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LAATUVAATIMUSTEN JA TYÖSELITYSTEN 
SOVELTAMINEN 

Näitä laatuvaatimuksia ja työselityksiä sovelletaan Tiehallinnon teettämissä 
stabilointitöissä, mikäli urakkakohtaisissa sopimusasiakirjoissa ei ole esitetty 
muita vaatimuksia. 

Tämä julkaisu sisältää viittauksia Asfalttinormeihin, Stabilointiohjeeseen, 
SFS-EN- standardeihin, PANK- menetelmiin ja muihin tienrakennustöiden 
yleisiin laatuvaatimuksiin ja työselityksiin. 

Jos yleiset ohjeet ja laatuvaatimukset sisältävät ristiriitaisia tietoja, ajallisesti 
myöhemmin julkaistu tieto on pätevä. Urakka-asiakirjoissa esitetään voimas-
saolevat, noudatettavat laatuvaatimukset. Ajan tasalla olevista PANK- me-
netelmistä ja niiden korvautumisesta SFS-EN- standardeilla saa tietoa PANK 
ry:n kotisivuilta www.PANK.fi . 
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1 NIMITYKSET JA LYHENTEET 

Kantavan kerroksen stabiloinnilla parannetaan tien kuormituskestävyyttä. 

Stabilointi voidaan tehdä bitumisilla tai hydraulisilla (sementti, masuunihiek 
ka) sideaineilla tai niiden yhdistelmällä. 

Stabiloinneista käytettävät lyhenteet ovat 
BST Bitum istabilointi, alatyypit 

BEST 	Bitumiemulsiostabilointi 
VBST 	Vaahtobitumistabilointi 
REST 	Remix-stabilointi 

KOST Komposiittistabilointi 
SST Sementtistabilointi 
MHST Masuunihiekkastabilointi. 

Asemasekoitusmenetelmässä stabiloi ntimassa valmistetaan tarkoitukseen 
sopivalla sekoitusasemalla ja massa levitetään kohteelle esim. asfaltinlevit-
timellä. 

Paikallasekoitusmenetelmässä (tiesekoitusmenetelmässä) sideaine sekoi-
tetaan stabiloitavaan kerrokseen suoraan rakennuskohteessa työhön tar-
koitetulla stabilointijyrsimellä. REST-menetelmässä sideaine sekoitetaan 
stabiloitavaan kerrokseen jyrsinrummulla ja erillisellä jatkuvatoimisella se-
koittimella. 

Esijyrsintä on stabilointityön vaihe, jossa tien kantavan kerroksen profiilia pa-
rannetaan ja stabiloitava kerros homogenisoidaan stabilointia varten. 

Stabilointijyrsintä on stabiloinnin työvaihe, jossa stabiloitavaan materiaaliin 
sekoitetaan sideaine. 

Tässä osassa on esitetty kantavan kerroksen stabilointien laatuvaatimukset 
ja työselitykset. Tässä annettujen ohjeiden lisäksi stabiloinnin työsuoritusta, 
ennakkoselvityksiä , mitoitusta ja esikokeita koskevia ohjeita on esitetty Sta-
bilointiohjeessa (TIEH 2100009-02) ja rakenteiden suunnitteluohjeissa. 
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2 YLEISET VAATIMUKSET 

Stabilointityötä ei saa tehdä, jos stabiloitavan kiviaineksen lämpötila on alle 
+ 5 °C. 

Työ on keskeytettävä sateella, mikäli stabiloitavan kerroksen kosteus ylittää 
tavoitekosteuden. 

2.1 Alustan vaatimukset uudisrakennuskohteilla 

Alusta muotoillaan oikeaan muotoon, korkeusasemaan ja tasaisuuteen. 
Alustan on oltava tasalaatuinen ja riittävän kantava. Heikosti kantavat kohdat 
korjataan. 

Alusta tehdään sitomattoman kantavan kerroksen laatuvaatimusten mukai-
seksi. 

Alustan tavoitetiiveys määritetään parannetulla Proctor-kokeella. Alusta tii-
vistetään vähintään 92 % tavoitetiiviydestä. 

3 BITUMISTABILOINTI (BST) 

Bitumistabiloinnissa (BST) sideaineena käytetään bitumia, joka voi olla ve-
dellä vaandotettua (VBST) tai emulgoitua (BEST, REST). 

VBST ja BEST voidaan tehdä joko paikallasekoitusmenetelmällä tai asema-
sekoitusmenetelmällä. REST tehdään aina paikallasekoitusmenetelmällä 
Remix-stabilointilaitteistolla. 

3.1 Raaka-aineet ja esikokeet 

Bitumistabiloinnissa käytetään Stabilointiohjeen mukaisia materiaaleja, ohje- 
pitoisuuksia ja esikoemenettelyjä. 

Jos stabiloinnissa käytettävät materiaalit tai niiden ohjearvot poikkeavat Sta-
bilointiohjeen mukaisista arvoista, tulee stabiloinnin toimivuus (kuormitus- ja 
säänkestävyys) osoittaa esikokein Stabilointiohjeen mukaisesti. 

Esikokeilla määritetään aina stabiloitavan materiaalin tavoitekosteus ja ta-
voitetiiveys parannetulla Proctor-kokeella muissa kuin REST-menetelmässä. 

Stabiloitavan materiaalin rakeisuuden ja sideaineen ohjearvot on esitettävä 
suunnitelmissa. Ohjearvojen on perustuttava esitutkimuksiin ja —kokeisiin. 
AB- tai PAB-rouhetta käytettäessä ilmoitetaan myös käytetyt sitoutumisker -
toimet ja mihin ne perustuvat. 
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3.2 Työn suoritus 

3.2.1 VBST ja BEST asemasekoituksena 

Massa valmistetaan annos- tai jatkuvatoimisella asfalttiasernalla ta vastaa-
valla tarkoitukseen sopivalla asemalla. Vaahtobitumistabilointia tehtac-ssa 
sekoittimessa on oltava tarkoitukseen sopiva bitumin vaandotuslaite 

VBST-massaa tehtäessä kiviaines kastellaan tavoitekosteuteen ennen bitu 
min lisäystä. BEST- massaa tehtäessä kiviaines kastellaan siten, että side 
aineen ja veden yhteen laskettu vesimäärä vastaa rn'nn +'!f- f +1 

Kosteus tarkistetaan näytteestä uunissa kuivattamalla 

Massa valmistetaan bitumipitoisuudeltaan ja rakeisuudetaari otljearvoje! 
mukaiseksi. 

Massa levitetään asfaltti- tai muulla tarkoitukseen sopivalla levittimellä mi 
toituksen mukaiseen paksuuteen siten, että työsaumojen määrä jää mandol-
lisimman pieneksi. Vierekkäisten levityskaistojen päät pyritään saamaan 
samalle tasalle työvuoron päättyessä. 

Levitetty massa tiivistetään tehokkaasti tarkoitukseen sopivalla, vähintään 8 
painoisella täryjyrällä vaadittuun tiiveyteen. Emulsiostabiloinnin jälkeen tii-  - 
vistys on tehtävä nopeasti, jotta se saadaan suoritetuksi loppuun emulsion 
murtumisen ollessa käynnissä. Tiiviyden kehittymistä seurataan jyrään kyt-
ketyllä luotettavasti kalibroidulla tallentavalla tiiveysmittarilla tai erillisellä sä-
teilymittauslaitteella (Troxler). Stabiloidun kerroksen tiivistäminen lopetetaan 
sen jälkeen, kun kerros ei tiiviyden seurannan mukaan enää tiivisty ja ta-
voitetiiviys on saavutettu. 

Valmiin stabiloidun pinnan tulee olla tiivis, kiinteä, tasainen, oikean muoto! 
nen ja täyttää kohdan 3.3 vaatimukset. 

Purkautumisvaaran takia stabiloidulla pinnalla säilytetään nopeusrajoitus < 
50 km/h päällystämiseen saakka. Jos stabiloidulle pinnalle syntyy purkautu-
mia, ne korjataan päällystemassalla. Päällystäminen tehdään irtoaineksesta 
puhdistetulle pinnalle mandollisimman nopeasti ottaen huomioon liikenne ja 
sateiden esiintymisriski. 

3.2.2 VBST ja BEST paikallasekoituksena 

Rakenteenparantamiskohteella vanha asfalttipäällyste jyrsitään alle 32 mm:n 
rakeiksi tarkoitukseen sopivalla jyrsimellä ja hyödynnetään stabiloitaessa. 

Tarvittaessa yli 80 mm:n kivet poistetaan stabiloitavasta kerroksesta esim. 
haraamalla tai erityisellä kivenkeruulaitteella. 

Esijyrsintä tehdään tarkoitukseen soveltuvalla jyrsimellä. 

Esijyrsintä tehdään 2 cm stabilointijyrsintää syvemmälle. 
Esijyrsitty kerros tasataan, muotoillaan, painumat oiotaan ja tiivistetään niin 
että sen tiiviys on vähintään 92 % stabiloitavan kerroksen parannetusta 
Proctor-tHveydestä 
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Stabiloitavan kerroksen rakeisuuden tai kantavuuden parantamiseksi lisä-
tään tarvittaessa kiviainesta ennen tai jälkeen esijyrsinnän. 

Stabiloitava kerros kastellaan tasaisesti ennen stabilointijyrsintää optimi-
vesipitoisuuteen. Vesipitoisuus tarkistetaan näytteestä uunissa kuivattamalla 
tai säteilymittauslaitteella. 

Stabilointijyrsintä tehdään mitoituksen mukaiseen syvyyteen tarkoitukseen 
soveltuvalla jyrsimellä. 

Stabilointijyrsintä tehdään tien ajokaista kerrallaan siten, että ajoradan joka 
kohtaan tulee tasavahva stabiloitu kerros. 

Stabilointijyrsinnän, sideaineen ruiskutuksen ja sekoitusnopeuden tulee olla 
sellainen, että sideaine jakautuu tasaisesti koko stabiloitavaan kerrokseen. 

Vaahtobitumistabiloinnissa bitumi vaandotetaan sekoittamalla siihen 2 - 3 
massa-% sideaineen painosta puhdasta vettä. Vaahtoutuminen varmiste-
taan riittävän lämpimällä bitumilla (min. + 140 °C). Vaahtoutuminen testataan 
työvuoroa aloitettaessa ja aina katkosten jälkeen. Tilavuuden kasvun on ol-
tava vähintään 15 -kertainen. 

Pitkittäissaumoissa seuraava sekoituskerta limitetään 100-150 mm aikai-
semmin stabiloidun kerroksen kanssa ja poikittaissaumoissa timitys on vä-
hintään 1 m. Eri kaistojen työsaumat pyritään saamaan samalle tasalle työ- 
vuoron päättyessä. Työsaumojen kohdilla stabiloidun kerroksen tulee vas-
tata muuta rakennetta. 

Stabiloitu kerros esitiivistetään (1 - 2 ylityskertaa) heti stabilointijyrsinnän jäl-
keen. Jyräykseen käytetään kumi- tai täryvalssijyrää. 

Emulsiostabiloinnissa esitiivistys ja muotoilu on tehtävä nopeasti, jotta varsi-
nainen tiivistys saadaan suoritetuksi loppuun emulsion murtumisen ollessa 
käynnissä. 

Pinta muotoillaan ja tasataan vaatimusten mukaiseksi. Tasaus on tehtävä 
huolellisesti välttäen materiaalin lajittumista ja kerrospaksuusvaihteluita. 

Tasattu kaista tiivistetään tehokkaasti loppum uotoilun jälkeen tarkoitukseen 
sopivalla, vähintään 8 t painoisella täryjyrällä vaadittuun tiiveyteen. Tiiviyden 
kehittymistä seurataan jyrään kytketyllä luotettavasti kalibroidulla tallenta-
valla tiiveysmittarilla tai erillisellä säteilymittauslaitteella (Troxler). Stabiloidun 
kerroksen tiivistäminen lopetetaan sen jälkeen, kun kerros ei tiiviyden seu-
rannan mukaan enää tiivisty ja tavoitetiiviys on saavutettu. 

Valmiin stabiloidun pinnan tulee olla tiivis, kiinteä, tasainen, oikean muotoi-
nen ja täyttää kohdan 3.3 vaatimukset. 

Purkautumisvaaran takia stabiloidulla pinnalla säilytetään nopeusrajoitus 
50 km/h päällystämiseen saakka. Jos stabiloidulte pinnalle syntyy purkautu-
mia, ne korjataan päällystemassalla. Päällystäminen tehdään irtoaineksesta 
puhdistetulle pinnalle mandollisimman nopeasti ottaen huomioon liikenne ja 
sateiden esiintymisriski. 
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3.2.3 REMIX-stabilointi (REST) 

Työ tehdään Remix- stabilointilaitteella paikallasekoituksena. 

Jyrsintä ulotetaan suunnitelman mukaiselle syvyydelle päällysteen alapuoh-
seen kerrokseen. Jyrsintäsyvyyden on oltava sellainen, että kantavan ker-
roksen hienontunut yläosa tulee stabiloitavaksi. Stabiloitavan kerroksen pak-
suutta voidaan tarvittaessa lisätä myös lisäkiviaineksen määrällä. 

Jyrsin ja tasausliitta tulee olla varustettu automaattisella sivukaltevuuden 
säädöllä. 

Stabilointityötä ei saa tehdä, jos stabiloitavan kiviaineksen lämpötila on PAB-
rouhetta käytettäessä alle + 30 00  tai AB-rouhetta käytettäessä alle + 50 00 

tai ilman lämpötila on alle 0 C 

Työ on keskeytettävä sateella, mikäli stabiloidun kerroksen lämpötila alenee 
jyräyksen kannalta liian nopeasti. 

Jotta stabiloidun kerroksen tai päällysteen tasaisuusvaatimukset saavutet-
taisiin, tehdään tarvittaessa alustan esitasaus. Esitasaukseen kuuluu liian 
suurien pituus- ja poikittaisepätasaisuuksien korjaaminen vanhaa päällys-
tettä vastaavalla massalla tai poistamalla kohoumat. Erityisesti jyrsimen sy-
vyyttä säätävän ohjaussuksen tai vastaavan mittauslaitteen kohta on pituus- 
suuntaisesti tasoitettava hyvin. Pitkät painumat tasataan poistamalla niistä 
päällyste, lisäämällä kantavan kerroksen murskesoraa ja levittämällä pois-
tettu rouhe murskekerroksen päälle. Pituus- ja poikkisuuntaiset painumat 
voidaan korjata myös remix-esikäsittelyllä. 

Alustasta on tehtävä tasaussuunnitelma, jossa otetaan erityisesti huomioon 
sellaisten kohtien käsittely 

- joiden sivukaltevuus on yli 2 %-yksikköä suurempi tai enemmän kuin 
1 %-yksikköä pienempi valmiin päällysteen ohjearvoa. 

- joissa IRI-arvo on yli kaksinkertainen valmiin rakenteen tasaisuusvaati-
mukseen verrattuna (tasaamaton alusta). 

Sivukaltevuuden muutososuudet tehdään kaltevuussuunnitelman mukaises-
ti. 

Vanhan rakenteen jyrsintä tehdään suunnitelmassa ilmoitettuun syvyyteen. 
Mikäli suunnitellun jyrsintäsyvyyden alapuolella on hienontunutta kiviainesta 
tulee jyrsintäsyvyyttä lisätä niin että jyrsintä ulottuu terveeseen kantavaan 
kerrokseen asti. Jyrsintä voi olla kiilamainen siten että stabiloitu kerros on 
tien reunassa paksumpi. 

Poikittais-ja pitkittäissaumoissa limitys on vähintään 30-100 mm. 
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3.3 Bitumistabiloinnin laadunvarmistus ja laatuvaatimukset 

Kiviaineksen ja bitumin sekoittuminen ja tasainen jakaantuminen tarkaste-
taan työtä aloitettaessa koesekoituksella. Sekoituksen tasalaatuisuutta vai-
votaan jatkuvasti työn aikana (sideaineen pisaroituminen käsitestissä). 

Sideaineen tulee olla suhteituksessa määritettyä laatua. 

3.3.1 Sideainepitoisuus ja rakeisuus 

Sideainemenekkiä seurataan jatkuvasti ja sideainesyötön tulee pysyä vakio-
na kglm 2  koko stabilointityön ajan ja olla ohjearvon mukainen. Tästä voidaan 
poiketa sivukaitevuuden muutososuuksilla REST-menetelmässä. 

Sideaineena käytettävän bitumin kokonaismenekin työkohteessa tulee olla 
vähintään ohjearvon suuruinen. 

Stabiloidusta rakenteesta otetaan massanäytteet ennen tiivistystä kaistan 
poikkisuunnan neljännespisteistä vuorotellen reunasta ja keskeltä yksi näy-
te/poikkileikkaus alkavaa 3000 m 2  työmäärää kohti. Näytteistä tutkitaan ra-
keisuus, bitumipitoisuus ja vesipitoisuus. Näytteenottokohdasta mitataan 
stabiloidun kerroksen paksuus. 

Jos sideainepitoisuuden ohjearvoa ei saavuteta, tarkistetaan suhteitus ja 
tehdään työssä tarvittavat korjaukset. 

Yksittäisten näytteiden suurin sallittu poikkeama bitumipitoisuuden ohjear-
vosta on taulukon 1 mukainen. 

Taulukko 1. 	Bitumipitoisuuden suurin sallittu poikkeama ohjearvosta yksittäisessä 
näytteessä (paino-%-yksikköä). 

Työmenetelmä 
____________________________________ 

Bitumipitoisuus /poikkeama 
(paino-%-yksikköä) 

Asemasekoitteinen VBST, BEST, KOST ± 0,5 

Pa ika llase koitte i nen* VBST, BEST, KOST ± 0,7 ** 

REST - 	0,6... +1,2 

*) Jos stabilointi tehdaän paikallasekoituksena homogeenisena osuutena uusista 
materiaaleista, käytetään asemasekoituksen raja-arvoja. 
**) Jos vanhan päällysteen paksuus vaihtelee rakenteenparantamiskohteella eikä 
sitä ole ennakkotutkimuksilla selvitetty, ei yiitysrajaa (4-  0,7%) sovelleta. 

Asemasekoitteisen stabilointimassan rakeisuuden suurin sallittu poikkeama 
ohjearvosta yksittäisessä näytteessä on taulukon 2 mukainen. 

Tiesekoitteisessa bitumistabiloinnissa rakeisuuden tulee noudattaa Asfalt-
tinormien kuvassa 29 esitetyn ohjekäyrän muotoa ja sijaita ohjealueella. 
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Taulukko 2. 	Rakeisuuden suurin sa'littu poikkeama onjearvosta \/ • 
naytteessa asemasekoitu ksessa (pai no-%-yksikköä). 

Seuta (mm) 
_______________ 

Asemasekoitteinen VBST, BEST ja KOST / 
poikkeama (paino-%-yksikköä) 

11,2 ±7 
4 ±6 

0,5 ±5 
r\fl') 'Dr 

3.3.2 Kerrospaksuus 

Stabiloidun kerroksen paksuus mitataan koekuopista työn alussa 50 metrin 
välein. Kun paksuus on ollut kolmessa peräkkäisessä mittauksessa ohjear-
von mukainen, tehdään vähintään yksi mittaus alkavaa 1000 m 2  kohti. Ker-
rospaksuus mitataan kaistan poikkisuunnan neljännespisteistä vuorotellen 
reunasta ja keskeltä yksi mittaus/poikkileikkaus. 

Valmiin kerroksen paksuus yksittäisessä mittauspisteessä saa poiketa 
jearvosta enintään 20 mm (VBST, BEST, KOST' tai 15 mm (REST' ja k 
kiarvon tulee olla ± 5 mm vaaditusta paksuudesf 

3.3.3 Tiiviys 

Tiiviys mitataan säteilymittauslaitteella. Säteilymittauslaite kalibroidaan en-
nen mittauksen aloitusta niin, että sillä saatavat tulokset voidaan muuntaa 
vastaamaan Proctor-kokeen tavoitetiiviyttä. (T' 
rusteet TIEL 2212454, kohta 42 Tiiviyden mittau 

Tiivistymistä tarkkaillaan työn alussa 50 metrin valein moiemrnilta ajokais 
toilta kunnes todetaan, että tiiviysaste on vaatimusten mukainen kolmessa 
peräkkäisessä mittauksessa. Sen jälkeen tiiviystarkkailu tehdään kerran 
1000 m 2  työmäärää kohden. Tulokset kirjataan mittauspistekohtaisesti. Ra-
kenteen tai suhteituksen vaihtuessa tiiviystarkkailu alkaa alusta. 

Stabilointikerroksen tiiviyden yksittäisen arvon tulee olla vähintään 92 % ja 
keskiarvon vähintään 95 % parannetusta Proctor-tiiviydestä. 

3.3.4 Taso, tasaisuus ja sivukaltevuus 

Rakenteen tasaus suoritetaan tielinjalla annetun ohjeen ja tason mukaan. 
Sallittu poikkeama ohjearvosta on ± 20 mm. 

Pinnan muotoa ja tasaisuutta tarkkaillaan jatkuvasti työn aikana. Valmiin 
pinnan epätasaisuus pituus- ja poikkisuunnassa sekä sivukaltevuus mitataan 
3 m oikolaudalla. Valmiin pinnan epätasaisuuden ja sivukaltevuuden mitta-
ustulokset dokumentoidaan 100 m välein ja moottoriteillä 20 m välein. 

Suurin sallittu epätasaisuus 3 metrin matkalla on 12 mm. Sallittua suurem-
mat epätasaisuudet on korjattava tasauksella 
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Sivukaltevuusvaatimukset ovat samat kuin stabiloinnin päälle tehtävälle 
päällysteelle asetetut vähimmäisarvot. 

Suurin sallittu sivukaltevuuden poikkeama vaaditusta ohjearvosta on Mo- ja 
Mol-teillä ± 0,3 %-yksikköä, muilla Vt- ja Kt- teillä ± 0,5 %-yksikköä ja muilla 
yleisillä teillä ± 0,7 %-yksikköä. 

Sivukaltevuudeltaan virheel liseksi todetut kohdat on korjattava tasauksella. 

3.3.5 Kantavuus 

Jos stabiloinnin päältä mitattavalle kantavuudelle asetetaan urakkakohtaisia 
vaatimuksia, kantavuus mitataan pudotuspainolaitteella niistä pisteistä, joista 
alustan kantavuus on mitattu. Vaatimuksissa on määritettävä myös ajan-
kohta, jolloin mittaukset tehdään. 

4 KOMPOSIITTISTABILOINTI (KOST) 

Komposiittistabiloinnissa käytetään sideaineena bitumia ja hydraulista si-
deainetta. Bitumi voi olla vaandotettua bitumia tai bitumiemulsiota. 

4.1 Raaka-aineet ja esikokeet 

Stabilointiin käytetään Stabilointiohjeen mukaisia materiaaleja, ohjepitoi-
suuksia ja esikoemenettelyjä. 

Jos stabiloinnissa käytettävät materiaalit tai niiden ohjearvot poikkeavat Sta-
bilointiohjeen mukaisista ohjearvoista, tulee stabiloinnin toimivuus (kuormi-
tus- ja säänkestävyys) osoittaa esikokein Stabilointiohjeen mukaisesti. 

Esikokeilla määritetään aina stabiloitavan materiaalin tavoitekosteus ja ta-
voitetiiveys parannetulla Proctor-kokeella. Sideaineen sisältämän veden vai-
kutus tulee ottaa huomioon tavoitevesipitoisuutta määritettäessä. 

Stabiloitavan materiaalin rakeisuuden ja sideaineiden ohjearvot on esitettävä 
suunnitelmissa. Ohjearvojen on perustuttava esitutkimuksiin ja —kokeisiin. 
AB- tai PAB-rouhetta käytettäessä ilmoitetaan myös käytetyt sitoutumisker-
toimet ja mihin ne perustuvat. 

4.2 Työn suoritus 

4.2.1 KOST asemasekoituksena 

Massa valmistetaan tarkoitukseen soveltuvalla, annos- tai jatkuvasekoittel-
sella sekoitusasemalla, johon on rakennettu omat syöttölaitteet hydrauliselle 
sideaineelle, bitumille, vedelle ja rouheelle sekä sen elvyttimille. Vaandotet-
tua bitumia käytettäessä on asemassa oltava lisäksi tarkoitukseen sopiva 
bitumin vaandotuslaite. 
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Stabiloitava kiviaines kastellaan niin että sideaineen ja veden yhteen las-
kettu vesimaarä vastaa massan tavoitekosteutta Kosteus tarkistetaan näyt 
teestä uunissa kuivattamalla 

Massa valmistetaan sideainepitoisuudeltaan ja rakeisuudeltaan suhteituk-
sessa määritettyjen ohjearvojen mukaiseksi 

Alustan kosteuden on oltava stabilointimassan tavoitevesipitoisuus 1 3 %-
yksikköä. Jos alustan vesipitoisuus on liian korkea, työn saa aloittaa vasta 
sitten, kun liika kosteus on poistunut. 

Massa levitetään asfaltin tai muulla tarkoitukseen sopivalla levittimellä mi-
toituksen mukaiseen paksuuteen siten, että työsaumojen määrä jää mandol-
lisimman pieneksi. Vierekkäisten levitiskaistojen päät pyritään saamaan 
samalle tasalle työvuoron päättyessä. 

Massan levitys ja tiivistys on tehtävä kanden tunnin kuluessa massan se-
koittamisesta. Bitumiemulsiota käytettäessä muotoilu ja tiivistys on tehtävä 
ennen emulsion murtumista. Stabiloitua kerrosta voidaan kastella kevyesti 
muotoilun helpottamiseksi ja lajittumien vähentämiseksi. 

Levitetty massa tiivistetään tehokkaasti tarkoitukseen sopivalla, vähintään 8 t 
painoisella täryjyrällä vaadittuun tiiveyteen. Tiiviyden kehittymistä seurataan 
jyrään kytketyllä luotettavasti kalibroidulla tallentavalla tiiveysmittarilla tai 
erillisellä säteilymittauslaitteella (Troxler). Stabiloidun kerroksen tiivistäminen 
lopetetaan sen jälkeen, kun kerros i tiivhjden seurannan mukaan enää t• 
visty ja tavoitetiiviys on saavutettu 

Stabiloidun kerroksen pinta pidetäan kosteana päällystamiseen saakka ke-
vyesti kastelemalla. Pinnan purkautumisen estämiseksi on stabiloidulla pin-
nalla pidettävä nopeusrajoituksena korkeintaan 50 km/h. Päällystäminen 
tehdään mandollisimman pian stabilointityön päätyttyä irtoaineksesta puh-
distetulle pinnalle. 

4.2.2 KOST paikallasekoituksena 

Rakenteenparantamiskohteilla vanha asfalttipäällyste jyrsitään alle 32 mm:n 
rakeiksi tarkoitukseen sopivalla jyrsimellä ja hyödynnetään stabiloitaessa. 

Tarvittaessa yli 80 mm:n kivet poistetaan stabiloitavasta kerroksesta esim. 
haraamalla tai erityisellä kivenkeruulaitteella. 

Esijyrsintä tehdään tarkoitukseen soveltuvalla jyrsimellä. 

Esijyrsintä tehdään 2 cm stabilointijyrsintää syvemmälle. 

Esijyrsitty kerros tasataan, muotoillaan, painumat oiotaan ja se tiivistetään 
niin, että sen tiiviys on vähintään 92 % stabiloitavan kerroksen parannetusta 
Proctor-tiiveydestä. 

Stabiloitavan kerroksen rakeisuuden tai kantavuuden parantamiseksi lisä-
tään tarvittaessa kiviainesta ennen tai jälkeen esijyrsinnän. 
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Stabitoitava kerros ennakkokastellaan ennen hydraulisen sideaineen levi-
tystä niin, että sideaineen ja veden yhteen laskettu vesimäärä vastaa mas-
san tavoitekosteutta. Vesipitoisuus tarkistetaan näytteestä uunissa kuivatta-
maIla tai säteilymittauslaitteella. 

Suhteituksessa määritetty määrä hydraulista sideainetta levitetään käsiteltä-
välle alueelle yhtenä tasaisena kerroksena. Liikennettä ei saa päästää levi-
tetyn hydraulisen sideaineen päälle, mikä tulee varmistaa työjärjestelyillä tai 
erillisellä liikenteenohjauksella. Sementtiä käytettäessä voidaan se levittää 
myös vesiemulsiona. 

Stabilointijyrsintä tehdään suunnitelman mukaiseen syvyyteen tarkoitukseen 
soveltuvalla jyrsimellä. 

Stabilointijyrsintä tehdään tien ajokaista kerrallaan siten, että ajoradan joka 
kohtaan tulee tasavahva stabiloitu kerros. 

Stabilointijyrsinnän, sideaineen ruiskutuksen ja sekoitusnopeuden tulee olla 
sellainen, että sideaine jakautuu tasaisesti koko stabiloitavaan kerrokseen. 

Jos käytetään bitumiemulsiota, sen tulee olla ennakkokokeissa määriteltyä 
laatua ja sitä käytettäessä tulee ottaa huomioon jäävän sideaineen määrä. 
Vaahtobitumia käytettäessä bitumi vaandotetaan sekoittamalla siihen 2 - 3 
massa-% sideaineen painosta puhdasta vettä. Vaahtoutuminen varmiste-
taan riittävän lämpimällä sideaineella (min. + 140 °C). Vaahtoutuminen tes-
tataan työvuoroa aloitettaessa ja aina katkosten jälkeen. Tilavuuden kasvun 
on oltava vähintään 15 -kertainen. 

Pitkittäissaumoissa seuraava sekoituskerta limitetään 100 - 150 mm aikai-
semmin stabiloidun kerroksen kanssa. Poikittaissaumoissa limitys on vähin-
tään 1 m. Eri kaistojen työsaumat pyritään saamaan samalle tasalle työvuo-
ron päättyessä. Työsaumojen kohdilla stabiloidun kerroksen tulee vastata 
muuta rakennetta. 

Kerroksen muotoilu ja tiivistys on tehtävä ennen sementin sitoutumisen al-
kamista, viimeistään kanden tunnin kuluessa sekoittamisesta. 

Bitumiemulsiota käytettäessä muotoilu ja tiivistys on tehtävä ennen bitu-
miemulsion murtumista. Stabiloitua kerrosta voidaan kastella kevyesti muo-
toilun helpottamiseksi ja lajittumien vähentämiseksi. 

Stabiloitu kerros esitiivistetään (1 - 2 ylityskertaa) heti stabilointijyrsinnän jäl-
keen. 

Valmiin stabiloidun pinnan tulee olla tiivis, kiinteä, tasainen, oikean muotoi-
nen ja täyttää kohdan 4.3 vaatimukset. Tasaus on tehtävä huolellisesti vält-
täen materiaalin lajittumista ja kerrospaksuusvaihteluita. 

Tasattu kaista tiivistetään tehokkaasti loppumuotoilun jälkeen tarkoitukseen 
sopivalla, vähintään 8 t painoisella täryjyrällä vaadittuun tiiveyteen. Tiiviyden 
kehittymistä seurataan jyrään kytketyllä luotettavasti kalibroidulla tallenta-
valla tai erillisellä säteilymittauslaitteella (Troxler). Stabiloidun kerroksen tii-
vistäminen lopetetaan sen jälkeen, kun kerros ei tiiviyden seurannan mu-
kaan enää tiivisty ja tavoitetiiviys on saavutettu. 
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Stabiloidun kerroksen pinta pidetaän kosteana päällystämiseen saakka ke-
vyesti kastelemalla. Pinnan purkautumisen estämiseksi on stabiloidulla pin-
nalla pidettävä nopeusrajoituksena korkeintaan 50 km/h Päällystäminen 
tehdään mandollisimman pian stabilointityön päätyttyä 

4.3 Komposiittistabiloinnin laadunvarmistus ja laatuvaatimuk 
set 

Laadunvarmistus ja laatuvaatimukset ovat samat kuin bitumistabiloinnilla ja 
ne on esitetty kohdassa 3.3. Sen lisäksi komposiittistabiloinnissa tarkistetaan 
hydraulisen sideaineen määrä. 

Hydraulisen sideaineen levitysmäärä yksittäisessä pisteessä tarkistetaan 
tielle asetetun levyn avulla. Levitysmäärä tarkistetaan työn alussa 50 metrin 
välein. Kun levitysmäärä on kolmessa peräkkäisessä mittauksessa todettu 
ohjearvon mukaiseksi, tarkistus tehdään kerran alkavaa 3000 m 2  kohti. 

Käytettävän hydraulisen sideaineen määrä saa työvuoroittain poiketa oh-
jearvoa vastaavasta laskennallisesta kulutuksesta enintään ± 2 %. Yksittäi-
sessä levitysmäärän tarkastuksessa suurin sallittu poikkeama ohjearvosta 
on enintään ± 0,5 kg/m 2 . 

5 MASUUNIHIEKKASTABILOINTI (MHST) 

Masuunihiekkastabiloinnin sideaineena käytetään masuunihiekkaa (MHST). 
Jos käytetään lujittumisen aktivoimiseksi lisäsideaineena sementtiä, käyte-
tään, käytetään lyhennettä MHST-A. 

5.1 Raaka-aineet ja esikokeet 

Stabilointiin käytetään Srabilointioheen mukais 	materiaaleja. ohjepitoi- 
suuksia ja esikoemenettelyja 

Stabiloitavan materiaalin rakeisuuden ja sideaineiden ohjearvot on esitettavä 
suunnitelmissa. Ohjearvojen on perustuttava esitutkimuksiin ja —kokeisiin 

Esikokeilla määritetään aina stabiloitavan materiaalin tavoitekosteus ja ta 
voitetiiveys parannetulla Proctor-kokeella 

5.2 Työn suoritus 

Esijyrsintä tehdään tarkoitukseen soveltuvalla jyrsimellä 

Esijyrsintä tehdään 2 cm stabilointijyrsintää syvemrnälle 

Esijyrsitty kerros tasataan, muotoillaan, painumat oiotaan ja se tiivistetään 
niin, että sen tiiviys on vähintään 92 % stabiloitavan kerroksen parannetusta 
Proctor-tiiviydestä. 
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Stabiloitavan kerroksen rakeisuuden tai kantavuuden parantamiseksi lisä-
tään tarvittaessa kiviainesta ennen tai jälkeen esijyrsinnän. 
Stabiloitava kerros kastellaan tasaisesti optim ivesi pitoisuuteen ennen hyd-
raulisen sideaineen levitystä tai sekoittimen rummulle suuttimen kautta. Sta-
biloitavaan pintaan ei saa jäädä kuivia kohtia eikä lammikoita. Vesipitoisuus 
tarkistetaan näytteestä uunissa kuivattamalla tai säteilymittauslaitteella. 

Suhteituksessa määritetty määrä (kglm 2) masuunihiekkaa ja mandollista lu-
jittumisen aktivoimiseksi lisättävää sementtiä levitetään käsiteltävälle alu-
eelle tasaiseksi kerrokseksi työhön kehitetyllä levittimellä. 

Stabilointijyrsintä tehdään suunnitelmissa ilmoitettuun syvyyteen tarkoituk-
seen sovettuvalla jyrsimellä. 

Stabilointijyrsintä tehdään tien ajokaista kerrallaan siten, että ajoradan joka 
kohtaan tulee tasavahva stabiloitu kerros. 

Stabilointijyrsinnän ja sekoitusnopeuden tulee olla sellainen, että sideaine 
jakautuu tasaisesti koko stabiloitavaan kerrokseen. 

Pitkittäissaumoissa seuraava sekoituskerta limitetään 100 - 150 mm aikai-
semmin stabiloidun kerroksen kanssa. Keskikaistan ylitys kaksipuolisella 
kallistuksella olevalla tiellä saa olla enintään 500 mm. Poikittaissaumojen 
limitys on oltava vähintään 1 m. Eri kaistojen työsaumat pyritään saamaan 
samalle tasalle työvuoron päättyessä. Työsaumojen kohdilla stabiloidun ker-
roksen tulee vastata muuta rakennetta. 

Stabiloitu kerros esitiivistetään (1-2 ylityskertaa) välittömästi stabilointijyrsin-
nän jälkeen. 

Mikäli sideaineena käytetään vain masuunihiekkaa, on työstöaika 5 tuntia. 
Jos lujittumisen aktivoimiseksi on käytetty lisäsideaineena sementtiä, työstö-
aika on 2 tuntia. Tässä ajassa on suoritettava myös rakenteen oikaisu, 
muotoilu ja tiivistys, jottei sitoutuminen ehdi alkaa ja tiivistyminen pysähtyä. 

Pinta muotoillaan ja tasataan vaatimusten mukaiseksi. 

Tasattu kaista tiivistetään tehokkaasti loppumuotoilun jälkeen tarkoitukseen 
sopivalla, vähintään 8 t painoisella täryjyrällä vaadittuun tiiveyteen. Tiiviyden 
kehittymistä seurataan jyrään kytketyllä luotettavasti kalibroidulla tallenta-
valla tai erillisellä säteilymittauslaitteella (Troxler). Stabiloidun kerroksen tii-
vistäminen lopetetaan sen jälkeen, kun kerros ei tiiviyden seurannan mu-
kaan enää tiivisty ja tavoitetiiviys on saavutettu. 

Runsaiden sateiden sattuessa muotoilu ja tiivistys lopetetaan, kunnes kerros 
on kuivunut lähelle optimivesipitoisuutta. Täten estetään hienoaineksen nou-
su pintaan. Jos sade jatkuu pitempään ja kerros pääsee kyllästymään, jou-
dutaan suorittamaan stabilointi (MHST-A) uudelleen kyseiselle kohdalle n. 1/2 

suunnitellusta aktivaattorin määrästä. Vastaavassa tilanteessa masuunihiek-
kastabilointi (MHST) sekoitetaan uudelleen. 

Valmiin stabiloidun pinnan tulee olla tiivis, kiinteä, tasainen, oikean muotoi-
nen ja täyttää kohdan 5.3 vaatimukset. 
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Tasaisuutta voidaan tarvittaessa parantaa päällysterouhetta tai tasausmas-
saa käyttämällä. Sitomattomia materiaaleja ei tähän tarkoitukseen missään 
tapauksessa saa käyttää. 

Stabiloidun kerroksen jälkihoitoon voidaan käyttää tasauskerrosta AB 8-12 
(40-60 kg/m 2) tai bitumiemulsiota. Mikäli em. toimenpiteitä ei voida suorittaa 
välittömästi, pidetään kerroksen pinta kosteana kevyellä kastelulla päällys-
tämiseen saakka. 

5.3 Masuunihiekkastabiloinnin laadunvarmistus ja laatuvaati-
mukset 

Stabilointi on tehtävä elokuun loppuun mennessä, jotta masuunihiekkasta-
bilointi ehtii lujittua pakkasen kestäväksi. 

5.3.1 Rakeisuus ja vesipitoisuus 

Valmiista sidotusta kerroksesta otetaan rakeisuuden määritystä varten 
näytteitä kaistan poikkisuunnan neljännespisteistä vuorotellen reunasta ja 
keskeltä vähintään yksi näyte/poikkileikkaus alkavaa 3000 m 2  työmäärää 
kohti. Masuunihiekkastabiloinnissa (MHST) näytteiden valmistus (kuivaus) 
tulee suorittaa n. 5 tunnin kuluessa, ettei rakeistumista ehdi tapahtua. Akti-
voidussa masuunihiekkastabiloinnissa (MHST-A) näytteiden valmistus (kui-
vaus) tulee suorittaa n. 2 tunnin kuluessa siitä, kun aktivaattori on lisätty ki-
viaineksen sekaan. Näytteistä tutkitaan rakeisuus. 

Rakenteen vesipitoisuutta tutkitaan säteilymittauslaitteella ennen stabilointi-
jyrsintää mandollisen lisäveden tarpeen määrittämiseksi. 

Työnaikaista vesipitoisuutta tulee mitata riittävän usein, jotta kastelusta ja 
sääolosuhteista johtuen lopullinen vesipitoisuus on lähellä optimivesipitoi-
suutta. Sateen sattuessa stabilointia ei tule aloittaa ennen kuin sekoitettava 
kerros kuivuu lähelle optimia Noin 1 % kosteuden ylitys sallitaan, jos työnai-
kainen ilma on kuiva. 

5.3.2 Masuunihiekan ja aktivaattorin määrä 

Masuunihiekan menekkiä mitataan kuormittain, auton kuormavaa'an mu-
kaan punnittu massamäärä levitettynä tietylle neliömetrimäärälle. 

Aktivaattorin määrää seurataan levittimessä olevalla kuormavaa'alla, mistä 
nähdään aktivaattorin menekki tietylle neliömetrimäärälle. 

Masuunihiekan levitysmäärä yksittäisessä pisteessä tarkistetaan tielle ase-
tetun levyn avulla. Levitysmäärä tarkistetaan työn alussa 50 metrin välein. 
Kun levitysmäärät on kolmessa peräkkäisessä mittauksessa todettu ohjear-
von mukaiseksi, tarkistus tehdään kerran alkavaa 3000 m 2  kohti. Aktivaatto-
ria käytettäessä sen levitysmäärä mitataan samoin. 
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Käytettävien hydraulisten sideaineiden määrä saa työvuoroittain poiketa oh-
jearvoa vastaavasta laskennallisesta kulutuksesta enintään ± 2 %. Yksittäi-
sessä levitysmäärän tarkastuksessa suurin sallittu poikkeama ohjearvosta 
on enintään ± 0,5 kglm 2 . 

Jos masuunihiekkastabilointi tehdään asemasekoituksena, sovelletaan koh-
dassa 6.2.2 sementin osalta annettuja vaatimuksia masuunihiekan ja akti-
vaattorin määrän määrittämisessä. 

5.3.3 Kerrospaksuus 

Sekoitettua kerrosvahvuutta seurataan jyrsi men sekoitussyvyysm ittarista ja 
mittaamalla sekoitusjyrsinnän paksuutta jyrsinnän reunasta. 

Stabiloidun kerroksen paksuus mitataan koekuopista työn alussa 50 metrin 
välein. Kun paksuus on ollut kolmessa peräkkäisessä mittauksessa ohjear-
von mukainen, tehdään vähintään yksi mittaus alkavaa 1000 m 2  kohti. Ker-
rospaksuus mitataan kaistan poikkisuunnan neljännespisteistä vuorotellen 
reunasta ja keskeltä yksi mittaus/poikkileikkaus. 

Valmiin kerroksen paksuus yksittäisessä mittauspisteessä saa poiketa oh-
jearvosta enintään 20 mm ja keskiarvon tulee olla ± 5 mm vaaditusta pak-
suudesta. 

5.3.4 Tiiviys 

Tiiviys mitataan säteilymittauslaitteella. Säteilymittauslaite kalibroidaan en-
nen mittauksen aloitusta niin, että sillä saatavat tulokset voidaan muuntaa 
vastaamaan Proctor-kokeen tavoitetiiviyttä. (Tienrakennuksen yleiset pe-
rusteet TIEL 2212454, kohta 42 Tiiviyden mittaus). 

Tiivistymistä tarkkaillaan työn alussa 50 metrin välein molemmilta ajokais-
toilta kunnes todetaan, että tiiviysaste on vaatimusten mukainen kolmessa 
peräkkäisessä mittauksessa. Sen jälkeen tiiviystarkkailu tehdään kerran 
1000 m 2  työmäärää kohden. Tulokset kirjataan mittauspistekohtaisesti. Ra-
kenteen tai suhteituksen vaihtuessa tiiviystarkkailu alkaa alusta. 

Stabilointikerroksen tiiviyden yksittäisen arvon tulee olla vähintään 92 % ja 
keskiarvon vähintään 95 % parannetusta Proctor-tiiviydestä. 

5.3.5 Taso, tasaisuus ja sivukaltevuus 

Rakenteen tasaus suoritetaan tielinjalla annetun ohjeen ja tason mukaan. 
Sallittu poikkeama ohjearvosta on ± 20 mm. 

Pinnan muotoa ja tasaisuutta tarkkaillaan jatkuvasti työn aikana. Valmiin 
pinnan epätasaisuus pituus- ja poikkisuunnassa sekä sivukaltevuus mitataan 
3 m oikolaudalla. Valmiin pinnan epätasaisuuden ja sivukaltevuuden mitta-
ustulokset dokumentoidaan 100 m välein ja moottoriteillä 20 m välein. 
Suurin sallittu epätasaisuus 3 metrin matkalla on 12 mm. Sallittua suurem-
mat epätasaisuudet on korjattava tasauksella. 
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Sivukaltevuusvaatimukset ovat samat kuin stabiloinnin päälle tehtävälle 
päällysteelle asetetut vähimmäisarvot. 

Suurin sallittu sivukaltevuuden poikkeama vaaditusta ohjearvosta on Mo- ja 
Mol-teillä ± 0,3 %-yksikköä, muilla Vt- ja Kt- teillä ± 0,5 %-yksikköä ja muilla 
yleisillä teillä ± 0,7 %-yksikköä 

Sivukaltevuudeltaan virheelliseksi todetut kohdat on korjattava tasauksella 

5.3.6 Puristuslujuus 

Puristuslujuuden seurantaa varten tehdään koelieriöitä Proctor-sullonnalla 
tai kiertotiivistimellä. 

Näytemassa koelieriötä varten otetaan sekoitetusta rakenteesta jyrsimen 
keskiosalta mieluiten kandesta näytereiästä. 

Samasta näytemassasta valmistetaan vähintään yksi koelieriösarja laborato-
riosäilytystä ja tarvittaessa toinen sarja kenttäolosuhteita varten. Koelie-
riösarjoja otetaan vähintään yksi koesarja alkavaa n. 5000 m 2  kohden 

Masuunihiekkastabiloinnista (MHST) koelieriöitä tehdään 28, 91, 365 ja 
mandolliset 730 vrk:n kappaleet. 

Aktivoidussa masuunihiekkastabiloinnista (MHST-A) koelieriösarjat on 1, 7, 
28, 91 ja 365 vrk:n kappaleet. 

MHST:n koelieriöitten sullonta on saatettava loppuun 5 tunnin kuluessa siitä 
kun masuunihiekka on sekoitettu kerrokseen ja on huolehdittava ettei koe- 
massasta vesipitoisuus ehdi haihtua. 

MHST-A:n lieriöt on sullottava valmiiksi 2 h kuluessa sideaineen sekoituk-
sesta, ettei veden haihtuminen ja sitoutuminen ehdi alkaa. 

Aktivoidussa masuunihiekkastabiloinnissa on työn aikana tarkkailtava päi-
vittäin yhden vuorokauden puristuslujuuskokeiden kehitystä ja tarvittaessa 
suhteitusta on korjattava aktivaattorin määrää muuttamalla, jotta saavute-
taan suunniteltu lujuus. 
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6 SEMENTTISTABILOINTI (SST) 

Sementtistabilointi on kiviaineksen ja sementin tiivistetty seos. Sementtista-
bilointi voidaan valmistaa asema- tai paikallasekoitusmenetelmällä. Sement-
tistabiloinnin suunnittelulujuus ja stabilointiin käytettävä kiviaines osoitetaan 
suunnitelmissa. 

6.1 Raaka -aineet 

Sideaineena käytetään CE-merkittyä standardin SFS-EN 197-1 mukaista 
sementtiä. Soveltuvat sementtilaadut ovat CEM 1, CEM ll/A-S, CEM ll/B-S, 
CEM ll/A-D, CEM ll/A-V, CEM ll/B-V, CEM ll/A-L, CEM ll/A-LL, CEM ll/A-M, 
CEM 111/Aja CEM lll/B 

Kiviaineksen humuspitoisuusluokan (PANK-2106) on oltava 0-11. J05 hu-
musta on enemmän, stabiloinnin lujuuden kehitys on varmistettava laborato-
riokokeilla. 

Stabilointiin käytettävä vesi ei saa sisältää klorideja enempää kuin 0,03 pai-
noprosenttia (Cl-). Humuspitoisia pintavesiä ei saa käyttää. 

Stabilointityössä käytettävän kiviaineksen rakeisuus ja sen vaihtelu selvite-
tään ja määritetään työssä käytettävät ohjearvot. Stabilointiohjeessa on esi-
tetty rakeisuusohjealue, jolla tavoiterakeisuuskäyrän on sijaittava. 

Jos stabiloitava kerros tehdään uudesta kiviaineksesta, sen suositeltava 
maksimiraekoko on 20.31,5 mm. Stabiloitavan vanhan sitomattoman kan-
tavan kerroksen maksimiraekoko on yleensä 32 mm. .63 mm. 80 mm:ä suu-
remmat rakeet tulee silloin poistaa ennen stabilointia hyvän sekoitustulok-
sen, pinnan tasaisuuden ja tiivistyksen varmistamiseksi. Jyrsityn vanhan ra-
kennekerroksen rakeisuutta voidaan tarvittaessa myös korjata lisäämällä sii-
hen sopivaa uutta kiviainesta. 

Jos stabiloidaan kiviainesta, jossa on hienoainesta (< 0,063 mm:n raekoot) 
enemmän kuin 5%, on käytettävä vähintään 4,5 %:n sementtipitoisuutta tai 
varmistettava riittävä säänkestävyys jäätymis-sulamistesteillä Stabilointioh-
jeen mukaan. 

Kiviaineksen Los Angeles- luvun (SFS-EN1097-2) on keskimäärin oltava ^ 

40 ja litteysluvun (SFS-EN 933-3) ̂  50. Kiviaineksia, jotka ovat rapautuneita 
tai muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne vaikuttavat haitallisesti sement-
tistabiloinnin ominaisuuksiin, ei saa käyttää. 

Esikokeilla määritetään aina stabiloitavan materiaalin tavoitekosteus ja ta-
voitetiiveys parannetulla Proctor-kokeella 

6.2 Asemasekoitteinen sementtistabilointi 

6.2.1 Alustan vaatimukset 

Alustan tulee täyttää kohdassa 2 esitettyjen vaatimusten lisäksi seuraavat 
vaatimukset. 
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Alustan mitatun tai Odemarkin kaavalla lasketun kantavuuden on oltava 100 
MN/m 2  

Alustan kosteuden on oltava sementtistabiloinnin kosteus ± 3 %- yksikköä. 
Jos alustan vesipitoisuus on liian korkea, työn saa aloittaa vasta sitten, kun 
liika kosteus on poistunut. 

6.2.2 Massan valmistus 

Massa voidaan valmistaa betoniasemalla, asfalttiasemalla tai erityisellä se-
menttistabilointimassan sekoitukseen tarkoitetulla asemalla. Sekoitin voi 
toimia joko annos- tai jatkuvasekoitusperiaatteella. Sekoittimena käytetään 
riittävän tehokkaita sekoittimia (sekoituskapasiteetti yleensä > 3000 ton-
nia/d). 

Työssä noudatettavat ohjearvot massan sementti- ja vesipitoisuudelle sekä 
rakeisuudelle on määritettävä ennakkokokein. 

Kiviaineksen rakeisuus- ja vesipitoisuusmäärityksiä tehdään ennen sementin 
lisäystä vähintään kerran yhtä työvuoroa kohti. 

Rakeisuuden läpäisyprosenttien suurimmat sallitut poikkeamat (toleranssit) 
ohjearvosta yksittäisessä näytteessä ovat taulukon 3 mukaiset. 

Taulukko 3. Asemasekoitteisen sementtistabilonnin kiviaineksen rakeisuuden 
suurimmat sallitut poikkeamat ohjearvoista paino-%-yksikköinä. 

Seula (mm) 
______________ 

Suurin sallittu poikkeama 
(paino-%-yksikköä) 

11,2 ±7 
4 ±6 

0,5 ±5 
0,063 ±3,0 

Kiviaineksen vesipitoisuuden sallittu poikkeama on ± 1,0 %-yksikköä ohjear-
vosta. 

Massan sekoitusaika on määriteltävä koesekoituksella. 

Sementtipitoisuus määritetään kerran työvuorossa jakamalla käytetty se-
menttimäärä käytetyllä kiviainesmäärällä. Poikkeama ohjearvosta saa olla 
enintään ± 0,3 paino-%-yksikköä. 
Massan raaka-aineet mitataan punnitsemalla tai vastaavan tarkkuuden 
omaavilla tilavuusmittauslaitteilla. Valmis massa punnitaan vaakalaitteella, 
jonka sallittu poikkeama on ± 2,0 %. Ellei sekoittimessa ole tarkkuuden täyt-
tävää massavaakaa, massan paino määrätään sen raaka-aineiden punni-
tustulosten perusteella. Näidenkin vaakojen sallittu poikkeama on ± 2,0 %. 

Tielle kuljetettaessa sementtistabilointimassa suojataan tarvittaessa peittein. 
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6.2.3 Massan levitys 

Massa levitetään tarkoitukseen sopivalla levittimellä, lukuunottamatta kohtia, 
joissa konelevitys ei ole mandollista. 

Stabilointimassa levitetään mitoituksen mukaiseen paksuuteen. Kerrallaan 
levitettävän kerroksen paksuus ei saa ylittää tiivistettynä 0,2 m:ä. Kerros 
tehdään määräpaksuisena tai yläpinnaltaan tiettyyn tasoon. 

Massa levitetään tasalaatuisena koko pinnalle. Ennen massan levitystä kui-
va alusta kastellaan. Levitys tehdään siten, että työsaumojen määrä jää 
mandollisimman pieneksi. J05 sementtistabilointia ei tehdä esim. liikenteen 
hoitamiseksi kaista kerrallaan, ei vierekkäisten kaistojen levityksen väli saa 
olla puolta tuntia pitempi. Jos sekoitustehon salliessa levitystä tehdään kah-
della levittimellä, viereiset kaistat levitetään samanaikaisesti levittimet por-
rastettuina. Tällöin sekoitustehon on oltava vähintään 4000 tonnia/d, jotta 
vältytään levittimien liian pitkiltä pysähdyksiltä. Yläpinnan tasaustyöt tehdään 
suunnitelman mukaiseen kaltevuuteen välttäen suurta massan edestakaista 
si i rtelyä. 

Stabilointikerroksesta otetaan massanäytteet ennen tiivistystä kaistan poik-
kisuunnan neljännespisteistä vuorotellen reunasta ja keskeltä yksi näy-
te/poikkileikkaus alkavaa 3000 m2  työmäärää kohti. Massanäytteistä val-
mistetaan vähintään 12 koekappaletta ensimmäisen työvuoron aikana ja sen 
jälkeen 2 rinnakkaiskappaletta jokaista alkavaa 3000 m 2  työmäärää kohti. 

Koekappaleiden puristuslujuudet testataan 2 ja 7 d:n ikäisinä. Sementtejä 
CEM lil/A ja CEM lll/B käytettäessä lujuus testataan myös 28 ja 91 d:n ikäi-
senä. 

Lujuuskokeet tehdään Stabilointiohjeen mukaan. Kantavan kerroksen se-
menttistabiloinnin 7 d:n puristuslujuuden ohjearvo on 7 MN/m 2  . 90 % lujuus- 
kokeiden tuloksista on oltava välillä 5.11 MN/m 2 ja keskiarvo saa poiketa 
ohjearvosta enintään ± 1 MN/m 2  

6.2.4 Kerrospaksuus 

Stabiloidun kerroksen paksuus mitataan koekuopista työn alussa 50 metrin 
välein. Kun paksuus on ollut kolmessa peräkkäisessä mittauksessa ohjear-
von mukainen, tehdään vähintään yksi mittaus alkavaa 1000 m 2  kohti. Ker-
rospaksuus mitataan kaistan poikkisuunnan neljännespisteistä vuorotellen 
reunasta ja keskeltä yksi mittaus/poikkileikkaus. 

Valmiin kerroksen paksuus yksittäisessä mittauspisteessä saa poiketa oh-
jearvosta enintään 20 mm ja keskiarvon tulee olla ± 5 mm vaaditusta pak-
suudesta. 
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6.2.5 Tiivistys 

Tiiviys mitataan säteilymittauslaitteella. Säteilymittauslaite kalibroidaan en-
nen mittauksen aloitusta niin, että sillä saatavat tulokset voidaan muuntaa 
vastaamaan Proctor-kokeen tavoiteti iviyttä. (Tienrakennuksen yleiset pe-
rusteet TIEL 2212454, kohta 42 Tiiviyden mittaus). 

Tiivistymistä tarkkaillaan työn alussa 50 metrin välein molemmilta ajokais-
toilta kunnes todetaan, että tiiviysaste on vaatimusten mukainen kolmessa 
peräkkäisessä mittauksessa. Sen jälkeen tiiviystarkkailu tehdään kerran 
1000 m2  työmäärää kohden. Tulokset kirjataan mittauspistekohtaisesti. Ra-
kenteen tai suhteituksen vaihtuessa tiiviystarkkailu alkaa alusta 

Stabilointikerroksen tiiviyden yksittäisen arvon tulee olla vähintään 92 % ja 
keskiarvon vähintään 97 % parannetusta Proctor-tiiviydestä. 

Tiivistyksessä voidaan käyttää valssi-, kumipyörä- tai täryjyriä. 

Tiivistys aloitetaan heti levityksen jälkeen. Paikallasekoituksessa kerros 
muotoillaan ensin oikeaan muotoon, minkä jälkeen tiivistys aloitetaan välit-
tömästi. Tiivistämisen aikana havaitut epätasaisuudet poistetaan karhitse-
maIla kerroksen pinta auki 30 - 40 mm:n syvyydeltä, minkä jälkeen pinta ta- 
sataan ja tiivistetään uudelleen. Tässä vaiheessa voidaan irtoainesta tarvit-
taessa varovasti kastella. Tiivistys saatetaan loppuun kunkin työosuuden 
kohdalla enintään kanden tunnin kuluttua massan valmistuksesta ja paikal-
lasekoituksessa sementin sekoituksesta. 

6.2.6 Taso, tasaisuus ja sivukaltevuus 

Rakenteen tasaus suoritetaan tielinjalla annetun ohjeen ja tason mukaan. 
Sallittu poikkeama ohjearvosta on ± 20 mm. 

Pinnan muotoa ja tasaisuutta tarkkaillaan jatkuvasti työn aikana. Valmiin 
pinnan epätasaisuus pituus- ja poikkisuunnassa sekä sivukaltevuus mitataan 
3 m oikolaudalla. Valmiin pinnan epätasaisuuden ja sivukaltevuuden mitta-
ustulokset dokumentoidaan 100 m välein ja moottoriteillä 20 m välein. 

Suurin sallittu epätasaisuus 3 metrin matkalla on 12 mm. Sallittua suurem-
mat epätasaisuudet on korjattava tasauksella. 

Sivukaltevuusvaatimukset ovat samat kuin stabiloinnin päälle tehtävälle 
päällysteelle asetetut vähimmäisarvot. 

Suurin sallittu sivukaltevuuden poikkeama vaaditusta ohjearvosta on Mo- ja 
Mol-teillä ± 0,3 %-yksikköä, muilla Vt- ja Kt- teillä ± 0,5 %-yksikköä ja muilla 
yleisillä teillä ± 0,7 %-yksikköä. 

Sivukaltevuudeltaan virheelliseksi todetut kohdat on korjattava tasauksella 
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6.2.7 Jälkihoito 

Kutistumishalkeamien estämiseksi sementtistabilointi pidetään riittävän 
kosteana päällystämiseen saakka. Kastelemisen sijaan voidaan stabiloidun 
kerroksen päälle levittää bitumiemuisio. Bitumiemulsio on levitettävä heti 
stabiloinnin jälkeen. 

Kutistumishalkeilun heijastumista päällysteeseen voidaan vähentää paina- 
maila 100 mm syvä ura suunnitelman mukaisin tai 3 m välein tien poik-
kisuuntaan ja täyttämällä se välittömästi bitumiemulsiolla. 

6.3 Tiesekoitteinen sementtistabilointi 

Tiesekoitusmenetelmässä sementti sekoitetaan jo rakennettuun kantavaan 
kerrokseen tai alustavasti muokattuun vanhaan pintakerrokseen. Tarvittaes-
sa lisätään kiviainesta. 

Työssä noudatettavat ohjearvot massan sementti- ja vesipitoisuudelle sekä 
rakeisuudelle on määritettävä ennakkokokein. 

6.3.1 Esikäsittely ja käsiteltävän kerroksen vaatimukset 

Pintakerroksen kiviainesta käytettäessä se muokataan ensin löyhään tilaan. 
Samalla kerroksesta poistetaan ylisuuret (> 80 mm) kivet. Paikalle tuotu tai 
muokattu materiaali saatetaan ohjearvon mukaiseen vesipitoisuuteen, tasa-
taan ja muotoillaan vaaditun poikkileikkauksen edeliyttämäilä tavalla ennen 
sementin lisäystä. 

Esijyrsintä tehdään tarkoitukseen soveltuvalla jyrsimellä. 

Esijyrsintä tehdään 2 cm stabilointijyrsintää syvemmälle. 

Esijyrsitty kerros tasataan, muotoillaan, painumat oiotaan ja tiivistetään niin, 
että sen tiiviys on vähintään 92 % stabiloitavan kerroksen parannetusta 
Proctor-tiiveydestä. 

Stabiloitava kerros kastellaan tasaisesti ennen stabilointijyrsintää optimi-
vesipitoisuuteen. Vesipitoisuus tarkistetaan näytteestä uunissa kuivattamalla 
tai säteilymittauslaitteella. 

6.3.2 Sementin levitys 

Sementin kokonaismenekin työkohteessa tulee olla vähintään ohjearvon 
suuruinen. 

Sementin levitysmäärä yksittäisessä pisteessä tarkistetaan tielle asetetun 
levyn avulla. Levitysmäärä tarkistetaan työn alussa 50 metrin välein. Kun le-
vitysmäärä on kolmessa peräkkäisessä mittauksessa todettu ohjearvon mu-
kaiseksi, tarkistus tehdään kerran alkavaa 3000 m 2  kohti. 

Käytettävän sementin määrä saa työvuoroittain poiketa ohjearvoa vastaa-
vasta laskennallisesta kulutuksesta enintään ± 2 %. Yksittäisessä levitys- 
määrän tarkastuksessa suurin sallittu poikkeama ohjearvosta on enintään ± 
0,5 kglm2. 
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Levittimenä käytetään levitintä, joka annostelee sementin määrän kuljetun 
matkan mukaan ajonopeudesta riippumatta. 

Sementti levitetään tasaisesti koko käsiteltävälle alueelle. Ennen sekoitusta 
ei levitetyn sementin päällä saa liikkua muulla koneella kuin sekoituskalus-
tolla. Sementin levitys on jaksotettava niin, että sekoitus ja tiivistys vaadit-
tuun tiiviyteen ehditään tehdä kanden tunnin kuluessa sementin levityksestä. 

Sementtiä ei saa levittää, jos kiviaineksen kosteus ylittää ohjearvon enem-
män kuin 1,0 %-yksikköä. 

6.3.3 Sekoitus 

Sekoittimena käytetään tarkoitusta varten suunniteltuja laitteita, joilla sekoi-
tus voidaan tehdä kerralla tai suunnitelmissa osoitettuja laitteita. 

Stabilointijyrsintä tehdään mitoituksen mukaiseen syvyyteen. 
Stabilointijyrsintä tehdään tien ajokaista kerrallaan siten, että ajoradan joka 
kohtaan tulee tasavahva stabiloitu kerros. 

Stabilointijyrsinnän ja sekoitusnopeuden tulee olla sellainen, että sideaine 
jakautuu tasaisesti koko stabiloitavaan kerrokseen. 

Pitkittäissaumoissa seuraava sekoituskerta limitetään 100-150 mm aikai-
semmin stabiloidun kerroksen kanssa ja poikittaissaumoissa limitys on vä-
hintään 1 m. Eri kaistojen työsaumat pyritään saamaan samalle tasalle työ- 
vuoron päättyessä. Työsaumojen kohdilla stabiloidun kerroksen tulee vas-
tata muuta rakennetta. 

Stabilointikerroksesta otetaan massanäytteet ennen tiivistystä kaistan poik-
kisuunnan neljännespisteistä vuorotellen reunasta ja keskeltä yksi näy-
te/poikkileikkaus alkavaa 3000 m 2  työmäärää kohti. Massanäytteistä val-
mistetaan vähintään 12 koekappaletta ensimmäisen työvuoron aikana ja sen 
jälkeen 2 rinnakkaiskappaletta jokaista alkavaa 3000 m2  työmäärää kohti. 

Koekappaleiden puristuslujuudet testataan 2 ja 7 d:n ikäisinä. Sementtejä 
CEM lil/A ja CEM 11/8 käytetiäessa UjLJUS tesataafl myös 28 ja 91 dn ka 
senä. 

Lujuuskokeet tehdään Stabilointiohjeen mukaan. Kantavan kerroksen se-
menttistabiloinnin 7 d:n puristuslujuuden ohjearvo on 7 MN!m 2  . 90 % lujuus- 
kokeiden tuloksista on oltava välillä 5.11 MN/m 2  ja keskiarvo saa poiketa 
ohjearvosta enintään ± 1 MN!m 2  

6.3.4 Kerrospaksuus, tiivistys, taso, tasaisuus, sivukaltevuus ja 
jälkiho ilo 

Kerrospaksuuden, tiivistyksen, tason, tasaisuuden, sivukaltevuuden ja jälki 
hoidon osalta noudatetaan kohdissa 6.2.4... 6.2.7 esitettyjä vaatimuksia. 



ISBN 951-726-842-4 
T1EH2200006-02 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

