
peelliseksi havaitut suojaukset ja verhoukset 
tehdään samanaikaisesti kuivatustöiden 
kanssa. 

4.1 	AVO-OJAT 

4.10 Yleistä 

Tien kuivatukseen käytettäviä avo-ojia 
ovat sivuojat, niskaojat, laskuojat sekä mah 
dollisesti luonnonuomat. 

Kaivutyön tarkkuuden tulee olla sellainen, 
ettei luiskissa ole ulkonäköä häiritseviä 
epätasaisuuksia ja että uoma keskimäärin 
täyttää suunnitelman mukaiset mitat. Ojan 
pohja ei saa olla suunniteltua tasoa ylempä-
na. 

4.11 Sivu-, niska- ja laskuojat 

Ojat tehdään suunnitelman mukaisesti. Pie-
nehköt muutokset ovat mandollisia vielä 
rakennusaikana. Niiden tulee noudattaa 
kuitenkin suunnitteluohjeissa esitettyjä 
yleisiä periaatteita. 

Sivuojat on yleensä edullisinta kaivaa mah-
dollisimman aikaisessa vaiheessa. Leikkaus-
ten kohdille sivuojat tehdään leikkaustyön 
yhteydessä. Penkereiden kohdille tehtävien 
sivuojien toteuttamisajankohtaa ratkaistaes-
sa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös 
mandollinen sivuojien työnaikainen täytty-
minen, sivuojamassojen mandollinen käyttö 
luiskan täyttöön sekä pohjamaan liikkumis-
mandollisuus. 

N iskaojan paikka osoitetaan yleensä suunni-
telmassa, mutta lopullisesti niskaojien tarve 
ja sijainti joudutaan usein ratkaisemaan 
työn aikana. 

Niskaojan syvyydeksi riittää 0,2 - 0,3 m 
ja pohjan leveydeksi työmenetelmän edellyt-
tämä vähimmäisleveys. 

Leikkauksien kohdalla käytetään sivuojien 
kaivuun samaa työkonetta kuin varsinaisen 
leikkaustyön tekemiseen. Sivuojien kaivuun 
penkereiden kohdalla sekä laskuojien kaivuun 
käytetään hydraulista kaivinkonetta tai 
traktorikaivuria. Kaivu voi tapahtua joko 
sivulta- tai päältäkaivuna. 

Ylijäämämassa kuormataan kuljetusvälineen 
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tehdään joko sivultakaivuna tai päältäkaivu-
na. 

lavalle. Ojamassojen levitykseen voidaan 
käyttää pientä telapuskutraktoria tai pusku-
levyllä varustettua nelivetoista pyörätrakto -
ri a. 

4.14 Talvirakentaminen 

4.12 Jokien ja purojen perkaus 

Tietyön yhteydessä voidaan joutua perkaa-
maan tai siirtämään tiealueen kautta kulke-
via luonnonuomia sillan, rummun tai penke-
reen rakentamisen vuoksi. Työ toteutetaan 
suunnitelman mukaisesti ottaen huomioon 
vesioikeuden luvassa mandollisesti esitetyt 
määräykset. 

4.13 Avo-ojien aukaisu tien parantamisen 
yhteydessä 

Teiden parantamisen yhteydessä avo-ojien 
aukaisu tehdään suunnitelmien mukaisesti. 
Työn yhteydessä on kuitenkin tarkistettava, 
että suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet 
vastaavat vallitsevia olosuhteita. Tarvitta-
vat muutokset suunnitelmiin tehdään suun-
nitteluohjeiden /21! periaatteiden mukaises-
ti. 

Sivuojien aukaisu ja kaivu käsittävät varsi-
naisen kaivutyön lisäksi luiskien tasaamisen 
sekä ylijäämämassojen kuormauksen kulje-
tuskalustoon. Taloudellisesti on usein edul-
lista kaivaa sivuojat vasta kerrosten ajon 
jälkeen, kun tietä ei levennetä. Tällöin kai-
vumassat voidaan ainakin osittain sijoittaa 
suoraan tiepenkereen sisäluiskan täytteeksi. 
Kuitenkin veden vaivaamilla mailla on kui-
vatustyöt tiepohjan kantavuuden nostami -
seksi ajoitettava ennen kerrosten ajoa. 

Kun ojaa joudutaan siirtämään tietä leven-
nettäessä ja kun entinen oja jää ajoradan 
kohdalle, niin entinen oja täytetään perus-
maalla maanpinnan tasoon saakka. Silloin 
kun sivuoja ei mandu tilanpuutteen vuoksi, 
voidaan vanhaa ojaa käyttää myös salaojana 
lyhyellä matkalla (enintään 30 m) siten, 
että vanha oja täytetään vettä läpäisevällä 
sora lia. 

Sivuojien aukaisuun ja kaivuun sopivat hyd-
rauliset kaivinkoneet, traktorikaivurit, tie-
höylät, pyöräkuormaajat sekä eri tyyppiset 
oja-aurat. Kaivinkoneella tai kaivurilla työ 

Avo-ojitustyöt soveltuvat yleensä talvira-
kentamiseen. Jos talvirakentamisen johdosta 
ojan mitat poikkeavat huomattavasti anne-
tuista, tulee ryöstökohdat ja sortumat korja-
ta sulan maan aikana. 

Lumi ja jää on poistettava ennen kaivutyötä, 
jos ojamassoja käytetään penkereeseen tai 
rakennekerroksi in. 

'4.2 RUMMUT 

4.21 Materiaalit 

Rumpujen materiaalina tulevat kysymykseen 
betoni, teräs ja muovi. Betoniputkia valmis-
tetaan neljää lujuusluokkaa EA, B, C ja D), 
joista yksityisillä teillä käytetään yleensä 
luokkaa A tai vastaavat laatuvaatimukset 
täyttäviä putkia. Betoniputkien laatuvaati -
mukset on esitetty julkaisussa /2/. 

Muoviputkista voidaan käyttää rumpuina 
PEH-putkia. Yleensä käytetään lujuusluok-
kaa T. Muoviputkien tulee täyttää julkaisus-
sa /6/ esitetyt laatuvaatimukset. 

Teräsputkista soveltuvat yksityisille teille 
parhaiten aallotetut kierresaumatut teräs- 
putket. Putken lujuus riippuu levyn paksuu-
desta. Lisäksi on saatavilla aallotettuja 
kierrehitsattuja teräsputkia sekä aallotettu-
ja kaksi- ja monilevyteräsputkia. 

Teräsputkien käyttökelpoisuus rumpumateri -
aalina on selvitettävä ennen käyttöönottoa. 
Teräsputkirumpujen valinnassa ja asennuk -
sessa on noudatettava valmistajan antamia 
ohjeita. 

Rummun materiaali valitaan suunnitelman 
mukaiseksi. Mikäli rumpumateriaalia ei 
ole määritetty suunnitelmassa, valitaan ma-
teriaali suurinitteluohjeissa /21/ esitettyjen 
periaatteiden mukaisesti. 

Erityyppisten rumpujen peitesyvyyksien on 
oltava taulukon 3 mukaiset. 
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iUktOL 

Rumputyyppien peitesyvyydet. Raskaasti liikennöidyillä yksityisillä teillä käytetään tarvittaessa yleisten teiden 
/16/ peitesyvyyttä. Päällysrakenneluokassa 9 SR voidaan käyttää liittymarummuille annettuja arvoja 

Rumputyyppi, 	lujuus- Pyöreän putken halkaisija Sai littu peitesyvyys- 
luokka tai 	levypaksuus d (mm) alue (m) 

Päätie Liittym 

Betoni, 	lujuusluokka A 300.. .(1800) 0,6.. .6,0 0,4 

Betoni, 	lujuusluokka B 1  225.. .(1800) > 0,4 ..^ 	0,2 

Betoni, 	lujuusluokka C 1  225.. .(1800) ^ 0,3 - 

Betoni, 	lujuusluokka D 1  225.. .(1800) > 0,2 - 

Aal lotetut kierresaumatut 
teräsputket 2 

- levypaksuus 	1,5 mm < 800 > 0,5 > 0,3 

- levypaksuus 	2,0 mm < 800 > 0,3 > 	0,3l 

Muovi, T 200...630 > 0,4 > 0,3 

Muovi, E 200.. .630 > 0,3 ^ 0,3 

Ei yleensä käytetä. 
Teräsputkilla, joiden koko on 800 mm, käytetään 
valmistajan suosittamia tai yleisten teiden suun-
nitteluohjeiden /15! mukaisia peitesyvyyksiä. 

4.22 Kaivu 

Rumpukaivanto tehdään tyyppipi irustusten 
mukaan, ellei työpiirustuksissa ole muuta 
osoitettu. Tyyppipi irustukset on esitetty 
kuvissa 14 - 20 (ks. kohdat 4.23 ja 4.25). 

Lähestyttäessä suunnitelman mukaista rum --
pukaivannon pohjaa on kaivutyö tehtävä var 
sinkin hienojakoisessa maalajissa varovasti 
ja tarkasti, jotta ei häiritä perustusten alle 
jäävää pohjamaata ja jotta pohjamaan pinta 
saadaan mandollisimman tasaiseksi. 

Jos rumpu joudutaan perustamaan syvälle 
tai olosuhteet muutoin ovat epäedulliset, 
on kaivanto tuettava ja pidettävä kuivana. 
Tuettujen kaivantojen osalta noudatetaan 
tie- ja vesirakennuslaitoksen tienrakennus-
työn yleistä työselitystä /16/. Erittäin vai-
keissa kaivu- ja perustamistapauksissa on 
työtavalle saatava suunnittelijan hyväksymi-
nen. 

Kaivannon viereen ei saa läjittää kaivumas-
soja siten, että luiskien vakavuus vaarantuu. 

Rumpukaivanto ja siirtymäkiilat kaivetaan 

hydraulisella kaivinkoneella tai traktorikai-
vurilla. Työkone tulisi valita siten, että 
sama kone soveltuu myös sora -annan te-
koon, putkien asennukseen sekä täyttötöihin. 
Traktorika ivuri soveltuu yleensä pienien 
putkien asennukseen (ks. kuva 1 3). 

4.23 Perustaminen 

Rumpujen perustamistavan valinnassa on 
huomioitava pohjamaan kantavuus ja routi-
vuus sekä rummun ympärystäytön tekotapa. 
Rumpujen perustamis- ja ympärystäyttöta-
vat ilmenevät kuvasta 8. Rummut peruste-
taan kuvien 14 - 20 tyyppipiirustusten mu-
kaisesti, ellei rummusta ole laadittu erillistä 
työpi irustusta. 

Myös kaksoisrummut perustetaan kuvien 
14 - 20 periaatteiden mukaisesti, ellei rum-
musta ole laadittu työpiirustusta. Rumpu-
putken välin tulee olla vähintään 0,3 m, 
jotta putkien välinen ympärystäyttö voidaan 
tiivistää. Pienet tulvaputket ( 200) voidaan 
sijoittaa ympärystäyttöön ilman erillistä 
perustamista. 
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POHJA MAA PER(JSTAM/STAPA JA YMPÄRY5TÄYTTÖ 

1 1 2 

KALLIO 

ko/lion pöölle 	 5/ittyrno kiila 

-if 

ROUT/MA - . 	'.: 

TON P011 - . 	 . --- 
JA MAA routimo/on 

____ pohjomoo 

1 2 

ROUT/VA 
POHJA - 

rummut, ympO-
7;ta),ttö,or/fo. 

MAA rosto tQi /nekosto vumas.oi//o 

3 It 

.. ko/vumo 
3oiI/o rouf,rr,aftomol/o 

/neko//o 

1 2 

PEHME/K- 
ki1 snrtymo/(ii/o rou- rummun yrnpörys 

f,mo/to,nostQ 50- tayttÖ saralla, lop- 
ro5/o toi hiekosto putaytto koivu- 

!nOs.50///O 

5 4 

-.- - 	. • 
mossoi/lo rou/,rflo//orno//o 

h,e/co//o 

1) Alanumerot (1, 2, 3 ja 4) viittaavat suunnitteluohjeissa /21/ esitettyihin 
rakennevaihtoehtoihin. Rakennevaihtoehtojen käyttökohteet on esitetty suun-
nitteluohjeissa. 

Kuva 8. 
Rwnmwi perustamis-  ja ympärystäyttötavat 
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Kaivutöiden yhteydess.. 
va, että perustamisolosuhteet ovat suunni 
telman mukaiset. Mandolliset muutokset 
on otettava huomioon perustamistavassa. 

Sora-annan (tasaussoran) kiviaineksen tulee 
olla karkeaa ja täyttää vähintään jakavan/ 
kantavan kerroksen kiviainekselle asetetut 
laatuvaatimukset (kuva 29, rakeisuusohje-
alue Ci). Materiaalin suurin raekoko saa 
olla enintään puolet sora-annan paksuudes-
ta, kuitenkin enintään 100 mm. Liittymä -
rummuilla sora-annan paksuuksista voidaan 
tinkia. 

Silloin, kun rummun koko on > 1200 mm, 
on sora-anna tiivistettävä tärylevyllä enin-
tään 0,30 m:n kerroksina. Kaivanto on pidet-
tävä kuivana tiivistyksen aikana. 

Haitallinen veden virtaus putkien alla ja 
sivuilla on estettävä esim. savi- tai moree-
nisuluilla. Tarvittaessa käytetään isoilla 
rummuilla halkaisijaltaan ̂  1200 mm uralan-
kutusta rummun päissä suojaamaan perus-
tuksia. 

Sora-annan (tasaussoran) yläpinta muotoil-
laan suunnitelman mukaiseen korkeuteen 
ottaen huomioon rurnmulle mandollisesti 
määrätyt korotukset. Korotus tehdään kuvan 
9 mukaisesti, ellei suunnitelmassa ole osoi-
tettu toisin. 

,korotus 

- 	 jma te 4  

o / 	mu/a,nen 	man 
ka/,'evuus 	nen io/'evuu3 

f/3L 	1/3L_ 

Kuva 9. 
Rwnmwi korotus 

11.2'I Putkien asennus ja saumaus 

Rummun korkeusaseman asennustarkkuus on 
mandollinen korotus huomioon ottaen 0...+50 
mm. Asennuspuiden käyttötarve betoniput-
kiIla harkitaan tapauskohtaisesti työtavasta 
riippuen (mm. nostokalusto). 

alemman pään puolelta. Jos rummusta 
ole erikoispiirustusta, on ensimmäinen put 
sijoitettava niin, että rummun päättet 
voidaan rakentaa kuvien 10 tai 11 mukaise 
ja että rummun molemmat päät ovat lik 
main samanlaisia. 

Putkia asennettaessa sijoitetaan uurreput -
kien uurresyvyydet vastavirtaan. Rumpuput-
ket asennetaan niin, että saumasta tulee 
mandollisimman ohut. Saumoissa ei tarvita 
tiivisteitä. Asennustyön lopuksi peitetä 
putkien saumat muovisäkeillä tai 
0,2 m:n levyisillä huopakaistaleilla 

Muovi- ja teräsputket (kierresaur. 
joiden halkaisija on < 800 mm, toimitetar 
työmaalle yleensä määrämittaisina. Muovi 
ja teräsputket asetetaan huolellisesti paikal-
leen sora-arinalle ja tuetaan oikeaan asen-
toon. Putket asennetaan niin, että rummun 
päätteet voidaan tehdä kuvien 10 tai ii 
mukaisesti ja että rummun päätteet ovat 
likimain samannäköiset. 

Halkaisijaltaan 800 mm:n teräsputket sekä 
monilevyrakenteiset teräsputket kootaan ja 
asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
Putken kokoamis- ja asentamistapaa valit-
taessa on kiinnitettävä huomiota rakennus- 
paikan olosuhteisiin, työn aikatauluun sekä 
käytettävissä olevaan nostokalustoon. 

Rumpujen asennuksessa voidaan nostotyöhön 
käyttää samaa konetta kuin kaivannon te -
koon. Vaihtoehtoisesti nostot voidaan suorit-
taa kuorma-autolla, jossa on nosturi. 

'1.25 Ympärystäyttö 

Mandolliset ympärystäyttötavat ilmenev 
kuvasta 8. Ympärystäyttötapa ilmoiteta 
yleensä suunnitelmassa. Mikäli ympärystäy 
tötapaa ei ole määritetty, se valitaan suur 
nitteluohjeiden /21/ periaatteiden mukaise 
ti. 

Ympärystäyttö tehdään kuvissa 14 - 2Q 
esitettyjen tyyppipi irustusten mukaisesti, 
ellei rummusta ole laadittu erillistä työpii-
rustusta. 

Myös kaksoisrurnpujen ympär ystäyttö teh 
dään tyyppipi irustuksissa esitettyjen peri 
aatteiden mukaisesti lukuun ottamatta ym -
pärystäyttötapoja III 2 ja IV 2 (kuva 17), 
jotka soveltuvat heikosti kaksoisrummuille. 
Mikäli kaksoisrummusta on laadittu erillinen 
piirustus, tehdään ympärystäyttö sen mukai-
sesti. 
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Ympärystäytön suurin raekoko saa olla beto-
niputkilla 100 mm. Muovi- ja teräsputkilla 
ympärystäytön raekoko saa olla enintään 
64 mm. Vaatimus koskee 300 mm aluetta 
putken ympärillä. 

Ympärystäyttö 	tehdään 	samanaikaisesti 
rummun molemmille puolille ja tiivistetään 
huolellisesti. Kerralla ti ivistettävän kerrok-
sen paksuus on enintään 0,15 m, kun tiivistys 
tehdään käsin sullomalla ja 0,30 m koneelli-
sesti tiivistettäessä. Putken päällä ei saa 
käyttää voimakasta koneellista tiivistämis-
tä, kun peitesyvyys on alle 0,5 m. 

Työmaaliikenne ei saa kulkea rummun yli, 
ellei ylityskohdalla ole vaadittua minimi-
täyttöä. Työn aikana voidaan putkelle tehdä 
väliaikainen ylikulkukohta sorasta. 

Ympärystäytön tekoon käytetään samaa ko-
netta kuin kaivutyöhön. Si irtymäki ilojen 
materiaalin levitykseen käytetään kevyttä 
telapuskutraktoria tai puskulevyllä varustet-
tua pyörätraktoria. 

Ympärystäytön ja si irtymäki ilojen ti ivistys 
tehdään tärylevyllä. 

4.26 Rummun päät 

Rummun päiden syöpymisen sekä luiskamai-
sen sortumisen estämiseksi varustetaan 
rummun päät tarpeellisilla tukirakenteilla, 
jotka tehdään erikoispiirustusten tai kuvien 
lOja 11 mukaisesti. 

Ulkonäkö- 	ja 	lii kenneturvallisuussyistä 
rummun päät voidaan tarvittaessa viistää. 
Muovi- ja teräsrummut viistetään luiskan 
kaltevuuteen. Betoniputkilla vi isteen kalte-
vuus on 1:1,5, kun d < 1400 mm ja 1:1 kun 
d> 1 1400 mm. 

A 	kiv,verhous ulkolu/6ko850 
vain /o.skuoukon puolella 

----tuviste/ty soro pa.k-
suus rr,ao'n routi -
vuuden mukaan 

A-A 	..O.5mbetoniputI<i 
x• 0.f m rr,uo vi jo 

• .. 	 lerösputki 

. 

annan paksuU5 

forviftae53a pontti -
.5C100 e.5?tymöön veden 
v,rtau3 rumrnun a/itse 

\/urvehdus torv,/toessa 

Kuva 10. 
Rummti sorapääte ja ponttiseinä  

Kuva 11. 
Rumm.ri kivipääte 

4.27 Rumpujen uusiminen ja jatkaminen 

Tien parantamisen yhteydessä rummut kor-
jataan suunnitelmassa esitettyjen toimenpi-
teiden mukaisesti. Jokaisen rummun osalta 
on kuitenkin työn kuluessa selvitettävä vas-
taako suunnitelmassa esitetty toimenpide 
vallitsevia olosuhteita. Tarvittaessa suunni-
telmassa esitettyä toimenpidettä tarkiste-
taan suunnitteluohjeissa /21! esitettyjen 
periaatteiden mukaisesti. 

Rummut uusitaan rummun rakentamisesta 
annettujen ohjeiden mukaisesti (kohdat 
'4.21 - 4.26). 

Jatkettavien rumpujen perustamisessa ja 
ympärystäytössä noudatetaan kuvissa 
14 - 20 esitettyjä rakentamisperiaatteita. 
Mikäli perustamis- ja ympärystäyttötapaa 
ei ole osoitettu suunnitelmassa, valitaan 
työtapa suunnitteluohjeissa /21 / esitettyjen 
periaatteiden mukaisesti. 
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Betoni- ja aaltolevyputkirumpujen jatkan 
nen käsittäa samat työvaiheet kuin uusien 
rumpujen rakentaminenkin. Jos vanhassa 
rummussa ilmenee roudasta johtuvia vaurioi-
ta, on ne ennen rummun jatkamista korjat-
tava ja rumpu suojattava vaurioiden uusiu-
tumisen estämiseksi. Jatkettavien kohtien 
alle tehdään rumpukaivannot, sora-arinat 
ja tarvittaessa aluspuut. Sora tiivistetään 
huolellisesti rumpujatkeiden epätasai sen 
painumisen eliminoimiseksi. Renkaat asen-
netaan ja saumataan sekä kaivanto täyte-
taän. 

Kivirummut jatketaan suunnitelman mukai-
sesti. Jatkorakenteessa voidaan käyttää mm. 
muualta poistettujen kivi rumpujen kiviä, 
kaidepylväitä, betoni- ja teräsaaltolevyput-
kia tai erikseen valettavia teräsbetoniele-
menttejä. Työssä tulee kiinnittää erityistä 
huomiota rumpujen ja perustusten välisten 
liitosten luotettavuuteen niin, ettei tien 
kerrosmateriaali tai vesi pääse valumaan 
saumaan ja repäisemään jatko-osaa irti, 
jolloin tie saattaa vaurioitua. Jatkos on 
kiinnitettävä alkuperäiseen rakenteeseen 
joko sideteräksillä tai muulla luotettavalla 
tavalla. Savikoilla, joilla painumaerot saat-
tavat aiheuttaa saumakohdan avautumisen, 
on erillisellä suojarakenteella (kauluksella) 
ja kuitukankaalla estettä: 
materiaalin psy sauma 

perasta rakennetta vastaavalla tavalla. 
Jatkos liitetään kiinteästi vanhaan rakentee-
seen. Tällöin on rakenteesta yleensä laadit-
tava korjaussuunnitelma. 

Sivuojarumpujen uusiminen käsittää samat 
työvaiheet kuin muutkin edellä kuvatut 
rumputyöt. 

Rumputyön ajaksi liikenne ohjataan kierto- 
tielle. Jos sopivaa kiertotietä ei ole, pyri-
tään toinen puoli ajoradasta jättämään lii-
kenteen käyttöön. 

4.28 Talvirakentaminen 

Putkikaivanto on ennen täyttöä puhdistetta-
va huolellisesti lumesta ja jäästä. Mikäli 
kaivanto on tehty routivaan maahan, on 
myös varmistuttava, etteivät kaivannon 
pohja, seinämä ja siirtymäkiila ole jäässä. 
Työn aikana on sopivalla suojaustoimenpi-
teellä estettävä kaivanto jäätymästä tai 
työ on tehtävä niin nopeasti, ettei jäätymis-
tä ehdi tapahtua. 

K aivantoa täytettäessä ei maa-aineksessa 
saa olta lunta jaata etka Jaatynelta maakap- 

Sivuojan aukaisu kaivinkoneella sivuitakaivtaia 
	

iraktorikaivuri on usein riittävän kokoinen yleiskaivli 
kone. Sillä voidaan tehdä mm. pienten kierresaumaput-
kien nosto asennuspaikalle 
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KALLION PÄÄLLÄ OLEVAT MATERIAALIT ROUT/MATTOMIA 

L-05OO, jos D60O 
LD./000, jos 0>600 
taou.soro 
h.100. jos Ds 600 
h.200, jos 0>600 

o 	 - 	 0 	 0 
pö&//ysrakennekerroksef 

- 	,-out,maton 	ro.itima1on pöhjomoo. 
-. Ä 	ympäry5/öyfIö' 	loi penger 

	

0 	 '2 Ympörystöytön .suur/n raeko o 
• 	.300 mmn alueella pulken 

h 	.. - :.. 	-: •.: 	- betoniputki/lo 	100 mm 
- muovi- ja terösput*i//a 64 mm 

	

L 	8 ton,' Ik 	t"ttö 	VO daon .4. 	 1 	 / 

köyttöä asennuspu/ta 

KALLION PÄÄLLÄ OLEVAT MATERIAALIT ROUT/VIA 

sI/rtymökhlo - 	 pöö//y.sr&kenne- 
syyys (1t.skuva22) - : . .-. 	kerrofr.set 

omcon töt 

2) KoWion poo/Ja oleva oufivat 

70s ja 	 routivapohjamaa tai 

L 3) 

Kuva 118. 
Perustaminen ja ympärystäyttö 
11 Kallion paälla olevat materiaalit routimattoniia 
1 2 Kallion päalla olevat materiaalit routivia 

ROU TIMA TON POHJA MAA 
7y_ 

- 	
- 

.: 	
pää /lsrakennefrerrokset 

..\- 

:':5g 	
•_; 

tosoussora 0 w'TT 

2 Tosoussoraa köyteföön ,kun 
pohjomoo on hyvin katkeaa 
(louhe) 

Kuva 15. 
Perustaminen ja ympärystäyttö 
II Routimaton pohjamaa 

rouhmaton- ' .. rout/moton 
ympöry.5tOytto - penqer• - 

_I 

')Ympörysi'ayfän suurin rae- 
koko 300mmn alueella 
putken ympäri //o 
- öeton,pu//ii/o 100 mm 

L 	 - muovi- ja terösputki/lo 64mm 
Betoniputkio köytettöessö voi-
c/aon kayttaö cisennuspuito 
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1 	
ROUT/VA POHJAMAA 

0) 	SORA-ARINA SIIRTYMÄfl//LASYVYYTTÄ 5YVEMMALL,4 

- 	 , 	 ." 	

o&aI/ysro*enne- 
siltI yinö/wlasyvyys '(kts kuv,o £22 	 /<errokset 

rout,'maton rou/imatoo 	
1 	- 	 routimaton 	- 

ymparystäytto) 	töyte 	- töyte " . 

outihjamaataipen9er 
Ympörystöytön suurin raekoko 

-T 	300 mmn alueella putken ym- 

SorO-ar/na- - 	 - 	 - befoniputkilla 	100 mm 
h - 200, jos D 	600 L 	

- muoviput kiila 	64' mm 
h - 300, jos D> 600 8etoniputk/a köytettäessö voidaan 

osennuspuito 
Tor vittoessa 	uodahnkangos tai 
ohut 5uodotinkerros 

b) 5ORA-AR/NA S/IRTVMÄKI/LA5YVYYTTÄ YLEMPÄNÄ 

- 	 ' 	- 	po/lysrakenne- 
- 	' 	siir tymökiilosyvyy5 (A'ts.kuva 22) 	- 	 kerrokset - - 

routimaton 	 routimator7 	- . rouhm olon 
byte 	 ympärystö yllä ' 	töyte 

ht 

	

2 Ljöh .415 kohta a 	 L2 	
penger 

0i<t kohta 0 

Kuva 16. 
Perustaminen ja ympärystyttö 
III 1 	Routiva pohjamaa; siirtymakiila 

ROUTIVA POHJAMAA JA PEHMEIKKO 
T v. 

.1 	.-., 	-- 	.- 	 0 	 0 

	

paolfysrakenne- 	 -' 	 ' 

kerroksel 	 - . 	 . 

	

________________________ 	 • 
500 	01 vempi 	roufiva pener 

- 	1 - - 100 
rou 1/yo töyttö- 

' /ayteföön, kun D600 
sora- anna- 
h - 200, jos poh/amoa routivo 
h 500; pei5rnemkö 
Pehme,.köl/ä käy fetaön 1/sak-
si fonvi/laessa /ovaq 
(vrt. kuva 18) 

routim olon ympörystöyttc5 

tehdöön niin kopeak-
si kuin fyä  tekniset /o työi'urval/i-
suusseikal soi//vol 
Ympörystöytön suurin raekoko 

L 2 	 JOOmm.-n alueella putken 
ympär//lö 
- betonipu/ki/la 100 mm 
- muovi - ja terösputki/lo 6+mm 

Kuva 17. 
Perustaminen ja ympärystäyttö 
III 2 Routiva pohjamaa; ympärystayttö soralla ja Iopputayttö kaivumaiUa 
IV 2 Pehmeikkö; ympärystäyttö soralla ja lopputäyttö kaivumailla 
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PE//MEIKKÖ 

0) SORA-ARINA 5//RTYMAKIILASYVYYTTÄ SYVEMMÄLLÄ 	Tsv. 

iirtymökiyvyys(k1,kuva 2Z) 

routimolon 	 rout,rnafori 	routimo'ton 
töyte 	 - 	- ympörystöy?/ö-1 	täyte 

h50O, josD.600 	 TeIa/ova 
f) Ympöry5töytöo uurir roekoko 	- 	 Lovamoferiaali 0 75 

3O0mmn alueella putken ympöri/lö 	 (/ofva/öpimiticz) L ovon 
- betonipu/ki/lo 100 mm 	 oluspuut 1-2 m- - n va/ein. 
- muovi- Jö ferö5putki//a 64 mm 	 Lavapuiden jatkokset 

eri kob Ilm 
b,) S0RA-AR/NA 5/IRTYMAA'/ILASYVVYTTA YLEMPANA 

V. 

1 

s,rtymakii/asyvyys (ks kuvd2) poo/lysrkenne 

,-ouhm olon 	 routimo for, 	routima/on 
tayte 	 1 	

ympory5toyttO 	toyte 

22 Ljah k15.koh/a o 	 --fe/alava kts kohtaa 
- 	 kl kohta 0 

Kuva 18. 
Perustaminen ja ymparyStayttö 
IV 1 	Pehmeikkö; siirtymkiiIa 

ROU77VA POHJAMAA JA PEHMEIKKÖ 
Tsv. 

poo//ysrokenne- 	0 	
0 

kerrokset 	 ? peifesyvyys. kuitenkin väh. 800 
- 	 0 	 ' 	 ' 	

- 	 - o 	 ' 

ympörysföyttä / 
kaivumosso///o 

3) Ymparystöytön suurin rae- 
koko 300 mmn alueella put-
ken ympärillä 

0 500 	 - betoniputki/lo a 100 mm 
- muov, - Jö teräsput.killo s 6 1r mm 

- 
¼ 

"kaytetöon kun D600 ' 
2) Putken moteriaa/ina köy- 

fetöön mieluiten terä5tö 
tai muovia. 8etoniputkil/a 
tulee kayttöö .uoc1atinAao- 
905/0 (tai muovisö.kkejä) 
put ken ympärillä 

sora- anna 
h 200, jos pohjarnaa routiva 
h. 500, pehmeikkö 
Pehme,kö//a käytetään lis aks, 
tarvittaessa te/alovo'a (vrt kuva 18) 

Kuva 19. 
Perustaminen ja yTnpärystayttö 
III 3 Routiva pohjamaa; ympärystäyttö kaivurnassoilla 
IV 3 Pehmeikkö; ymparystayttö kaivumassoilla 
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RO(JTIVA POHJAMAA JA PEHME/KKÖ 
Tsv. 

• 	H kerrokset 

(po ,i t_3 

rout,r,-,ofon 
-... ' 

periger 

h - 500, kun pohjomaa pehmei/kö 	. . . - • 	.'..: voidaan käyttää asennus- 
Pehrne//<öWä käytetään liöksi puita 
tarvittaessa /e/a/avaa (vrt, kuva 18) 	0 	P° 

2) Ympörystöytön 5uur,n roeko.ko 
Lii/tyrnärummuillo annan pokuu- 300 rnrnn alueella pufien 
desta voic/oo/-) tinkiä ympärillä 

- betonip ui kiila 	f00mm 
- muovi- /0 ferösputkilla 64mrn 

Kuva 20. 
Perustaminen ja ympärystäyttö 
III 4 Routiva pohjamaa; routimaton täyttö 
IV 4 Pehmeikkö; routimaton tayttö 
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5. Leikkaus- ja pengerrystyöt 

5.1 	KALLION LEIKKAUS- JA PENGER- 
RYSTYÖT 

5.10 Yleistä 

Yksityisiä teitä rakennettaessa pyritään 
kustannuksien pienentämiseksi välttämään 
kallioleikkauksia. Tarvittaessa suunnitelmaa 
voidaan muuttaa (esim. nostaa tien tasausta) 
työn kuluessa, mikäli tällöin vältytään kaI-
lionleikkauksilta. Muutosta tehtäessä on 
kuitenkin aina otettava huomioon suunnitte-
luohjeissa /21! esitetyt näkemiä, pituuskal-
tevuuksia, rakennetta ja kuivatusta koskevat 
vaatimukset. 

Kallionlouhintatöissä on noudatettava näitä 
töitä koskevia lakeja, asetuksia ja järjestys- 
ohjeita. Räjäytystyön johtoa ja valvontaa 
varten on nimettävä siihen pätevä räjäytys-
työn johtaja, ellei kyseessä ole vähäinen 
räjäytystyö. Räjäytystyön johtajalla tulee 
olla työn laadun ja laajuuden edellyttämä 
panostajan pätevyys. Räjäytystyön johtajan 
pätevyysvaatimukset on määritelty räjäy-
tys- ja louhintatyön järjestysohjeissa. 

Räjäytystyön turvallisuuden varmistamiseksi 
on laadittava työsuunnitelmat. Vaadittuja 
suunnitelmia ovat mm. yleissuunnitelma, 
poistumis- ja pelastautumissuunnitelma 
sekä räjäytyssuunnitelma. Työsuunnitelmien 
vaatimukset määritellään räjäytys- ja lou-
hintatyön järjestysohjeissa. 

Ennen louhintatöiden aloittamista on tarvit-
tavassa laajuudessa suoritettava katselmuk-
sia ympäristön rakennuksissa ja rakenteissa 
vallitsevan tilanteen toteamiseksi. Näissä 
katselmuksissa tulee työn toteuttamisen 
osapuolten lisäksi olla läsnä rakennuksen 
ja rakenteen omistaja tai haltija taikka 
hänen edustajansa sekä tarvittaessa kunnan 
rakennusvalvontaviraston edustaja. 

Louhintatöiden jälkeen pidetään kaikkien 
työkohteeseen rajoittuvien maan omistajien 
ja rakennusten omistajien kanssa jälkikat-
selmukset, joissa todetaan, onko vaurioita 
tapahtunut. Jos näin on tapahtunut, sovitaan 
niiden korvaustapa. 

5.11 Kalliopinnan paljastaminen ja puhdis-
tammen 

Kallion päällä oleva maa-aines tulee ennen 

louhinnan aloittamista poistaa niin tarkasti, 
ettei jäljelle jäävä maa-aines tee leikkaus- 
pohjaa eikä louheesta tehtäviä rakenteita 
routiviksi. 

Kallion päällä oleva maa-aines poistetaan 
konetyönä. Kallion pinnan tulee olla pääosin 
paljas ja irtonaista maa-ainesta saa olla 
paikoitellen enintään 0,10 metriä. 

Jyrkissä, syvissä kallionleikkauksissa kallion 
pinta on paljastettava vähintään 1,0 m teo -
reettista leikkausrajaa leveämmältä. 

Louhinnan jälkeen on paljastettua kallionpin-
taa jäätävä vaakasuorassa suunnassa vähin-
tään 0,5 m. Kallion yläpuolella olevat maa-
luiskat tehdään normaalin maaluiskan kalte-
vuuden mukaisiksi ja pyöristetään yläreunas-
taan. 

Kun kallioluiska louhitaan maaluiskan kalte-
vuuteen, ei kalliota ole tarpeen paljastaa 
leikkausta leveämmältä alueelta. 

5.12 Louhinta 

Louhinta on suunniteltava ja suoritettava 
siten, että louhittu seinämä ja leikkauspohja 
täyttävät jäljempänä esitetyt laatuvaati-
mukset. 

Työn alkaessa on varmistauduttava, että 
leikkausluiskat voidaan liikenneturvallisuus-
näkökohdat huomioon ottaen jättää suunni-
teltuun kaltevuuteen. 

K allioleikkaukset 	louhitaan kaltevuuteen 
7:1. Matalat ja lyhyet kallioleikkaukset 
voidaan louhia maaleikkausluiskan kaltevuu-
den mukaan. 

J05 kallion rikkonaisuus, rapautuneisuus 
tms. syy voi myöhemmin aiheuttaa haitalli-
sia luiskan sortumia, tulee luiska louhia 
loivemmaksi. Kallion lujittamista pulttaa-
maIla tai injektoimalla käytetään vain, jos 
tilanahtaus tai muut syyt sitä edellyttävät. 

Valmiin leikkausluiskan tulee olla teoreetti-
sessa tasossa tai sen ulkopuolella niin, että 
teoreettisen tason sisäpuolella saa olla enin-
tään 0,3 m:n kohoumia. Ulospäin olevat 
ryöstöt eivät saa vaarantaa kallion vaka-
vuutta. 
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K alliolouheen kuormauksen yhteydessa pyri-
tään poistamaan leikkauksen seinämästä 
kaikki sellainen kallioaines, joka vastedes 
saattaa vieriä alas, käsi- ja/tai konetyönä 
(rusnaus) taikka tarvittaessa myös räjäyttä-
mällä (rusnauslouhinta). 

Kalliomassat on pyrittävä käyttämään tien 
rakenteisi in. 

Korkeiden 	kallioleikkausten aitaamisesta 
on annettu ohjeet kohdassa 7. 

Kallio louhitaan siihen syvyyteen, että se 
voidaan poistaa vähintään 0,05 m valmiin 
päällysrakenteen (kantavan kerroksen) ala- 
pinnan alapuolelle. Porauksen on ulotuttava 
vähintään 0,3 x maksimi edun verran maini-
tun tason alapuolelle. Kun kallio on louhittu, 
on pohja puhdistettava tarkasti routivista 
maa-aineksista ja tarpeen vaatiessa tasoi-
tettava. Tasoituksessa käytetään puhdasta 
louhetta, soraa tai mursketta. Louheesta 
tehdyn alusrakenteen pinnan tasauksesta 
on esitetty ohjeet kohdassa 5.13. 

Maaleikkauksissa routimattomalla pohja- 
maalla louhitaan esille tulevat pienehköt 
kallio-osat paljastamisen jälkeen siihen 
syvyyteen, joka vastaa viereisten maaosuuk-
sien päällysrakennepaksuutta. 

Routivalla pohjamaalla päällysrakenneluo-
kissa 8 SR ja 9 SR pienehköt kallionosat 
louhitaan kuten edellä. Lisäksi kallio-osien 
ympärille rakennetaan tarvittaessa siirty -
mäkiilat kohdassa 5.24 annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

Routivalla pohjamaalla päällysrakenneluo-
kassa 7 OS ja 7 SR todetut pienet kalliot 
tai suuret maakivet tai lohkareet poistetaan 
si irtymäki ilan edellyttämään syvyyteen 
saakka. Kuoppa täytetään viereisellä perus-
maalla ja tiivistetään ympäristöä vastaavak -
si. Mikäli kallio esiintyy pitkähkön matkaa 
siirtymäki ilasyvyyden yläpuolella, on kallion 
päällä olevat routivat materiaalit vaihdetta -
va routimattomiin tai tasausviivaa muutet-
tava (nostettava tai laskettava) niin, että 
vältytään massanvaihdoilta. 

Kallion leikkaukseen louhitaan ojat vain, 
mikäli vesiä on tarpeen johtaa leikkauksen 
kautta. Ojat louhitaan siten, ettei suunnitel-
man mukaisen teoreettisen tason sisäpuolel-
la ole kalliokohoumia. 

Kallion louhinnassa käytetään reikien po-
raamiseen painei Imaporakonetta. Hyvin 
pienissä louhinnoissa voidaan käyttää moot-
toriporakonetta. Louhe kuormataan hydrau--
lisella kaivinkoneella, 

5.13 Pengertäminen louhe .1 

Tiivis ja painumaton louhepenger saadaan 
mandollisimman sekarakeisesta louheesta. 
Louhepenkereen ytäpinta kiilataan ja tasa -
taan karkeasti kantavan kerroksen alapin-
taan asti pienikokoisella louheella tai kar-
kealla sepelillä ja lopuksi murskeella. 

Louhepenger tehdään päätypengerryksenä. 
Louheen kuljetus on mandollisuuksien mu-
kaan järjestettävä siten, että liikenne tiivis-
tää pengertä koko sen leveydeltä. 

Louhepenkereen yläpinnan korkeusaseman, 
leveyden ja muotoilun osalta noudatetaan 
kohdassa 5.22 annettuja laatuvaatimuksia. 

5.1 1! Talvirakentaminen 

Louhittavat kallionpinnat on pyrittävä pal-
jastamaan ja tarvittaessa puhdistamaan 
sulan maan aikana. 

Talvityönä tehtävässä louhinnassa on kaadot 
pyrittävä pitämään pieninä. Louheen kuor -
maus tehdään mandollisimman nopeasti, 
ettei louhe tarpeettomasti jäädy tai jää 
lumisateen alle. Reikiin tulee laittaa tulpat 
lumen sekä jään pääsyn estämiseksi. Reiät 
tulee myös merkitä selvästi. 

Louhepenkereen teko soveltuu talvityöksi. 
Mikäli pengerrys tehdään jää tyneelle pohja - 
maalle, on varauduttava penkereen painumi -
seen roudan sulaessa. Kantava kerros tulee 
tällöin rakentaa vasta uudelleen tasatuti 
alusrakenteen päälft. 

72 (28) 



5.2 MAAN LEIKKAUS- JA PENGER-
RYSTYÖT 

5.20 Yleistä 

Yksityisillä teillä leikkaus- ja pengerrystöi-
den määrän tulisi olla mandollisimman pieni 
ja penkereisiin tarvittava materiaali tulisi 
saada viereisistä leikkauksista. Penkereisiin 
kelpaamattomien maamassojen leikkaamista 
tulee välttää. 

5.21 Maan leikkaus 

Ennen leikkaustöihin ryhtymistä on tarvitta-
vat mittaustyöt tehtävä kohdan 1.4 mukai-
sesti. Pohjamaan raivaus tehdään kohdan 
2.2 mukaisesti. 

Leikkaus on pyrittävä mandollisia pehmeik-
köjä lukuun ottamatta tekemään siten, että 
ojat ja luiskat leikataan samalla kerralla. 
Ojien tekeminen samanaikaisesti muun leik-
kaustyön kanssa helpottaa leikkauksen poh-
jan kuivanapitoa. 

Leikkaustyössä on huomioitava, ettei luis-
kien vakavuutta työn epätarkkuudesta joh-
tuen vaaranneta. 

Päällysrakenneluokissa 7 OS ja 7 SR routivan 
leikkauksen kohdalla on pistokokein varmis-
tauduttava, ettei kalliota tai lohkareita 
jää si irtymäkiilasyvyyttä lähemmäksi tien 
pintaa. Lohkareiden poiston jälkeen leik-
kauspohja on tasoitettava ja tiivistettävä 
(ks. kohta 5.22). 

Routivan ja hyvin lohkareisen leikkauksen 
kohdalla voidaan harkita pää llysrakenteen 
vahventamista suunnitteluohjeiden /21 /tau-
lukon 18 mukaisesti silloin, kun pohjaveden 
pinta on siirtymäki ilasyvyyttä ylempänä. 

Leikkaustyön laatuvaatimukset sekä pohjan 
muotoilua ja tiivistämistä koskevat ohjeet 
on esitetty kohdassa 5.22. 

Lei kkaustöissä työkoneiden ja työmenetel -
mien valinnassa tulee kiinnittää huomiota 
leikattavien massojen kaivettavuuteen sekä 
massojen siirtoetäisyyteen. Massat kannat-
taa leikata ja siirtää noin 100 metrin etäi-
syyteen saakka telapuskutraktorilla. Pyörä-
kuormaajaa voidaan käyttää massojen leik -
kaukseen ja siirtoon 300 m:iin saakka. Kun 
si irtoetäisyydet ovat pitemmät, massat 
lei kataan ja kuormataan kaivinkoneella. 
Massat siirretään kuorma-autoilla ja/tai 
traktorei Ila. 

5.22 Maan pengerrys 

Pengeralustat on käsiteltävä ennen penger-
rystöihin ryhtymistä kohdan 2.2 mukaisesti. 
Tarvittavat mittamerkit asetetaan kohdan 
1.4 mukaisesti. 

Pengermateriaaleiksi kelpaaavt kaikki ki -
vennäismaalajit (sora, hiekka, siltti sekä 
sora-, hiekka- ja silttimoreeni). Olosuhteet 
(sää, vuodenaika jne.) saattavat kuitenkin 
vaikeuttaa hienorakeisten maalajien käyttöä 
pengermateriaalina. Turvetta tai liejua 
ei saa käyttää. Maalajien käytettävyyttä 
pengermateriaaleiksi voidaan arvioida kuvan 
21 perusteella. Parhaat materiaalit tulee 
sijoittaa penkereen yläosaan. Routimatto -
maIla pohjamaalla ei saa käyttää routivaa 
pengermateriaalia. 

Pengerrettäessä veteen tai pengertämällä 
tehtävässä massanvaihdossa on pengermas-
sojen oltava mandollisimman karkeita. Hie-
noin, poikkeuksellisesti kyseeseen tuleva 
maa-aines on hiekkamoreeni. Jos penger-
täytteenä käytetään karkeudeltaan erilaisia 
materiaaleja, sijoitetaan vedenalaisessa 
penkereen osassa karkein aines reunaosalle 
ja hienoin keskelle. 

Päällysrakenneluokassa 7 ÖS on veteen pen-
gertämisen osalta noudatettava tie -  ja vesi-
rakennuslaitoksen yleistä työselitystä /1 6/. 

Penkereisiin kelpaamattomia materiaaleja 
voidaan käyttää luiskien loiventamiseen. 
Veden purkautuminen penkereestä on turvat-
tava siten, että luiskaan tehdään noin 50 
m:n välein vettä läpäiseviä purkautumiskoh -
tia. 

Tiepenkereen 	rakentamisessa 	käytetään 
joko kerrospengerrystä tai päätypengerrystä. 
Kerrospengerrys voidaan tehdä myös kiila-
pengerryksenä. 

Kerrospengerrys tehdään likimain tasapak-
suma kerroksina. Yhden kerroksen paksuus 
saa olla korkeintaan 1,0 m. Kiilapengerryk-
sessä penger rakennetaan tien pituussuun-
taan nähden 1 4 tai loivemmassa kaltevuu-
dessa olevina kerroksina. Yhden kerroksen 
paksuus saa olla korkeintaan 1,0 m. 

Jos penger rakennetaan vesistön yli, aloite-
taan kerroksittain rakentaminen silloin, 
kun penkereen korkeus ylittää veden pinnan 
niin paljon, että penger kantaa työkoneiden 
painon. 
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MOREENI PENGERMATEIR IAA LINA 

•1 

________IU•PiUUI uii••u 

___uu•iruu•uu 
0002 0006 002 0074 0i25 025 05 1 	2 4 8 

Lm 1 Pengerrys- ja fiivistystyö.ssci ei yleensä 
esiinny vaikeuksia. 

Lm 1a Hikali hiekko - ja .Soromoreenien hie - 
noginesmöörö on suuri voi vesipi toi- 
uuden nousu josk.u5 hailata raken-

nus työtä. 

Lm2- «orkea vesipitoisuu.s aiheuttaa yleen-
sa vaikeuksia rakennus työssä Suuri 
veden ylimöörö soottaa estää maa-
iajin käytön sellaisenaan penger- 
mater,aal,na. Rakenne on yleensä 
välittömästi verhoiltava pinta vesieroo-
siasto a/heufuvien va/urrilen estämi-
seksi 

Lm5 Tämän ryhmän maa/ojien käyttö pen-
gerrnateriaa/ino onnistuu yleensä 
vain erittäin edu//isissa olosuhteissa. 

LAJI Tr(.JNEET HAALAJIT PENGERMATERIAALIA/A 

:,tj:, 

• 4___I..IP_.I ___i•uiriu••i 
1 iiui 
1 •v•uuu•ui 

• iu•piu•ui •_____ 
••' 

Lm 1 Pen9errys-ja tiivistystyössö ei yleensä 
esiinny vaikeuksia. 

Lm fo Tarnön ryhmän maa/ajien tiivis töminen 
jo käsittely on epäedul/isissa olosuh-
teissa vaikeampaa kuin ryhmän Lm 1 
maalojien. 

Lm 2 Korkea vesipi toisuus aiheuttaa vaikeuk-
sia moalojin tiivl5tömisessö tai voi es-
töa maalojin käytön sellaisenaan pen-
9errnaterioa/ina. Penkereen s tabilisuus 
on aina selvitettävä. 

Lm.3; Moa/ajiä ei yleensä saa käyttöä penger-
moterioolina muualla kuin vastapen-
kereiss Ö. 

•1. 

80 

60 

40 

20 

• 	• 
tyhjennetään penkereen päälle, mistä ne 
työnnetään alas puskutraktorilla tai vastaa-
valla koneella. Päätypengerrystä ei saa 
käyttää päällysrakennekerroksissa 7 OS 
ja 7 SR osuudella, jossa penkereen korkeus 
tien pinnasta on alle 3,0 m. 

Alusrakenteen yläpinta muotoillaan suorilla 
osuuksilla vaakasuoraksi. Kaarteissa alusra-
kenne kallistetaan pää llysrakenteen edellyt-
tämään kaltevuuteeri. 

Alusrakenteen yläpinnan leveys ei saa alit-
taa suunnitelman mukaista leveyttä. Alusra-
kenteen yläpinnan tasoa voidaan perustel-
luista syistä joko nostaa tai laskea. Tällöin 
on kuitenkin varmistauduttava, että tiellä 
saavutetaan suunnitteluohjeissa /21! edelly-
tetyt pituuskaltevuudet, näkemät yms. ja 
että tien rakennetta tai kuivatusta ei hei-
kennetä. Poikkeaminen suunniteltuun tasoon 
on tapanduttava joustavasti. 

ger tiivistettävä koneellisesti. Tiivistämine. 
onnistuu parhaiten kesäolosuhteissa. Materi-
aalin kosteuden tulisi olla lähellä optimive -
sipitoisuutta. Päällysrakenneluokissa 8 SR 
ja 9 SR penkereen tiivistäminen tapahtuu 
kuljetus- ja levityskaluston avulla työn ku-
luessa. 

Mikäli materiaali ei sisällä runsaasti kohee 
sioainesta, tiivistäminen onnistuu parhaite 
täryjyrällä. Jyräyskertoja tarvitaan 3 - 
Kerralla ti ivistettävän kerroksen paksuus 
voi olla noin 0,6 m. Kumipyöräjyrää käytet -
täessä kerralla tiivistettynä kerros voi olla 
enintään 0,5 m. Jyräyskertoja tarvitaan 
8 - 9. Runsaasti koheesioainesta sisältävän 
materiaalin tiivistykseen soveltuu sorkkajy-
rä. Kerralla tiivistettäessä kerros voi olla 
enintään 0,5 m. Jyräyskertoja tarvitaan 
3 - 6. Liikajyräystä tulee aina välttää, koska 
tällöin on vaarana maakerrosten löyhtyrni-
nen uudelleen, 
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5.23 Massanvaihtoon liittyvä kaivu ja 
täyttö 

Massanvaihtoon liittyvät kaivu -  ja täyttö- 
työt tehdään suunnitelman mukaisesti. Työs-
sä noudatetaan työkohta ista työselitystä 
ja tie- ja vesirakennuslaitoksen yleistä työ- 
selitystä /16/. 

5.24 Siirtymäkiilat 

Si irtymäki iloilla 	tasataan 	alusrakenteen 
laatuvaihtelusta aiheutuvat routanousu -  ja 
kantavuuserot niin, etteivät ne aiheuta vau-
noita tierakenteelle. Päällystettävillä teillä 
päällysteen ri kkoutumisvaaran johdosta 
siirtymäkiilojen tarve on suurempi kuin so-
rapintaisilla teillä. 

Siirtymäkiilat määritetään suunnitelmassa, 
mutta niiden tarve harkitaan vielä rakenta -
misen yhteydessä. 

Siirtymäkiilojen käyttöä tulee harkita seu-
raavissa rajakohdissa: 
- kallio ja routiva maaleikkaus tai penger 
- routiva leikkaus ja routimaton penger 
- rummut 
- sillat. 

Siirtymäkiilat rakennetaan sekä tien pituus - 
että poikittaissuuntaan kuvan 23 mukaisesti. 
Siltojen osalta ohjeet on annettu kohdassa 
5.25. Siirtymäkiilojen täyttöön käytetään 
routimatonta maa-ainesta. Täyttömateriaa-
liksi sopii parhaiten kosteutta pidättävä 
routimaton hiekka. Siirtymäkiilan syvyys 
saadaan kuvasta 22. Pääliystettävillä teillä 
päällysrakenneluokissa 7 OS ja 7 SOP siirty-
mäkiilan syvyytenä käytetään kuvassa esi-
tettyä suurempaa arvoa ja sorapintaisilla 
teillä pienempää arvoa. Siirtymäkiilan kaI-
tevuudet on esitetty taulukossa 14• 

Taulukko 4. 
Siirtymakiilan pohjan kaltevuudet 

Pääl lysraken- Kaltevuus 
ne 1 uokka 

7 ÖS 1 	: 	15 

7 SR, 7 SOP 1 	: 	15 

8 SR 1 	: 	 10 

9SR 1:5 

Kuva 22. 
Siirtymakiilan syvyys 

5.25 Sillan taustan täyttö 

Sillan taustan täytössä erotetaan siltatyön 
täyttö (= peruskuopan täyttö) varsinaisesta 
sillan taustan täytöstä (vrt, kuva 24). Silta- 
työn täyttö tehdään kohdan 8 (Sillanraken -
nustyöt) mukaan. 

Sillan taustan täyttö on tehtävä mandolli-
simman pian sillan valmistuttua esim. yhtä 
aikaa siltatyön kanssa. Täyttöön voidaan 
ryhtyä, kun betonirakenne on saavuttanut 
80 96 vaaditusta 28 vuorokauden lujuudesta. 
Täyttötyö on tehtävä huolellisesti ja varoen, 
jotta rakenne ei pääse vahingoittumaan 
työn aikana. 

Täyttö on tehtävä soralla, murskeella, murs-
kesoralla tai louheella. Soraa, mursketta 
ja murskesoraa käytettäessä kiviaineksen 
maksimiraekoko on enintään 150 mm. Lou-
heen maksimiraekoko saa olla enintään 0,6 
m. 

Sillan taustan täyttö on tehtävä kerros- tai 
kiilapengerrystä käyttäen. Myös louhetäyttö 
on tehtävä kerroksittain. Suurin kerrospak-
suus on 1,0 m. 
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G 	1 KALLIO/ ROLIT/VA MAALEIKKAUS TAI PENGER 

- 	7/ 

-. 	 - 	
s 	- - 	 - - 

PööIIy5rakenn 15 

Roufimaton töyte2 	
Louhetaytto 

5&1odat,hJerro5- 
Routiva pohjamaa toi penger 

2. ROUTIVA LE/KKAUS/ ROUT/MATON PENGER 

Pöö//ysrakenne/ 	 mo/on 

Routirnaton 
Suodatinkerro5 	pohjorrloo 

f «ALLIO/ROUT/VA POHJAMAA 

- - - 	

- 

Routiva 
pohjomaa 

Louhetöytfö 	 Routimoton töyttö 
.5uodc'tin kerro 

b 	2 ROUT/VA LE/K/<AUS/ ROUT/MATON PEAIGER 

- 	1 
PaöI/y5rokenne 

Routiva 
pohjamoci 

timo/on ,g_r" 

i /irfymökiiIasyvyys 

5uoda/,nkerros to köy tetöön, kun 5//r/ymö/(ii/an töyttömateriao/i 
on niin korkeaa, e/ta on vaarassa töyttömaterioolin seko,t&imi - 
nen pohjamc'ahan 

2 Parhaiten töyttömater700/iksi soveltuu kos/eutta piofattövö ro-i-
timaton h,eI<ka. 

3 Routimottoman pengerrn ote rio alin sijasta tu/ii en 5/31)0/3 esti 
kayttöo v,ere,sesta routivosto /e,kkac.,iksesto 3oatavao rnote-
riaalia. 

Kuva 23. 
Siirtymäkiila 
a) tien pituussutiitaan 
b) tien poikkiswmtaan 
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Tsv 
PÖö//y5rokennc 

5 1 f5 	- / 	
4 	 5//lan taus 

_________ 	_______ 	 fon täyttö 

5 5//r/yrnökiI/asyvyy3 

5iIto- 
" työn täyttä'. - 

\a. , 	0 

Siirtymäkiilo torvifoon kun pohjomoa 
tai penger on hyvin routivoa 

Kuva 24. 
Sillan taustan täyttö ja siirtymäkiila 

Veteen pengerrettäessä täyttö joudutaan 
tekemään vesi rajan alapuoliselta osalta 
pätypengerrystä käyttäen. Vedenala i seen 
täyttöön käytetään mandollisimman karkeaa 
suhteistunutta soraa tai louhetta. Betonira-
kenteiden vaurioitumisvaaran takia ei lou-
hetta saa kuitenkaan käyttää, jos kerrospak-
suus on yli 2,0 m. 

Täyttötyö on tehtävä kummallakin puolella 
siltaa lähes samanaikaisesti. 

Siirtymäkiila tarvitaan, kun pohjamaa tai 
penger on routivaa. Siirtymäkiila rakenne-
taan kuvan 24 periaatteen mukaisesti. Siir-
tymäki ilojen täyttöön käytetään routimaton-
ta maa-ainesta. 

5.26 Vanhan tien leikkaus-, levitys- ja 
pengerrystyöt 

5.261 Vanhan tien leikkaus- ja pengerrys-
työt 

Vanhan tien leikkaus- ja pengerrystyöt liit-
tyvät tasauksen ja näkemäolosuhteiden pa-
rantamiseen, tien leventämiseen sekä heik-
kolaatuisten routivien rakennekerroksien 
poistamiseen. 

Vanhan tien leikkaus- ja pengerrystyöt teh-
dään edellä kohdissa 5.21 ja 5.22 esitettyjen 
periaatteiden mukaisesti. Vanhan tien leik-
kaus on edullisinta tehdä sulana aikana, 
koska talvityönä leikkaus on hankalaa ja 
kallista. 

Vanhan tien leikkaus- ja pengerrystyöt jou-
dutaan suorittamaan yleensä Ii ikenteellä 
olevalla tiellä. Liikenne tulisi pyrkiä järjes-
tämään siten, että leikkaus- ja pengerrys-
työt voidaan tehdä kerralla koko tien levey-
del tä. 

Kaksikaistaisella tiellä voidaan harkita leik-
kaamista ja pengertämistä puoli tietä ker-
rallaan. Jälkimmäistä puoliskoa leikattaessa 
on varmistauduttava siitä, ettei tien keski- 
kohtaan jää leikkaamatonta massaa. 

Tiivistämisen osalta noudatetaan kohdassa 
5.22 annettuja ohjeita. 

Leikkaus- ja pengerrystöiden jäljiltä alusra-
kenteen pinnan leveys ei saa alittaa suunni-
telmassa esitettyjä mittoja. Alusrakenteen 
pinnan korkeuden ja muotoilun osalta nouda-
tetaan kohdassa 5.22 annettuja laatuvaati-
muksia. 

5.262 Vanhan tien leventäminen 

Tietä Ievennettäessä on vanha tie muotoil-
tava siten, ettei saumakohtiin synny haitalli-
sia kantavuus- ja routivuuseroja. 

Leventäminen suoritetaan tämän työselityk-
sen mukaisesti, ellei suunnitelmapiirustuk-
sissa tai työkohtaisessa työselityksessä edel-
lytetä muunlaista työtapaa. 

Tien leventäminen kannattaa suorittaa tien 
molemmille puolille. K aartei ssa voidaan 
levennys tehdä tarvittaessa vain sisäkaar-
teen puolelle. 
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1. Ruokamul/an jo turpeen poisto 
2. Vanhan ojön täyttö perusmaa//q 
3. Vanhan tin reunon loivennus ja massojen i/rto 

/evityso/uee//e (/e vitysoson alle tarvi/foessc, 
.suodatin1kerros) 

4. Vanhan rakenteen pinnan muotoilu tien pinnoo 
ede//yttörnäan ka/te vuuteen 

(routiva, kanfovuus heikko) Vonho pöö/y.srokenne 	

_- j_ 2. 

f Ruokamu//an ja furpeen poisto 
2. Vanhan ojan töyttö perusmaa/la 
3. Vanhan tien leikkaus ja massojen .si/rto levitys - 

alueelle, pinta muotoilloan tien pinnan edel/yttö - 
man kaltevuu teen 

Kuva 25. 
Uuden rakenteen liittaminen vanhaan rakenteeseen tien poikkisutainassa 
a) vanha päällysrakenne routimaton 
b) vanha paallysrakenne routiva 

c 
Uusi tie tai 

Jil LLi uusittu rakenne 

LLL 	1 	- 	-1- 	1 	- 	j- 1 	
- 

- - - , 

1 	2. .: 	. .. 	: 	 . 	..'.'. 

1. Ojan töyttö perusmaalla 
2. Vanhan tien leikkaus jo massojen si,,-to 

Kuva 26. 
Vanhan tien liittäminen uuteen rakenteeseen 
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Kun vanha päällysrakenne on routimaton 
ja sen kantavuus on suhteellisen hyvä, teh-
dään levitys kuvan 25a mukaisesti. 

Kun vanha päällysrakenne on routiva ja 
sen kantavuus on heikko, kannattaa vanha 
tie levittää koko uuden tien alle. Levitys 
tehdään kuvan 25b mukaisesti. 

Tietä levennettäessä raivausjätteet voidaan 
hävittää hautaamismenetelmällä (ks. kohta 
2.221). 

Tietä levennettäessä on vanha tie muotoil-
tava sulana aikana, koska työ ei onnistu 
maan ollessa jäässä. 

Muotoillun vanhan tien pinnan on oltava 
muodoltaan ja !eveydeltään suunnitelman 

mukainen. Mikäli vanhoja rakennekerroksia 
leikataan enemmän kuin suunnitelmassa on 
edellytetty, on uusien rakennekerroksien 
mitoitus tarkistettava, jotta tiellä saavute-
taan vaadittu kantavuus. 

5.263 	Vanhan tien liittäminen uuteen 
rakenteeseen 

Vanhan tien parantamisen yhteydessä joudu-
taan vanha tie liittämään oikaisukohdissa 
uuteen rakenteeseen. Saumakohta on kiilat-
tava kuvan 26 mukaisesti niin, ettei siihen 
synny haitallisia kantavuus- ja routivuusero-
ja. Maapohjassa olevat epätasaisuudet tasoi-
tetaan pohjamaan materiaalilla. 

_ 

- - 	1' 	 - 
,- -. . 	-- -- 	 -- - 

- 	-- 	- - :'• 

,•" ':: s 	.- 
tft '' ! 

Kuva 27. 
	 Kuva 28. 

Tiepohjan leikkaus ja sivuojat voidaan tehda samalla 
	

Vanhan tien leikkaus ja levitys kaivinkoneella 
työkoneel la 
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6. Päällysrakennetyöt 

6.0 YLEISTÄ 

Päällysrakenteen muodostavat kulutusker-
ros, kantava kerros, jakava kerros ja suoda-
tinkerros. Kaikkia päällysrakennekerroksia 
ei aina tarvita. Kulutuskerros tehdään yksi-
tyisillä teillä yleensä sorasta. 

Päällysrakennekerrokset rakennetaan suun-
nitelman mukaisesti. Ennen päällysrakenne-
töiden aloittamista on tarkistettava 
- alusrakenteen kantavuusluokka: mikäli 

se poikkeaa suunnitelmasta, on rakenteen 
mitoitusta tarkistettava 

- alusrakenteen leveys, korkeusasema ja 
tiiveys 

- rakennekerroksien materiaalien laatu: mi-
käli laatuvaatimukset täyttäviä materiaa-
leja ei voida hankkia kohtuudella, on ra-
kennekerroksia vastaavasti paksunnettava. 

Päällysrakennekerrosten pinnan korkeusase-
ma voi poiketa suunnitellusta, mikäli alusra-
kenteen tasausta on muutettu kohdan 5.22 
mukaisesti. 

Alusrakenteen korkeusasemaan tehdyt muu-
tokset sekä routanousujen vaikutukset on 
aina huomioitava niin, että tielle tulee vä-
hintään suunnitelman edellyttämät rakenne- 
kerrokset. 

Valmiin päällysrakenteen pinnan leveys ei 
saa alittua missään kohdassa. Päällysra-
kenteen pinnan on oltava suunnitelman mu 
kaisessa sivukaltevuudessa. 

Tien ja alusrakenteen pintojen valirien kalte-
vuusero tasataan alimman päällysrakenne-
kerroksen avulla. Päällysrakennekerroksen 
paksuudella tarkoitetaan pienintä päällysra-
kenteen paksuutta tien poikki leikkauksessa. 

6.1 PÄÄLLYSRAKENNETYÖT UUSILLA 
TEILLÄ 

6.11 Suodat inkerros (eristyskerros) 

Suodat inkerros tarvitaan päällysrakenneluo-
kissa 7 OS ja 7 SR pohjamaan kantavuusluo-
kissa D, E, F ja G, päällysrakenneluokassa 
8 SR kantavuusluokissa R ja P. Moreenira - 

kenteessa suodatinkerroksen tilalle tehdaan 
eristyskerros, jolla katkaistaan pohjaveden 
kapillaarinen nousu rakennekerroksiin. 

Suodat inkerros voidaan eri tyistapauksissa 
korvata suodatinkankaalla. Tällöin muita 
rakennekerroksia on vastaavasti paksunnet-
tava, jotta tiellä saavutetaan riittävä kanta-
vuus (vrt. suunnitteluohjeet /21 / taulukko 
18). 

Suodatin --  ja eristyskerroksen materiaalien 
rakeisuusohjeet on esitetty kuvassa 30. 

Suodatinkerros rakennetaan yhtenä kerrok-
sena. Kerroksen on oltava tiivistettynä vaa-
ditun paksuinen. Kerroksen pinta muotoil-
laan tien pinnan edellyttämään kaltevuu-
teen. Valmiin kerroksen pinnassa ei saa 
esiintyä haitallista epätasaisuutta, eikä 
kerroksen pinnan leveys saa alittua missään 
kohdin. Pinnan korkeusaseman suhteen nou-
datetaan kohdassa 6.0 annettuja ohjeita. 

Päällysrakenneluokissa 7 05 ja 7 SR kerros 
on tiivistettävä koneellisesti. Kerros on 
tasattava ennen tiivistämistä. Suodatinker -
ros voidaan tiivistää myös jakavan/kantavan 
kerroksen päältä. Kerralla tiivistettävän 
kerroksen paksuus riippuu tiivistämistavasta. 
Ti ivistämisessä noudatetaan kohdassa 6.1 5 
annettuja ohjeita. Päällysrakenneluokissa 
8 SR ja 9 SR ei kerrosta tarvitse tiivistää 
koneellisesti, vaan kerrokset tiivistyvät 
levitys- ja kuljetuskaluston sekä muun työ-
rnaaliikenteen vaikutuksesta. 

6.12 Jakava ja kantava kerrc 

Jakava kerros tarvitaan pä 
kassa 7 OS. Kerros voidaan rakentaa sorasta, 
murskeesta tai moreenista. Moreenin käyttö 
ei kuitenkaan ole suositeltavaa mandollisen 
routimisvaaran takia. Jakava ja kantava 
kerros voidaan tehdä myös yhdistettyna 
jolloin se rakennetaan kantavan kerroksen 
materiaalista. 

Kantava kerros tarvitaan kaikissa päällysra-
kenneluokissa. Kantava kerros tehdään so-
rasta, murskeesta tai moreenista. Moreenia 
ei saa kuitenkaan käyttää kantavana kerrok -
sena päällysrakenneluokassa 7 OS. 

1 tarvittaessa vrt. suunnitteluohjeet /21/. 
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Pää llysrakenneluokassa 7 SR kulutuskerros 
tehdään joko sorasta tai erityistapauksissa 
(vrt. suunnitteluohjeet /21 1) soratienpintauk-
sesta. Soratienpintaus tehdään tie -  ja vesi-
rakennuslaitoksen tienrakennustöiden yleisen 
työselityksen /8! mukaisesti. 

Jakavaan ja Kantavaan kerrokseen käytettä -
ylen materiaalien rakeisuusohjealueet on 
esitetty kuvissa 29 ja 30. Eri materiaalien 
rakeisuusohjealueet ovat seuraavat: 

- Jakava kerros 

Päällysrakenneluokka 7 OS: 

+ luonnonsora kuva 29 rakeisuusohje cl 
+ moreeni 	kuva 30 rakeisuusohje d 

- Kantava kerros 

Päällysrakenneluokka 7 ÖS 
+ murskesora, murske kuva 29 rakeisuusoh-

je b 
Päällysrakenneluokka 7 SR, 8 SR ja 9 SR 
+ luonnonsora kuva 29 rakeisuusohje cl 
+ murskesora, murske kuva 29 rakeisuusoh- 

je c2 
+ moreeni kuva 30 rakeisuusohje d 

Kantava ja jakava kerros rakennetaan yhte-
nä kerroksena. Kerroksen on oltava tiivistet-
tynä vaaditun paksuinen. 

Kerroksen pinta muotoillaan tien pinnan 
edellyttämään kaltevuuteen. Kerroksen 
pinnan leveys ei saa auttaa suunnitelmassa 
esitettyjä mittoja missään poikkileikkauk -
sessa. Kerroksen pinnan korkeusaseman 
suhteen noudatetaan kohdan 6.0 ohjeita. 
Valmiin kerroksen pinnassa ei saa esiintyä 
haitallista epätasaisuutta. Kantavan kerrok-
sen pinnassa sallittu epätasaisuus on päällys-
rakenneluokissa 7 OS ja 7 SR 5 m:n matkalla 
30 mm. 

Päällysrakenneluokissa 7 ÖS ja 7 SR kerros 
on tiivistettävä koneellisesti. Kerros on 
tasattava ennen tiivistämistä. Tiivistämises-
tä on annettu ohjeet kohdassa 6.15. Päällys-
rakenneluokissa 8 SR ja 9 SR kerrokset tii-
vistyvät levitys- ja kuljetuskaluston sekä 
muun työmaaliikenteen vaikutuksesta. 

6.13 Kulutuskerros 

Päällysrakennekerroksessa 7 ÖS kulutusker-
ros tehdään öljysorasta, jolloin sitä kutsu-
taan päällysteeksi. Oljysorapäällyste raken-
netaan tie- ja vesirakennuslaitoksen päällys-
tetöiden työselityksen /8! mukaisesti. 

Päällysrakenneluokissa 8 SR ja 9 SR kulutus- 
kerros tehdään aina sorasta. 

Sorakulutuskerros voidaan rakentaa murs-
keesta, murskesorasta, sorasta, savisorasta 
tai moreenista. Materiaalien rakeisuusohjeet 
on esitetty kuvassa 29. Suurimman raekoon 
tulee olla 12 - 18 mm. Päällysrakenneluokis -
sa 8 SR ja 9 SR materiaalin suurin raekoko 
voi kuitenkin olla 32 mm. 

K ulutuskerrokseen käytettävässä savessa 
tulisi savilajitteita olla vähintään 25 96. 

Kulutuskerros rakennetaan yhtenä kerrokse-
na. Kerroksen on oltava vaaditun paksuinen 
(yleensä 50 mm) ja suunnitelman mukaisessa 
kaltevuudessa. K ulutuskerroksen korkeus- 
aseman suhteen noudatetaan kohdassa 6.0 
annettuja ohjeita. 

Valmiin kulutuskerroksen pinnassa ei saa 
olla haitallistaepätasaisuutta. Päällysraken-
neluokissa 7 OS ja 7 SR kulutuskerroksen 
pinnassa sallitaan enintään 30 mm:n epäta-
saisuus 5 m:n matkalla. 

Sorakulutuskerroksen pölynsidontaan käyte -
tään yleensä kalsiumkloridia yksityisten 
teiden kunnossapidosta annettujen ohjeiden 
/22/ mukaan. 

6.14 Talvirakentaminen 

Päällysrakennetyöt 	voidaan 	tarvittaessa 
tehdä talven aikana lukuun ottamatta pääl-
lysrakenteen vi imeistelyä ja kulutuskerrok-
sen rakentamista. Päällysrakenteen viimeis-
tely ja kulutuskerroksen rakentaminen tulee 
jättää talven jälkeiseen syyskesään tai syk-
syyn, jolloin päällysrakenne ehtii tiivistyä 
ja painua ja mandolliset epätasaisuudet 
voidaan korjata. 

Kun päällysrakennetöitä tehdään talvella, 
on lumi ja jää poistettava kerroksien alta. 
Koneellinen tiivistäminen (päällysrakenne-
luokat 7 05 ja 7 SR) on tehtävä ennen kivi- 
aineksen jäätymistä. 
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Kuva 29. 
Sorakulutuskerroksen sekä jakavan ja kantavan kerroksen rakeisuusohjeet 
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Kuva 30. 
Moreenista rakennettavan kantavan ja jakavan kerrok-
sen sekä suodatin-  ja eristyskerroksen rakeisuusohje-
alueet 

6.15 Kerroksien rakentaminen 

Rakerinekerrosten materiaalien levitykseen 
voidan käyttää telapuskutraktoria tai nelive-
toista puskulevyllä varustettua pyörätrakto-
ria. Mikäli rakennekerrokset ti ivistetään 
kumipyöräjyrällä, voidaan rakennekerroksien 
materiaalien levitys ja tiivistys tehdä kumi-
pyöräjyrän puskulevyllä. 

Koneelliseen ti ivistykseen soveltuvat täryjy-
rät, kumipyöräjyrät tai sileävaissijyrät. 
Tärylevyn työsaavutukset ovat pienet ja 
sitä käytetään vain erityiskohteissa. 

Täryjyrää käytettäessä tiivistettävän ker-
roksen paksuus voi olla korkeintaan 0,6 m. 
Ylityskertoja tarvitaan 3 - 4. Kumipyöräjy-
rää käytettäessä kerralla ti ivistettävän 
kerroksen paksuus voi olla enintään 0,5 m. 
Tarvittavien ylityskertojen määrä on 8 - 10. 
Sileävalssijyrää voidaan käyttää lähinnä 
kantavan kerroksen tiivistykseen. Kerralla 
tiivistettävän kerroksen paksuus voi olla 
enintään 0,2 m. Ylityskertoja tarvitaan 
5 - 6. 

Materiaalit tiivistyvät parhaiten kosteana, 
joten rakennekerroksia on tarvittaessa kas -
teltava. 

6.2 PÄÄLLYSRAKENNETYÖT VANHOIL-
LA TEILLÄ 

6.20 Yleistä 

Vanhan tien päällysrakennetöihin sisältyy 
kantavuuden parantamista sekä kokonaan 
uusien rakenriekerroksien tekemistä kohti in, 
joissa rakennetta joudutaan uusimaan tai 
tietä muuten oikaisemaan. 

Kantavuuden parantaminen tehdään joko 
kantavan kerroksen tai jakavari ja kantavan 
kerroksen lisäyksenä. Suodatinkerros tarvi-
taan, kun on vaarana uusien ja vanhojen 
rakennekerroksien sekoittuminen keskenään. 
K antavuutta parannettaessa työva iheet 
ovat seuraavat: alustan käsittely, kerrosten 
levitys ja tasaus, tiivistys, muotoilu ja vii-
meistely. 
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Kokonaan uudet rakennekerrokset tehdään 
kohdassa 6.1 annettujen ohjeiden mukaisesti. 

ja tiivistämisen sekä työn laatuvaatimuksien 
osalta noudatetaan kohdassa 6.12 annettuja 
ohjeita. 

Kun vanhaa tietä parannetaan, on entinen 
rakenne muotoiltava siten, ettei saumakoh-
tim synny haitallisia kantavuus- ja routi-
vuuseroja (ks. kohta 5.26). 

Työn kuluessa on varmistauduttava, että 
suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet poista-
vat ilmenneen ongelman. 

Työ pyritään järjestämään siten, että ker-
roksien rakentaminen voidaan tehdä kerralla 
koko tien leveydeltä. 

6.21 Suodatinkerros 

Suodat inkerros rakennetaan suunnitelman 
mukaisesti. 

Suodatinkerros voidaan korvata myös kuitu-
kankaalla. Tällöin muita rakennekerroksia 
on vastaavasti paksunnettava niin, että 
tiellä saavutetaan riittävä kantavuus. 

Suodatinkerroksen materiaalien laatuvaati-
muksien, kerroksen rakentamisen ja tiivis-
tämisen sekä työn laatuvaatimuksen osalta 
noudatetaan kohdassa 6.11 annettuja ohjeita. 

6.22 Jakava ja kantava kerros 

Jakava- ja kantava kerros rakennetaan 
suunnitelman mukaisesti. 

Jakavan ja kantavan kerroksen materiaalien 
laatuvaatimusten, kerroksen rakentamisen 

6.23 Vanhan päallysteen käsittely ja uuden 
kulut uskerroksen tekeminen 

Vanhaa savisorapintaa ei tarvitse poistaa 
rakenteen parantamisen yhteydessä. Tien 
pinta muotoillaan kohdan 5.26 mukaisesti. 
Vanhan tien käsittely on tehtäva sulan maan 
aikana. 

Jos tielle tehdään soratienpintaus, on tiellä 
oltava päällysrakenneluokan 7 SR mukaiset 
rakennekerrokset. Soratienpintausta ei kui-
tenkaan saa tehdä suoraan vanhan tien pääl-
le, vaikkei kantavuutta tutkimuksien mukaan 
tarvitsisi lisätä, vaan tie on muotoiltava 
ja viimeisteltävä murskesoralla 0 - 16 mm 
päällysteen edellyttämään kaltevuuteen. 

Jos tie päällystetään öljysoralia, on tiellä 
oltava päällysrakenneluokkaa 7 OS vastaavat 
rakennekerrokset. Vaikka selvityksen mu-
kaan rakennetut vanhan tien kerrokset riit -
tävät, ei öljysorapäällytettä kuitenkaan 
saa tehdä suoraan vanhan tien päälle, vaan 
väliin on tehtävä vähintään 100 mm:n murs-
kesorakerros. 

Uuden kulutuskerroksen (öljysora, soratien- 
pintaus ja sorakulutuskerros) rakentamisessa 
noudatetaan kohdassa 6.13 annettuja ohjeita. 

6.24 Talvirakentaminen 

Talvirakentamisessa noudatetaan kohdassa 
6.1 14 annettuja ohjeita. 

Kuva 31. 	 Kuva 
Yksikköhinnaltaan edullinen pieni telapuskutraktori on 

	
Sorateopenauksen teko. K iesa ev 

sopiva penger-  ja kerrosmateriaalien levityskone. eten- 	neen paälle peruuttavasta kuorma-autosta 
km jos materiaalien tulo on verkkaista 
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7. Varusteet, laitteet ja viimeis-
telytyöt 

7.1 KAITEET JA REUNAPAALUT 

Kaiteet ja reunapaalut rakennetaan suunni-
telman mukaisesti. Kaiteiden sijoitus ja 
tarve on kuitenkin varmistettava työn aika-
na. Tarvittavat muutokset tehdään suunnit-
teluohjeiden /21 / periaatteiden mukaisesti. 

Kaiteet rakennetaan puusta tai teräksestä. 
Teräksiset kaiteet rakennetaan piirustusten 
33 ja 34 mukaisesti. Puiset kaiteet rakenne-
taan piirustuksen 35 mukaisesti. 

Kun tiekaide liittyy sillan kaiteeseen, käyte- 
tään 2 m:n pylväsväliä vähintään 6 m ennen 

ja jälkeen sillan. 

Reunapaalut rakennetaan kuvan 36 mukai-
sesti, joko 75 x 75 mm kyllästetystä sahata- 
varasta tai vaneripuun sydänpuusta ("puri-
las") halkaisijaltaan 70 - 80 mm. 

Kaiteet voidaan rakentaa kokonaan miestyö-
nä, jolloin pylväskuopat kaivetaan lapiolla 
ja pylväät asennetaan ja johteet kiinnitetään 
käsi työnä. Va ihtoehtoisest i pylväskuopat 
voidaan kaivaa traktorikaivurilla, jossa on 
pieni kauha (salaojakauha). Teräspylväiden 
asennukseen on lisäksi kehitetty paalutusko-
neita, jotka täryttävät pylvään maahan. 

ALKU- TAI LOPPUVIISTE 

Side/evys.sö 9n kulma 

_ 	 .: 

. 

	

900 mrr' ' 300 mm s,vu//e 	 II 	 1 
pylvOs 	koide/injc,.fa 	 II  
r,j/Iöö 

	

1,00 	- 	 4000 

Vnsfe 4m 	Töy5korkeon Normaa/ip/enoo- #0,25m 
/KcJfteen o/ku,//'  

12 	 12-' 11,5 	 11,5 

Pientareer, leveyden muutos 10 

iu,3/akoltevuuden muu/a. lOm 

Viisfe I77 	 NormaoIpiennar 

I I 	 1 / 	TERAKSINEN TIEKA IDE 
1 	''II 	 "I 	/ 

J 	J 	ALO/TU3 JA 

Kuva 33. 
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4'OOO (200 

JOHTEEN KIINNITYS PYLVÄÄSEEN PYLVÄS 

'0 

- 
L60 ,I 

TERÄKSINEN T/EKA/DE 1 

M 

Tarvikkeet jotkoksen kohdalla 

3) Lu/oksessa, joko ei ole ja/kas, osan 8 
paikalle tulee 7 2 osaa ® ja osan 8b 
paikalle 2. 3 osaa * siten, eila johteesta 
tulee suora. 

A 	 Tiela,teen 

loi 

T,eko,teen pylvös 

II 

A-A 

0 suunta ko,teen v,eressd 

_____ OSA T 

Johde ® 230/4 	L 8000 tai 12000 

Py/vos U-60/160/60°6 	L1800 2  

Tarvikkeet yö//levy 	45 	120 	6 (i kp///iitos) 
Alus/aatto 50 	50 4 (0 3 

® Alus/aatto 	18 	(1kp///itos) 
Kuusiomutteri i'1 16 	(1 kpl//ulos) 

Kuusioruuvi M 16 50 	(1 .kp/ //,,tos) 

® Side/evy 226/4 'L't70 (lkp//joI kos) 

® Alus/aatto 14 	(8/<p///a/ko.$) 

J Lukkoruuvi M 1230 	(8kp// jo/kas) 

® /(uus,ornu/teri /412 

MATERIAALi (Fe 373) 

P,nno,fe - Johde 	Zok 420 (60km) 

(kuurra- - Py/vös 	Zok 500 (7OMm) 
inkitys) - Torv,kkeet 	Znk 	375 	(55m) 

1) S,//o,//a, moo//orlvöy/i//a ja erikseen moöratyisso koh 
Lsoon johteena osa 	232/5 ja side/syynä osa 

2) ose/ityksen vOo/Jmrsso paikoissa osa 	L 2200 

Normaali 
pienr?or 

to 

,, 

Normaali pöallyste/evey. / 	1 1 \s 

	

3 	Pööl/ysteen levennys / 	1 
ka/teen kohdo// / 	1 

	

r Teko,teen aloitus ja lopetus 	 Suunnitelmassa voidaan esi/- 
sitef/y_p,irustukse.sso 33 	 IÖÖ tästä poikkeavia miltoja 



ALO/TUS JA LOPETUS 

- 	 II 	 II 
II 	 1 	1 	 1 
II 	 1 	1 

_L L 

_[n_ 	 II 
tJ 

6000 
zAn 

8-8 

500 

/uu.slOruuvi (M24.) + 
a/u5/ao//o (26) 

JOHTEEN L//TOS PYLVÄSVÄLILL 

cR 
1: 	:1 

Kuumasinkty/ ncrulo/ 
100.34 4kpI//,,tos 

PYL VÄS 
	

JO/JOE 

r 1 
0 200 toi 
	 f25* 125 
	

PUINEN T/EKA/DE 

-4 



REUNAPAALU REUNAPAALU /IE/JA5T/N- 
Vi75-75 0 70-80 VA//,T0EHD0T 

työste//y 

kef/a,nen keltainen 
he/ja-stir? he,jOst,n n 1 1 1. 	2. 

1 1 I 	1 
75 

300 500 

70  

300-500fprJ Li 	1 LJ, 

HE 

Pcia/un raaka-aine. Paa/un raaka-aine. t. Heija5tavo ka/vo kan- 
- sczhapiota/nen 	75' 75 mm - vaneripuun 5OrVOUk- nitetty lmm 

puutavara, p/tuu5 /500 mm sessa Jäljelle JaoVa 
- ei ky/lösteta pyoreä iydan 0 70-80 mm 2 Prismanheijös/in akryy- 

- moa/ataan ke/ta/seksi - ei ky//astetö /'mu0'' 

- kärki teroi/etoon ne/i5ivui- - maa/ataon ke/taiseksi - he,jastirnet kilon/te - 

seksi kartioksi - 	kar,k, teroitetaan ne/is/vui- faon 5in.ki fyin nauloin 

seksi kartioksi 

Kuva 36. 
Retuaapaalu 

7.2 SUOJA-AIDAT 

Suoja-aitoja käytetään pääasiassa kallioleik-
kausten ja muiden jyrkänteiden kohdalla. 
Aidan tarkoituksena on estää ihmisten pu-
toaminen. 

Suoja -aidan käyttäminen jyrkänteissä perus-
tuu rikoslain 44. luvun 11. §:ään. Kyseisessä 
lainkohdassa on säädetty sakkorangaistus 
sille, "joka sellaiseen paikkaan, missä ihmi-
siä tavallisesti liikkuu, taikka sen ääreen 
jättää kellarin, kaivon, kuopan, avannon 
tai muun sellaisen aukon tahi jyrkänteen 
peittämättä, aitaamatta, taikka vaarinpitoa 
tai tarpeenmukaista merkkiä vaille, niin 
että siitä syntyy muille vaaraa". Aitaa ei 
tarvita, mikäli kaivanto tai jyrkänne tehdään 
muulla tavoin vaarattomaksi. Velvollisuus 
ryhtyä näihin suojatoimiin alkaa jo raken-
nusvaiheessa. Aidat on pidettävä myös jat-
kuvasti kunnossa. 

Suoja-aidan tarvetta määritettäessä otetaan 

huomioon ainakin seuraavat kolme seikkaa: 
- ympäristössä liikkuvien ihmisten määr 
- jyrkänteen korkeus 
- ympäröivän maaston muoto ja peitteisyy 

Suoja-aidan tarve määritetään tapauskohtai-
sesti maastotarkastelun perusteella. 

Aitaaminen on yleensä tarpeen, kun alueella 
liikkuu lähes päivittäin ihmisiä ja leikkauk-
sen korkeus on 4 m tai yli. 

Aita rakennetaan työturvallisuussyistä vä-
hintään 1,5 m:n päähän jyrkänteen reunasta. 
Aidan päät käännetään kuitenkin jyrkänteen 
reunaan niin, ettei aidan ja jyrkänteen väliin 
ole helppo päästä. 

Suoja-aitoina voidaan käyttää verkkoaitaa, 
puuaitaa, lanka-aitaa tai vaijeriaitaa. 

Verkkoaitaa käytetään vain taajamissa ilki-
vallalle alttiissa kohdissa. Muualla käytetään 
kuvan 37 aitatyyppejä. Aidan on oltava vä-
hintään 1 m:n korkuinen. 
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PUUA/ TA 

LANKA - AITA 

VA/JERIA / 

t00.l00 75'75 
toi 0 70... 120 mm 
poineky/lös fettya 
puuta 

5O 100, 7575 
tai 0 7Omm 
poineky/lös te/työ 
puuta 

0 70 t2Omrn 
paine.4y//östettyö 
puuta 

kuumas/nkittyö tai 
fl7uov/p/fl toista ter&5 - 
lankaa 0 .3 mm 

0 40 mm /wumo.si,-,.k/t-
fy tai muovipinto/nen 
feröspy/vös 

vai] eri 

Kuva 37. 
Esimerkkejä verkkoaitaa yksinkertaisemmista aitatyypeistä 

7.3 	LIIKENNEMERKIT 

Tieliikennelain (TLL 267/81) ja -asetuksen 
(TLA 182/82) mukaan yksityisillä teillä ns. 
omia teitä lukuun ottamatta on liikenteen 
ohjauksessa käytettävä tieli ikenneasetuksen 
mukaisia liikennemerkkejä. Li ikenneministe-
riön päätöksessä liikenteen ohjauslaitteista 
(LM 203/82) on annettu tarkempia määräyk-
siä merkkien mitoituksesta ja sijoituksesta. 
Päätöksen 5. 5:n mukaan liikenteen ohjauk-
sessa saa käyttää vain sellaisia merkkejä, 
laitteita ja tiemerkintöjä, jotka täyttävät 
tie- ja vesirakennushallituksen asettamat 
väriä, rakennetta ja mitoitusta koskevat 
vaatimukset. 

Li ikennemerkkien materiaalina käytetään 
ensisijaisesti vaneria, jossa on maalipohja-
kalvo. Li ikennemerkeissä käytetään heijas-
tavuusluokkaa 2. 

Ohjeet liikennemerkkien asettamisesta on 
esitetty suunnitteluohjeessa /21!. 

Li ikennemerkit pystytetään suunnitelman 
mukaisesti. 

Kuva 38. 
Liikennemerkin sijoitus tien poikkileikkauksessa 

PYLVÄ3JALUSTA 	JOL'/7/PUTK/ 

/ir/3 tys-
ruuvi 

1? 	 1 siive/Meet 

h=5mm 
______ 0 60 mm py/vö//le 

Kuva 39. 
Pylväsjalustat 
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Liikennemerkki sijoitetaan tien poikkileik-
kaukseen siten, että sen etäisyys tien reu-
nasta on vähintään 0,5 m ja enintään 1,5 
m (kuva 38). Merkin alareunan korkeus tien 
pinnasta on 2,0 m. Ennen merkin pystyttä-
mistä on varmistauduttava, että merkit 
näkyvät hyvin havaintosuunnasta ja etteivät 
merkit ole näkemäesteenä. 

Li ikennemerkit kiinnitetään teräspylväisi in. 
Pylväiden perustuksessa käytetään sellaista 
perustamistapaa, että pylväs pysyy tukevasti 
pystyssä. Taajamien ulkopuolella pylväät 
pystytetään maanvara isest i. Taajamissa 
voidaan tarvittaessa käyttää pylväsperustuk-
sena juuriputkea tai betonista pylväsjalustaa 
(kuva 39). 

7.4 VERHOUKSET 

Luiskien, keilojen ja ojien verhoustarve ja 
-tapa osoitetaan yleensä suunnitelmassa. 
Käytännössä verhoustarve paljastuu lopulli-
sesti rakentamisen aikana tai vasta sen jäl-
keen. 

Yksityisillä teillä käytettäviä verhouksia 
ovat 
- nurmetus 
- turvemuuraus ja turvehdus 
- sora- ja sepeliverhous 
- kivi- ja louheverhous. 

Taajamissa ja taajamien lähialueilla tulisi 
tieluiskat nurmettaa. Nurmetus tehdään seu-
raavasti: Konetyönä muotoillun ja tasoitetun 
perusmaan pinnalle kylvetään seoslannos 
ja siemenseos. Siemenseos voi alueen ympä -
ristöolosuhteista riippuen olla hyvinkin vaih-
televa ja sisältää rikkaruohojen ja puiden 
siemeniäkin. Nurmikko ei vaadi mitään 
säännöllisiä hoitotoimenpiteitä. 

Muut verhoukset rakennetaan tienrakennus-
töiden yleisten teiden työselitysten /16/ mu-
kaisesti. 

7.5 METSITTÄMINEN, METSÄNHOITO JA 
ISTUTUKSET 

Metsittämisellä tarkoitetaan metsikköjen 
perustamista joko kylvämällä tai käyttämäl-
lä istutukseen pienikokoisia metsäpuun tai-
mia. Metsittämistä käytetään tarvittaessa 
läjitysalueiden ja maa-ainesten ottamispaik-
kojen siistimisessä. 

Metsittäminen tehdään tie- ja vesirakennus-
laitoksen tienrakennustöiden yleisen työseli-
tyksen /16/ mukaisesti. 

Metsänhoitotoimenpiteitä tarvitaan esim. 
raivattaessa näkemäalueita Ii ittymissä ja 
pienisäteisissä kaarteissa. 

Kookasta puustoa kasvavilta alueilta raiva-
taan rumentava aluskasvillisuus sekä suori-
tetaan puuston harventaminen, tarvittaessa 
kuivien oksien karsiminen, taimikkojen har-
ventaminen ja perkaus. Puuston käsittelyn 
yhteydessä suositaan harvinaisia puulajeja 
ja -yksilöitä. 

Hyötypuut kaadetaan, karsitaan ja katkotaan 
metsätöissä yleisesti hyväksyttyjen työtapo -
jen ja jakoperiaatteiden mukaan. 

Puu- ja pensasistutuksia voidaan joutua 
tekemään asutuksen kohdalla talojen piha - 
alueilla. Taimet ovat yleensä isokokoisia. 
Istutukset tehdään tie-  ja vesirakennuslai -
toksen tienrakennustöiden yleisen työseli -
tyksen /16/ mukaisesti. 

7.6 	YMPÄRISTÖN HOITO JA SIISTIMIS- 
TYÖT 

Rakennettavan tai parannettavan tien lähei-
syydessä olevat tiehen kuulumattomat ra-
kenteet, kasvillisuus, samoin kuin ympäris-
tön alkuperäinen maisemakuva, tulisi pyrkiä 
säilyttämään entisenä. 

Tiealueen raivauksen yhteydessä syntyneet 
raivausjätteet, puut, kannot, kivet ja pinta- 
maat, tulee viedä erityisille läjitysalueille 
eikä niitä saa työntää kasoihin sivuojan 
taakse. 

Läjitysalueet tulee sijoittaa siten, etteivät 
ne rumenna maisemaa. Läjitysalueiksi sovel-
tuvat vanhat sorakuopat, soranottopaikat, 
maastoa rumentavat notkelmat jne. 

Maa-ainesten ottamispaikkojen ja läjitys-
alueiden luiskat on loivennettava ja alueet 
on muutoinkin siistittävä töiden jäljiltä 
sulan maan aikana. Maa-ainesten ottamis-
paikkojen siistimisessä on huomioitava ot-
tamissuunnitelmassa annetut ohjeet. Läjitet -
täessä kantoja ja muita raivausjätteitä on 
alueen päälle levitettävä 0,3 metriä paksu 
täytemaakerros. 
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Tien vi imeistelytöiden yhteydessä leikkaus- 
ja pengerluiskat sekä tieluiskat tulee siistiä 
ja viimeistellä niin, että luiskat ovat mah-
dollisimman loivat ja tasaiset ja ettei luis-
kun jää ylisuuria kiviä, kantoja tai muita 
maisemaa rumentavia materiaaleja (raken-
nusjätteitä). 

Maisemakuvan parantamiseksi on edullista 
pyöristää leikkausluiskien ja maanpinnan 
taitepisteet. 

Lisäksi purku-, siirto- ja kaivutöiden yhtey-
dessä on huomioi tava luonnonsuojelulain 
(71/23) ja muinaismuistolain (292/63) aset-
tamat rajoitukset. 

1iY P 

Kuva 140. 	 Kuva 141. 
Liikennemerkin pystytys 

	 Tien luiska on tasattu ja viimeistelty sivuojista saadulla 

materiaalilla 
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8. Sillanrakennustyöt 

Sillanrakennustöissä on noudatettava tie- 
ja vesirakennuslaitoksen sillanrakennustöi -
den yleistä työselitystä (SYT) /13! seuraavin 
poikkeuksin: 
- SYT 3300:n, Maarakenteet ja täyttötyöt, 

kohdassa 2.21 esitetty sillan taustan täyt-
tö tehdään tämän rakentamisohjeen koh-
dan 5.25 ohjeiden mukaisesti. 

- SYT 3400:n, Paalutustyöt, kohdan 2 osalla 
voidaan pienissä siltakohteissa käyttää 
myös Suomen Betoniteollisuuden Keskus-
järjestön (SBK:n) normaalia teräsbetoni-
paalua ja myös LPO-79:ri /5! III paalutus-
luokkaa ellei suunnitelmissa ole toisin 
merkitty. 

- SYT 3900:n, Kannen pintarakenteet, va-
rusteet ja laitteet, kohdasta 9 poiketen 
pienissä ja vähäliikenteisissä silloissa, 
jota eivät ole myöhemmin mandollisesti 
paikallisteiksi muuttuvilla tieosilla, voi-
daan käyttää puukaiteita. Puutavaran 
tulee olla SYT 3700:n, Puurakenteet, 

kohdan 2 mukaista ja liitokset tehdään 
kohdan 3.5 ohjeiden mukaisesti. 

1 	! 	J • 
- 	 - 	 __i_ 

Kuva 42. 
Kansielementtien asennus käynnissa 
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