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TYÖSELITYSTEN JA LAATUVAATIMUSTEN SOVELTAMINEN 

Näitä ohjeita ja laatuvaatimuksia sovelletaan Tielaitoksen omissa ja urakalla 
teettämissä töissä niiltä osin kuin suunnitelmissa ei ole työn laatua ja laadun 
tarkkailua tarkemmin kuvattu. 

Suunnitelmilla tarkoitetaan kaikkia muita työhön liittyviä (urakassa sopimuksella 

liitettyjä) asiakirjoja. 

Viittausten helpottamiseksi lauseet on numeroitu TI EL: n litteroinnin mukaisesti. 

Roomalaisen numeroinnin avulla on kuvattu eri vaihtoehtojen pätemisjärjestys. 
Numeroinnin tarkoituksena on myös osoittaa laatuun liittyvien asiakirjojen 
laatijoille mandollisesti tarkennettavat laatuvaatimukset ja laadun tarkkailuvaati-

mukset. 

Laatusuunnitelmalla tarkoitetaan urakkaan (tai omaan työhön) laadittua (vaadit-
tua) laaduntarkkailusuunnitelmaa. 

Lauseet sisältävät: 

-mitattavia laatuvaatimuksia 
-sanallisia laadun kuvauksia 
-suunnitelmissa osoitettujen vaatimusten selvennyksiä 
-laaduntarkkailuohjeita 
-yksinkertaisia suunnittelusääntöjä; periaatteena jos olosuhde on 
tämä työ tehdään näin 

Tässä 2000 -osassa käsitellään leikkausten ja avo-ojien kaivua; lähinnä leikkaus-

ten ja kaivantojen mittoja ja mittojen määräytymisperusteita. 
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2000 	MAANLEIKKAUKSET, KAIVANNOT JA AVO-OJAT 

2000.1 	Yleistä 

2000.1 .1 	Töillä tarkoitetaan tienrakennustöiden maanleikkauksia, joihin kuuluvat tieleikkauk- 
set, kaivannot ja avo-ojat. 

2000.1.2 	Maa leikataan suunnitelmissa ja työn aikana osoitettujen mittojen mukaisesti. 
Leikattava maa käytetään rakennustaloudellisesti ja -teknisesti parhaalla tavalla. 

2000.1.3 	Työt ajoitetaan niin, että leikattu maa voidaan käyttää suunnitelmien mukaisesti 
penkereisiin ja muihin maarakenteisiin. 

2000.1.4 	Töiden aikana tarkkaillaan leikkausmaan laatua ja luiskien vakavutitta. 

2000.1.5 	Jos maan laatu poikkeaa suunnitelmissa osoitetusta maan laadusta tai se ei 
vastaa leikatusta maasta tehtävien maarakenteiden (penkereet, täVtöt, kerrokset) 
vaatimuksia rakeisuutensa, märkyytensä, lohkarekokonsa, tasalaatuisuutensa 

suhteen tai leikkauksen olosuhteet vaativat toimia ( vaihtelevat maalajit, routi-
vuuserot, pohjavesisuhteet, silmäkkeet, vesien virtaukset, lähteet jne), muutetaan 
suunnitelmia tarvittavilta osilta olosuhteita vastaaviksi. 

2000.2 	Ympäristövaikutukset 

2000.2.1 	Yleistä 

2000.2.1 .1 	Maaleikkausten ympäristövaikutusten selvitysvelvollisuudet ja katselmusvelvolli- 

suudet osoitetaan suunnitelmissa. 

2000.2.2 	Työohjeita 

2000.2.2.1 Ennen töiden aloittamista selvitetään suoja-alueiden ja suojattavien alueiden 

sijainti sekä arvioidaan maanleikkaus ja ojitustöiden, salaojat mukaanlukien, vai-
kutus kuivatusjärjestelmiin ja pohjavesiolosuhteisiin. Suunnittelun aikana kerätyt 
havainnot käytetään hyväksi.(Kaivokortit TIEH 701066) 

2000.2.2.2 Työn vaikutuspiirissä sijaitsevien alueiden kuivatusta tai kuivatusmandollisuuksia 

ei saa huonontaa. 
2000.2.2.3 Lähistön kaivoista ja vedenottamoista selvitetään ennen töiden aloittamista veden 

pinta sekä tarvittaessa antoisuus ja veden laatu. 
2000.2.2.4 Töiden valmistuttua selvitetään suunnitelmissa ja työn aikana tarpeellisiksi 

katsotuilla alueilla, leikkausten vaikutus alueen kaivoihin ja pohjavesioloihin. 

2000.2.2.5 Pohjaveden muodostumis- ja suoja-alueilla noudatetaan 1. suunnitelmien ohjeita 
II. Maaperän- ja vesiensuojelu TIEL:n rakennustöissä (TIEH 731611) julkaisua. 
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2000.3 	Vahinkojen estäminen 

2000.3.1 	Yleistä 

2000.3.1.1 Jos maanleikkaus saattaa vioittaa läheisiä rakenteita, pidetään ennen töiden aloit-
tamista näiden rakenteiden kuntoa koskeva katselmus niiden omistajien tai heidän 

edustajien kanssa. Katselmuksesta pidetään pöytäkirjaa, joka lähetetään tiedoksi 
ja hyväksyttäväksi asianosaisille. 

2000.3.1.2 Selvitysvelvollisuus, suojausvelvollisuus ja kustannusten jako osoitetaan suun-

nitelmissa. 

2000.3.2 	Työohjeet 

2000.3.2.1 Rakenteiden, putkien ja johtojen sijainti selvitetään ja sovitaan niiden suojausta-

pa. 
2000.3.2.2 Luiskien kaltevuus ja tukemistarve selvitetään maan laadun, kaivannon syvyyden, 

ulkopuolisen kuormituksen yms. tekijöiden perusteella. 
2000.3.2.3 Työssä otetaan huomioon työsuojelun edellyttämät toimet luiskien sortumisen ja 

muiden vahinkojen estämiseksi. ( Ks Työsuojeluhallituksen julkaisu " KAPEAT 

KAIVANNOT"). 

2100 	Maanleikkaus 

2100.1 	Yleistä 

2100.1 .1 	Työllä tarkoitetaan tieleikkauksien kaivua ojineen sekä siirtymäkiilojen ja 

maalaatikoiden kaivua. 

2100.1.2 	Leikkauksen maalajin kantavuusluokkaa ja routivuutta verrataan suunnitelmissa 
osoitettuun kantavuusluokkaan ja routivuuteen 1. laatusuunnitelman mukaisesti 
II. maan rakeisuuden perusteella keskimäärin 200 tie m välein sekä maalajin vaih-

tuessa (kuva 2100.1) 
2100.1.3 	Ennen leikkaustöiden aloittamista tehdään osan 1000 mukaiset työt, sekä 

merkitään maastoon leikkauksessa tarvittavat mitat. 

2100.2 	Maanleikkausten tarkkuusvaatimukset 

2100.2.1 	Leikkausten 	taitepisteiden 	tason, 	sijainnin 	ja 	pintojen 	tasaisuuden 

tarkkuusvaatimukset osoitetaan 1. laatusuunnitelmassa II. kuvassa 2100.2 

2100.2.2 	Leikkausten tulee muotoilun jälkeen täyttää suunnitelmien mitat tarkkuusvaa- 

timusten mukaisesti. 

2100.2.3 	Jos leikkauspinnalle jäävät kivet eivät haittaa muotoilua tai tiivistämistä, voi 
kerroksilla peitettäville leikkauspinnoille jättää leikkauspinnan yläpuolella 
sijaitsevassa kerroksessa tai verhoilussa sallitun kokoisia kiviä. 
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2100.2.4 	Valmistuneiden leikkausten mitat, tasaisuus ja alusrakenteen leveys tarkistetaan 
1. laatusuunnitelman mukaisesti II. maastoonmerkintäjen kohdalla 20 m välein. 
Korkeudet mitataan ennen maan routaantumista tai roudan sulett'ja. 

21 00.3 	Leikkausluiskien muotoilu 

2100.3.1 	Maaleikkaukset muotoillan 1. suunnitelmien mukaisesti II. kuvan 2100.3 mukaises- 
ti. 

2100.3.2 	Kallionleikkaus paljastetaan vähintään reunareikien porauksen vaatimaan 
leveyteen. Suunnitelmissa teoreettinen paljastusleveys on yleensä 1 ,5 m. 

2100.3.3 	J05 kallionleikkaukseen syntyy niin suuria ryöstöjä, että maaluiskaa ei voida 
muotoilla rumentavia mutkia tekemättä, rakennetaan tukimuuri. 

2100.3.4 	Penkereen ja leikkauksen yhtymäkohdissa muutetaan luiskien kaltevuutta 1. 

suunnitelmien mukaisesti II. maaston muotoon soveltuvalla matkalla. 
2100.3.5 	Kallionleikkausten päissä maaluiskat sovitetaan maisemaan. 

21 00.3.6 	Maanleikkausluiskissa sijaitsevat lohkareet ja rumentavat, liikenteelle vaaralliset 
kallionkohoumat räjäytetään rikki verhouksen edellyttämään syvyyteen. 

2100.3.7 Verhoiltavia luiskia leikattaessa otetaan huomioon verhouksen vaatima työvara. 
Nurmetukseen tarvittava ruokamultakerros ei vaadi erillistä työvaraa nurmetus-
menetelmää 1 lukuunottamatta. 
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KUVA 21 00.1 
ALUSRAKENTEEN KANTAVUUSLUOKITUS 

MAALAJI TARKENNUS LYHENNE LUOKKA NTAVUUS 

kallio A280...350 
KAWO louhe 1) A MN/m2 

murike 1) M B=200 MN/m2 
(150...280) 

KIVET 1) KI A C=100 MN/m2 
(70...150) 

SORA Sr B 
D=50 MN/m2 

SORA. routlmaton rtonSrMr c (35.b0) 
MOREENI routiva 2) SrMr E (F)4) 

E=20 MN/m2 
(15...35) 

routImaton karkea rton kaHk C 

HIEKKA 
-- 	kesklk. rton keHk D F= 1 OMN/m2 .' 	hieno ilon hHk D 	(E) 4) (515) 

routiva keaklk. keHk E 
hieno hHk E (F)4) 

G=1...5MN/m2 

HIEKKA- routimaton ilon HkMr D (E)4) 
MOREENI routiva 2) HkMr E (F)4) 

SILTTI $1 4) 	5) 
SILTIMOREENI SiMr 

F (0), (E) 

SAVI kulvakuori (h> 1 m) kulvak.Sa E 
•ltke&(Su>25kN/m2)3) Se F (E)5) 
phmeä (Suc2SkNIm2)3) Se 0 

LIEJU 14 0 
TURVE Tv 0 

HUOMAUTUKSET 

Alusrakenteen kantavuus arvioidaan tavallisesti 
maalajin rakelsuuden perusteella. 

LISÄTIETOJA SAA TIEH:n 
TEIDEN SUUNNITTELU OHJEISTA 
KOHDAT IV 1. ja  1V5. 

1)Routiva murske sekä routivaa maata sisälta-
vä louhe ja kivet rinnaetetaan vastaavaan 
routivaan maalajiin 

2) Kantavuus on 35 MN/m2, Jos 
kysymyksessä on kuiva pener tai jos hieno-
aineapitoisuus on enintään 20 % Ja palkka ei 
ole märkä (katso huomautus 4) 

3) Silpikalraukaelia todettu suljettu ielk-
kausiujuus 

4) Suluissa olevaa kantavuusluokkaa käytetäan 
kun maa-aines on märkää lopullisessa alus- 
rakenteessa eli pohjaveden etäisyys alus- 
rakenteen pinnasta on alle 1 m tai paikkaan 
kerääntyy pintavesiä 

5) Penkereessä kuivana 



Leikkausluiskien taltepisteiden 
- sijainti 

±150 mm 

Aiusrakenteen yläpinnan le-
veys päällysrakenteen alla: 
- yksittäinen poikkeama 0...-i-l5Omm 

Aiusrakenteen yläpinnan 
taso pääiiysrakenteen alla: 
- yksEttäinen poikkeama 1) 0...-lOOmm 

Ojan pohjan: 
- sijainti 
-taso 2) 

±150 mm 
0...-lOOmm 
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KUVA 21 00.2 
MAANLEIKKAUSTÖIDEN TARKKUUSVAATIMUKSET 

1)louhepatjan alla 0...-200 mm 

2) Olan pohjalle ei saa syntyä 50 mm syvempiä lammlkolta. 

Luiskapinnat tehdään suoriksi tasoiksi pyöristyksiä lukuunottamatta 

ja siten, että pinnolile ei Jää .pätasaiauutta eikä kunnossapitoa 

halttaavia kiviä. 

Maaluiskisu olevat tohkarut ukä lilkenteelle vaaraliiset kaiiionkohou-

tumat räjäytetään rikki ja louhe poistetaan verhoukssn kasvualus- 

tan edellyttämään syvyyteen. 

Verhotftavla lulskis lelkattaessa otetaan huomioon verhouksen vaatima 

työvara. Nurmetuksen kasvualustaa ei edellä mainitun iouhlntatapauksen li-

säksi vaadlta kuin nurmetusmenstelmässä 1. 

Alueiden, joilla käytetään nurmetusmenetelmää 1 Ja ii, sekä nurmetettavien 

näk.milelkkausten pohjlen ja muiden suunnitelmassa erikseen osoitettujen 

alueiden tulee täyttää koneellisen nllton asettamat vaatimukset. 

Niittoalueella tsulsuusvaatlmus on 50 mm 2 m matkalla 

muualla riittää huoieiiista kaivutyötö vastaava tasalsuus. 



Tieslueen ohjeelllnen raja 
i'vötusrvs 

m 	
r 	

2m 	2m 

PIENNAR 	 PYÖRISTYS 

1)  -I 	
jUlkolulskan muoto on sam 1m 	1m 

vaikka maalelkkauksessa ei olisi 
maalaatikkoa 

MAANLEIKKAUS 

> 0,5 m 

OJAN POHJA= 1 m 

KUVA 21 00.3 
LOIVALUISKAINEN ("3 m) KORKEA PENGER 

______________________________ 	 1) 

1) MÄÄRÄTÄÄN SUUNNITELMASSA 

Jos suunnitelman polkkileikkauksessa 
ei ole ojan pohjan tasannetta (esim. esteen kohdalla) .1:51 J 
ja ulkolulskan kaltevuus on 12 
pyödatetään vain uikolulskan yläreuna 

PYÖRISTYS JOS OJAA EI TARVITA 

'2m 	i 	'2m 	1 	>lm 

5 
0 

-= LU 
5 Ui 

1-

.2. < 

. -, 

. 6 
0< 

.21- 

.0 
.2 z 
.2< 

Lii 
cI, 

.2 iii 

Jos sivuoja tulee penkereen juureen 
Iulsklsta tehdn loivat ( 1:4) 

	
Kauempana olevassa 
sivuojassa lulskat 

MATALA PENGER 
	 saavat olla jyrkät 

PYÖRISTYS 

LOPU WNEN 
	 1m 	2m 

Maalaatikon pohjan 	 -.. / 	\ Mand. salaojaputki \ ojan pohja= 1 m 
suositeitava vähimmäisleveys 	/ Potijamaan pinta, jos suunnitelmaan on 

/ valittu kavennettu maalaatikko 

/ 	tasanteen leveys vähintään 2,5 m ja 

/ 	ja luiskan alaosan kaltevuus 1:1 ...12 

MAANLEIKKAUS JA PENGER 
Sivuojan ja luiskien muotoilu 
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2100.4 	Leikkauspohjan tiiviys 

2100.4.1 	Vaatimukset 

2100.4.1.1 Muokkauksen tai kuljetusten löyhdyttämät leikkauspohjat (kaivu ei yleensä 
löyhdytä) tiivistetään 1. laatusuunnitelman II. taulukon 2100.1 vaatimuksia 

vastaaviksi. Tien pinnasta mitattuna 2 m syvemmällä käytetään penkereiden vaa-

timuksia. 

PROCTOR TIIVIYSASTEEN KESKIARVOVAATIMUS 	% 

Alusrakenteen B C ja D E F ja G 
kant avuu s luokka 

Etäisyys tien 95 93 92 1) 
pinnasta < 2 m 

1) Vaatimukset ilmoitetaan suunnitelmissa. 

SALLITTU YKSITT.INEN POIKKEAMA -5% YKSIKKÖ 

TAULUKZO 2100.1 

2100.4.1.2 Tiiviyttä tarkkaillaan 1. laatusuunnitelman II. kohdan 4110.13 mukaisesti. 

2100.5 	Alusrakenteen pinnan käsittely 

2100.5.1 	Alusrakenteen pinta tasataan (korjataan) tarvittaessa leikatulla maalla ja 

tiivistetään. 

2100.5.2 	Jos maalaji on hienorakeista, heikosti kantavaa ja kuljetukset pehmentävät 

pinnan, pinta lujitetaan kuitukankaalla ja! tai olosuhteisiin sopivalla kerroksella. 
Tarvittaessa rakennetaan työnaikainen kuljetustie. 

2100.5.3 	Heikosti kantavalla pohjamaalla voidaan maan pinnan antaa jäätyä (10 cm) 
kantavammaksi ennen kerrosten rakentamista. 

Tieleikkaukset (2110...2150) 

2110.1 	Työohjeita 

2110.1.1 	Leikkaukset ojineen ja luiskineen kaivetaan valmiiksi samaan aikaan. Ojien sa- 

manaikainen kaivu helpottaa leikkauksen pohjan kuivatusta. 

2110.1.2 	Leikkaus 	tehdään 	huolellisesti 	leikkauksen 	ulkopuolista 	kasvillisuutta 
vahingoittamatta. 

2110.1.3 	Jos maaston muoto johtaa valumavesiä leikkausluiskiin tai luiska on helposti 
syöpyvä, kaivetaan niskaoja. 
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2110.1.4 	Jos leikkauksessa havaitaan pohjaveden virtausta, lähteitä luiskapinnoilla tai alus- 

rakenteella, rakennetaan olosuhteisiin sopiva kuivatusjärjestelmä. 

2110.1.5 	Jos maalajit ovat juoksevia, leikkauksen pohjan voi muotoilla kuivatussyistä 
rakentamisen ajaksi kaltevammaksi kuin suunnitelmissa on osoitettu. 

2110.1.6 

	

	Sade- ja valumavedet johdetaan työn aikana pois siltti- ja savileikkauksista 
pumppaamalla tai ojittamalla. 

2110.1.7 	Suunnitelmissa ja työn aikana osoitetut routivat leikkauspohjat tasalaatuistetaan. 
(kohta 2180) 

2110.1.8 	Lohkareisessa, routivassa leikkauksessa voi tasalaatuistamisen korvata 
lämpöeristystä lisäämällä esim routimatonta rakennetta paksuntamalla (tasaus- 
viivan nosto, maalaatikko) tai lämpöeristeillä. 

2110.1.9 	J05 leikkauksessa on tien pinnasta mitattuna siirtymäkiilasyvyyttä lähempänä 
kallio tai suuria lohkareita, rakennetaan siirtymäkiila. 

2110.1.10 	Louhikko leikataan maanleikkauksen tavoin. Suuret kivet rikotaan ja käytetään 
hyväksi. 

2110.1.11 	Jos epätasaisia routanousuja aiheuttava tie tai työmaatie jää uuden tien alle tai 
uusi tie liitetään vanhaan tiehen, noudatetaan 1. suunnitelmien ohjeita II. kuvien 
1510.2 A ja B sekä siirtymäkiilojen periaatteita. 

2110.1 .1 2 	Vanhan tien leikkauksen yhteydessä saatavat käyttökelpoiset päällysra- 
kennemateriaalit ja päällysteet käytetään 1. suunnitelmien mukaisesti II. hyödynne-
tään työn aikana osoitettavalla tavalla. 

2110.2 	Luiskaloivennukset ja kevennysleikkaukset 

2110.2.1 	Mitat 

2110.2.1.1 Luiskaloivennukset ja kevennysleikkaukset kaivetaan 1. suunnitelmien II. työn 
aikana osoitettujen mittojen mukaisesti. 

2110.2.1.2 Luiskien taitteet muotoillaan 1. suunnitelmien II. kuvan 2 100.3 mukaisesti. 

2110.2.2 	Työohjeet 

2110.2.2.1 Kevennysleikkausja pääleikkaus tehdään ensin kevennyksen tasoon ja sen jälkeen 
loppuosa pääleikkauksesta. 

2110.3 	Siirtymä- ja routasuojausrakenteet 

2110.3.1 	Yleistä 

2110.3.1.1 Siirtymäkiiloja 	käytetään 	alusrakenteen 	muutoskohtien 	aiheuttamien 
routanousuvaihteluiden tai kantavuuserojen (tiiviyserojen) loiventamiseksi. Siir-
tymäkiila on routimattomalla maa-aineksella täytetty tasausviivaan nähden loiva 
kiila, joka sijaitsee alusrakenteen ja päällysrakenteen välissä. 
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KUVA 2100.4 
	

PITUUSSUUNTAISET SIIRTYMÄKIILAT 
KALLIOIDEN PAAT VOI TASATA 1:4 KIILOILLA 

IRTILOLJHINTA / -------- 
- — 

27) 	- > 5,0 m 	- _- — L=k(S-R) 

routimaton tAyte - 

1. KALLIO / ROUTIVA LEIKKAUS 

- - 7t'7 
R 

Routiva pohjamaa 
suodatin 	 (rtiiouinnan alin taso 

kun kiila kuivatetaan 
2. KALLIO/ ROUTIMATON LEIKKAUS 	 / kallionleikkauksen ISpI -----,--- 

>5,Om 	
,. 	im 	.'' 

R .  _-.----- 	_- -r 
-."-- -..---x 1;: — Routimaton pohjamaa tai penger 	

raja 	\ 	IIIOUhInta 

IouhetA'te 	
kallion ja 
kn irtii,hIrifa. i tht15 

3. ROUTIVA LEIKKAUS /ROUTIMATON PENGER -:_ 	L=k(S-R) 	 s 
R _____________________________________________________ 

mandollinen suodatin 

Routiva pohjamaa 	sama kuin 
penkereessä 

4A. ROUTIVA LEIKKAUS / ROUTIVA PENGER 
lelkkaussyvyys kasvaa jyrkästi (> 1:10) 

1,25m 

L=k(125m-R1i 	 / 	L=k(1.25m-R21 

RI ________________________________________ 
- 	

-- 

mandollinen suodatin 	1:k 
Routiva pohjamaa 	routimaton tAyte 

4B. ROLJTIVA LEIKKAUS / ROUTIVA PENGER 
lelkkaussyvyys kasvaa lolvasti (< 1:10) 

^ uo_ - - - L=k(1,25-R) 

(J2L 
Routiva pohjamaa 	\Z./ 1:k 

routivaa pengert 
tai Iyhdytetty ja 

:RoutIvapenger 

—'4 	.25m 

Routiva 

IR2 

1:k = kiilan kaltevuus 
L= kiilan pituus 
R= routimattoman rakenteen paksuus 
S= siirtymäkiilan syvyys kuvasta 4. 
(sora- ja murskekiila on 0,2 m ja louhekiila 0,5 m syvempi kuin hiekkakiila) 

# KIILOJEN TAITE PYÖRISTETAAN 5m MATKALLA 
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LEIKKAUKSET, KAIVANNOT JA AVO-OJARAKENTEET 

POIKITTAISET KIILAT 
	KUVA 2100.5 

KALLIO! ROUTIVA POHJAMAA 

TV 

_____ 	 _____ 	 'ui T;Y I7 ? 

SUODATINKANOAS JOS 
	IRTILOUHINTA 

SUUNNITELMA EDELLYTTÄÄ 
	

LOuI4ETÄYrE 

ROUTIVA POHJAMAA 

KIILA JOS TÄYTE 
TAI MURSKETA TOISPUOUSESSA KAWONLEIKKAUKSESSA KÄYTETÄÄN ROUTIVAN MAALAJIN PUOLELLA 

MAALAATIKKOA JOKA ULOTETAAN SIIRTYMÄKIILASYWVTEEN. KALUO LOUHIT&AN IRTI 
IRTILOUHINTASYVYYTEEN, MIELUITEN SIIRrIMÄKIILAZVWYTEEN. 
TÄYTTEENA KÄYTETÄÄN LOUHErrA. JOS TÄYTE ON SORAA TAI HIEKKAA, TUUSI TÄYTE 
ULOTTAA YHTENÄISENÄ KOKO POIKXJLEIKKAUKSEN ALUEELLE. KANTAVUUSEROT 
TASATAAN 1:4 V1ISTEILL& TÄYTTEEN SEKOITTUMINEN POHJAMAAHAN ESTETÄÄN 
SUODATINKANKAALLA TAI SUODATINKERROKSELLA. 

KALL1O/O M N 

TÄYTETÄÄN ENSISIJA A 
4' 	 AJORADAN REUNA 	

LOUHEELLA 

7:4 

(ULUOKKA) 	 ROUTON POHJAM&A 

ROUTIMATTOMAUAALU8RAKENTEELL& RAKENTEEN PAKSUUS ON 1 m. KAWO LOUHITAAN IRTI 
SAMAAN SWYYTEEN TAI SUUNNITELMIEN SYVYYTEEN. TÄYTTEENÄ KÄYTETÄÄN LOUHETTA 
JOS TÄYTE ON SORAA TAi HIEICXAA, TUUSI TÄYTE ULOTTAA YHTENAISENÄ KOKO 
POIKKILEIKKAUKSEN ALUEELI.E, KANTAVUUSEROT TASATAAN 1:4 VIISTEILLÄ. 
TÄYrrEEN SEKOITUMINEN POHJAMAAHAN JA SEN VARISEMINEN LOUHEESEEN ESTETÄÄN 
TARVITTAESSA SUODATINKANKAALLA. 

MAASTON KALTEVUUS >1:10 / MAALAJI VAI HTUU SIVUSUUNNASSA 

125 m JOS PENGERTÄYTE ON ROUTIVAA 
8 JOS ROU1IMATONTA 

:70 

ROUTIMATrOMAN RAKENTEEN - 	 /Y(''A\ 	;-•------_-. 
PAKSUUSR 	 __.- 	 4 	l:10 

LOI VENNUSLEIKKAUS TEHDÄÄN VAIKKA 
PENGERTÄYTE TUUSI LEIKKAUKSESTA 

KIILA TARVITAAN KUN MAASTON SIVUKALTEVUUS ON SUUREMPI KUIN 1:10, TAI KUN 
MAALAJI VAIHTUU TIEN SIVUSUUNNASSA. 

PENGERTÄYTE 
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KUVA 21 00.6 
KALLION KÄSn-rELY ROUTIVISSA LEIKKAUKSISSA 

ETÄISYYs > 	 SIIRTYMÄKIILASYVYYS TAI SUUNNITELMAN SYVYYS 

KALLION 

JOS TASAUSVIIVAN ETÄISYYS KALLIOSTA ON SUUREMPI KUIN SIIRTiMÄKIILASYVYYS, 
EI ROUTIVAA MAATA TARVITSE POISTAA 
KOHOUMAT JA LOHKAREET POISTETAAN SIIRTYMÄKIII.ASYVYYTEEN TAI 
SUUNNITELMAN SVVYYTEEN. 
LAAJOISSA KOHOUTUMISSA JA VIEREKKÄISTEN HUIPPUJEN KOHDALLA KÄYTETÄÄN 
SIIRTYMAKIILOJA TAI MAALAATIKKOA. 

VAIKEISSA ROUTAOLOSUHTEISSA TUTKITAAN LEIKKAUS SIIRTYMÄKIILASYVVYTEEN 
JA POISTETAAN HAVAITUT KALLIONHUIPUT JA LOHKAREET SIIRTVMÄKIILASYVYYTEEN. 

ETÄISYYS <5 
A) TASAINEN KALLIO 	 >0.5...lm 

________ 	 $ 

TARV. SUODATIN 	 ESIM LOUHE TÄYTE 

JOS TASAUSVIIVAN ETÄISYYS ON PIENEMPI KUIN 5: TASAISELLA KALLIOLLA POISTETAAN 
ROUTIVA MAA KOKONAISUUDESSAN JA RAKENNETAAN SIIRTYMÄKIILAT. 
TASAUSVIIVAN VÄHIMMAISETÄISVYS RIKKOMATTOMASTA KALLIOSTA ON TIEN LUOKASTA 
RIIPPUEN >O.5m...1.0 m. 

ETÄISYYS <5 
B) EPÄTASAINEN KALLIO 	 YLEENSÄ SUODAT1N 

HIEKKAA KARKEAMPI TÄYTE 
ESIM. LOUHE 

EPÄTASAISELLA KALLIOLLA, HUIPPUJEN KALTEVUUS >1:4, ROU11VA MAA POISTETAAN 
SIIRTYMÄKIILASYVYYTEEN JA KAWON HUIPUT TASATAAN ROUTIMATOMALLA 
MATERIAALILLA ;LOUHEELLA, MURSKEELLA TAI SORALLA. 
TASAUKSEN KALTEVUUS ON TIEN PITUUSSUUNNASSA LOIVEMPI KUIN 1:10 
JA POIKKISUUNNASSA 1:4. TASAUSVIIVAN ETÄISYYS HUIPUSTA ON VÄHINTÄÄN Im. 

KALUOLLE EI SAA JÄÄDÄ vEl-rÄ KERÄÄVIÄ SYVENNYKSIÄ. KAIVANTO KUIVATETAAN, 
JOS SIIHEN KERTYY VESIÄ. 
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KUVA 21 00.7 

	

1 	 50000 

50 000 	 (•' 	
55 000 

55000 \. 

55 000 2,O...2,2 m " 

50000 

PAKKASMÄÄRÄN RAJA 

SIIRTYMÄKIILASYVYYDEN 	 / 
RAJA 

' 

m kL9 .'. 
45000 

/ 

40000 
1,7n( 

35000 
7- 

25000 
1,5 m-_-_4/ 

PAKKASMAARAT h c JA SIIRTYMAKULASYVYYDET 
KERRAN 10 VUODESSA ESIINTYVÄ PAKKASMÄÄRÄ JA 
VASTAAVAT SIIRTYMÄKI ILASYVYYDET. 

SORASTA TAI MURSKEESTA TEHDYN KIILAN 
SYVYYS ON 0,2 m SUUREMPI 
LOUHEESTA TEHTY 0,5 m SUUREMPI 
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2110.3.2.2 

2110.3.3 

Siirtymäkiilan syvyys 

Siirtymäkiilasyvyys 1. osoitetaan suunnitelmissa ll.määrätään roudan syvyyden ja 
kiilan täyttömateriaalin perusteella. Siirtymäkiilasyvyydet maan eri osissa on esi-
tetty kuvan 2100.7 kartassa. Mitat ovat samat sekä lievästi että erittäin routi-
vassa pohjamaassa. Täyttämateriaalin edellytetään olevan kosteutta pidättävää 
routimatonta hiekkaa. Jos täyttöön käytetään karkeaa täytettä (soraa, murs-
ke,louhe), kiilan syvyyttä lisätään kuvan 2100.7 mukaisesti. 
Poikkeuksena kuvan 2100.7 mukaisiin syvyyksiin on kallion ja routimattoman 
maaperän rajakohtaan tehtävä kantavuuseroja tasoittava kiila, jonka syvyys on 
1 ,0 m. Samoin routivan leikkauksen ja routivan penkereen rajakohtaan tehtävä 
kiila, jonka syvyys on 1,25 m (kuva 2100.7 4 Aja B). 

Siirtymäkiilan kaltevuus 

2110.3.2 

2110.3.2.1 

2110.3.3.1 Siirtymäkiilan kaltevuus tasausviivan suhteen määräytyy tien luokan ja odotetta-
vissa olevien routanousuerojen suuruuden perusteella. Kiilan kaltevuus osoitetaan 
1. suunnitelmissa II. taulukoissa 2100.3 ja 2100.4. 

TAULUKKO 2100.3 
S 1 IRTYMÄKI ILAN KALTEVUUS 

TIEN LUOKKA 

Moottoriväylät 
Valta— ja kantatiet 
Seudulliset tiet 
Kokooj atiet 
Yhdyst iet 

KALTEVUUS 1/k 

1:40 
1:30 

1:20 
1:15 

2 110.3.3.2 Seudullisilla teillä käytetään valta- ja kantateiden arvoja kun KVL >500 ajon./d 

ja kokoojateitä koskevia arvoja kun KVL <500 ajon./d. 

211 0.3.3.3 Kestopäällystetyillä yhdysteillä käytetään kokoojateitä koskevia arvoja. 

TAULUKKO 2100.4 
SI IRTYMAKIILAN KALTEVUUS TAAJAMISSA 

TIEN LUOKKA, NOPEUS (km/h) 	KALTEVUUS 1/k 

Pääväylät v = 70.. .80 	1:30 
Pääväylät v = 50.. .60 	1:20 
Muut KVL >1000 ajon./d 	1:20 
Muut KVL <1000 ajon./d 	1:15 
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2110.3.4 	Siirtymäkiilan leveys 

2110.3.4.1 Siirtymäkiilat rakennetaan 1. suunnitelmissa osoitetun levyisiksi II. pohjan 
syvyydelle ulottuvan pengertäytteen levyiseksi (kuva 4100.1). 

2110.3.5 	Työohjeita 

2110.3.5.1 	Kestopäällysteisillä teillä siirtymäkiilat leikataan seuraaviin alusrakenteen 
muutoskohtiin, vaikka suunnitelmissa ei tätä olisi osoitettukaan. 

1. kallio! routiva maalaji 

2. kallio! routimaton maalaji (syvyys 1 m) kiila tasoittaa kantavuuserot 

3. routiva maalaji/routimaton maalaji 

4. routiva leikkaus/routiva penger (syvyys 1 ,25 m 

5. routiva leikkaus,pohjamaa vaihtuu (syvyys 1 ,25 m) 

6. silta, routimaton johtorakenne tai kapea vettä johtava maakerros (vesisuoni) 

tien poikki routivassa pohjassa 

2110.3.5.2 Routanousueroja tasaavaa siirtymäkiilaa ei tarvita, kun muutoskohta on kokonaan 
siirtymäkiilasyvyyden alapuolella. 

2110.3.5.3 Siirtymäkiilojen paikat ja tyypit osoitetaan suunnitelmissa, mutta kiilat 
rakennetaan todellisten olosuhteiden perusteella. 

2110.3.5.4 Siirtymäkiilat rakennetaan suunnitelmien ja!tai kuvissa 2100.4 ja 2100.5 esitet-

tyjen periaatepiirustusten mukaan. Siltojen kiiloissa noudatetaan kohdan 2110.4 

ohjeita. 
2110.3.5.5 Kallionkielekkeet leikataan (irrotetaan) ja/tai tasataan louhella tien pituus ja 

poikkisuunnassa tasausviivaan nähden 1. suunnitelmissa osoitettuihin kaltevuuk-

sun II. 1:4 kaltevuuteen. Kalliopinnoille ei saa jäädä vettä kerääviä kuoppia. 

Sorapintaisilla teillä siirtymäkiiloja käytetään 1. suunnitelmissa osoitetulla tavalla 

II. kiilat rakennetaan ainakin kallio!routiva maa tapauksissa. 
2110.3.5.6 Siirtymäkiilat kuivatetaan 1. suunnitelmissa osoitettuun syvyyteen II. työn aikana 

osoitettuun (harkittuun) syvyyteen. Louhetäytteiset kiilat, joihin kertyy vettä kui-

vatetaan aukkojen kautta sivuille tai esim. leikkausten läpi irtilouhinnan tai put-

ken avulla. Hiekkatäytteiset vettä keräävät kiilat kuivatetaan salaojilla. (huom 

veden tuoman sedimentin kertyminen kiiloihin) 

2110.3.5.7 Jos routanousueroja aiheuttava vanha tie tai sen osa jää uuden päällystettävän 

tien alle, vanhan tien taitteet leikataan 1. suunnitelmissa osoitetulla tavalla II. 

noudatetaan kuvan 1510.2 B periaatteita. 
2110.3.5.8 Rinneosuuksilla sekä alueilla, joissa alusrakenne muuttuu tien sivusuunnassa, 

käytetään poikittaisia siirtymäkiiloja. (kuva 2100.5) 
2110.3.5.9 Rumpujen ja muiden putkistojen kohdalla kiilat rakennetaan kuten kallionleik-

kauksen rajakohtaan tehtävät kiilat. 
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2110.3.5.10 Jos rumpuputken yläpinta sijaitsee siirtymäkiilasyvyyden alapuolella (syvyydellä 
S - 0,3 0) tai sen halkaisija on < 0,5 m, harkitaan kiilan tarve tapauskohtaisesti. 

2110.3.5.11 Routivissa leikkauksissa voidaan käyttää kuvan 2100.6 mukaisia käsittelyjä 
kallion huippujen ja lohkareiden kohdalla. 

2110.3.5.12 Maalaatikoiden ja siirtymäkiilojen kaivun yhteydessä paljastuneiden kallionpintojen 
päälle ei saa jäädä 0,1 m paksumpaa maakerrosta. 

2110.3.5.13 Toisiaan leikkaavat kiilat korvataan maalaatikoilla. 

2110.3.5.14 Pituussuuntaisten siirtymäkiilojen pohjat muotoillaan 1. suunnitelmissa osoitettuihin 
sivukaltevuuksiin II. samaan sivukaltevuuteen kuin alusrakenne. 

2110.3.5.15 Päällysrakenteen paksuus muutetaan 5 m matkalla, jos muutoskohtaan ei 
rakenneta siirtymäkiilaa. 

2110.3.5.1 6 Jos laaja kallio on routivassa leikkauksessa tien pinnasta mitattuna siirtymäkii-
lasyvyyttä ylempänä, routiva pohjamaa poistetaan koko ajoradan leveydeltä 1. 
suunnitelmissa osoitettuun syvyyteen II. siirtymäkiilasyvyyteen ja pituus- ja poi-
kittaissuuntaiset siirtymäkiilat leikataan. (Kuva 2100.5 ja 2 100.6) 

2110.3.5.17 Jos kallionkohoutuma tai lohkare on pieni, se poistetaan 1. suunnitelmissa 
osoitettuun syvyyteen II. siirtymäkiilasyvyyteen. (kuva 2000.6) 

2110.3.5.1 8 Kun tie rakennetaan routanousuominaisuuksiltaan jyrkästi vaihtelevalle 

pohjamaalle tai maassa on paikoitellen vettä johtavia kerrostumia, siirtymäkiilat 

kaivetaan samansyvyisiksi kuin tapauksessa kallio/routiva pohjamaa tai maa sekoi-

tetaan tasalaatuiseksi siirtymäkiilasyvyyteen saakka. 

2110.3.5.19 Jos routiva maa sijaitsee paikaHisina silmäkkeinä tms, maa korvataan siirtymäkii-

lasyvyyteen routimattomafla ympäristöä vastaavalla maalla. 
2110.3.5.20 Routanousujen tasoittamiseksi rakennettavan siirtymäkiilan voi korvata maalaati-

kolla tai lämpäeristeellä, jos suunnitelmat sen sallivat. 

2110.4 	Siltojen siirtymäkiilat 

2110.4.1 	Kiilat kaivetaan 1. suunnitelmien II. kuvan 2100.8 mittojen mukaisesti. 

2110.4.2 	Jos työnaikainen penger on rakennettu ohjeiden vastaisesti se leikataan kiilojen 
kaltevuuteen. 
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MAAN PINTA 
TSV 7 

11EN PAAU.YSRAXENNE SIIR1YMAICJIL'iSYWYS 

1? 
PENGER 	 PONrnsEIwÄ 	 II \\ \V\V 

SIIRTYMAKIILASYVYYS 

\ i• 1_ 
---- 

lOm 	lOm 

- 	 MAAN PINTA 
LEIKKAUS 	 - 	TSV"\ 

	

SIIRTYMAKIILA TARVITTAESSA 7 	/ 	'\ 
StIRTYMAKJII.ASYVYYS / 	,/, ' 

/, 

	

SILLAN TAUSTATAYTE 	/ 
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2110.5 	Maalaatikko 

2110.5.1 	Yleistä 

2110.5.1.1 Maalaatikon rakenneperiaate on esitetty kuvassa 1100.9 

2110.5.2 	Mitat 

2110.5.2.1 	Maalaatikon rakenne ja mitat osoitetaan suunnitelmissa ja (harkitaan) työn 

aikana. 

2110.5.3 	Työohjeet 

2110.5.3.1 Maalaatikot kuivatetaan 1. suunnitelmissa osoitettuun II. työn aikana harkittuun 
syvyyteen. Kuivatus on tarpeen maalaatikoissa, joihin kertyy vettä esim not-
kokohdat tai kohdat, joihin virtaa sivulta vettä. (Hiekkatäytteisessä käytetään 
salaojaputkea, karkeat täytöt kuivatetaan vettäläpäisevien aukkojen kautta tai 

putkien avulla) 
2110.5.3.2 Pintaveden ja sen tuoman lietteen vaikutusta vähennetään erityisesti 

karkeatäytteisissä maalaatikoissa vettä pidättävin luiskaverhouksin. 

2110.6 	Leikkaustyöt talvella 

2110.6.1 	Rakenteisiin kelvollisen leikkausmaan kohdalla kasvillisuus ja ruokamulta poiste- 

taan leikkauksen pinnalta jo kesällä. 

2110.6.2 	Lumi ja jää poistetaan ennen leikkaustyön aloittamista. 

2110.6.3 	Leikkauksen pinnalta ja rintauksesta tulevat jäätyneet maakappaleet siirretään 

sallittuihin käyttäkohteisiin. Jäätynyt maa, "kamit", voidaan tarvittaessa välivaras-
toida (esim. päällysrakennemateriaalit). 

2110.6.4 	Jos leikkauspohjan päälle rakennetaan samana talvikautena päällysrakennekerrok- 
sia, pohja tehdään leikkaustyön yhteydessä oikeaan kaltevuuteen ja korkeuteen. 

2 110.6.5 	Routaantuneessa maassa kiilojen päihin ei jätetä jyrkkiä portaita. 

2170 	Alusrakenteen tasalaatuistaminen 

2170.1 	Yleistä 

2170.1.1 	Tasalaatuistamisella pyritään routanousuerojen vähentämiseen sekoittamalla maa 

ja poistamalla maasta roudan vuoksi ylösnousevat kivet. 

2170.1.2 	Tasalaatuistaminen tehdään tavallisesti vain routivissa alusrakenteissa, kun 
alusrakenne on routanousuominaisuuksiltaan vaihteleva. 

2170.1.3 	Teiden parantamisen yhteydessä tasalaatuistetaan myös vanhoja penkereitä. 
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KUVA 21 00.9 
MAALAATIKON RAKENNEPERIAATTEET 

SALAOJALLI N EN 

vrrA PDATTAVA TAYTE 

. 

LEVEILLÄ ( > 9 m) TEILLÄ VOIDAAN LUISKAKALTEVUUDEN 1:2,5 SIJASTA / 	VAO1HD 
KÄYTTÄÄ 1:1,5 KALTEVUUTTA. 	 / 	VIRTAUIIEN KERUMISEK8I 

SALAOJALLINEN/ AVOIN 
VETTÄ pioArrÄvA TÄYTE 

AJORADAN REUNk.. 

... 

( 	 \ TARVITTAESSA SUODATIN 

SALAOJA JOS POHJA ON KALUSTETTU LEIKKAUSPUOLELLE 

MAALAATIKKO KUIVATETAAN SUUNITELMISSA OSOITETTUUN SYVYYTEEN TAI 
TYÖN AIKANA HARKITUUN SYVYYTEEN MIELUITEN KOKONAISUUDESSAAN. 

R-R0UTIMATrOMIEN KERROSTEN PAKSUUS 
MAALAJIEN SEKOITTUMINEN ESTETÄÄN SUODATIMILLA 



22 	 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 
LEIKKAUKSET, KAIVANNOT JA AVO-OJARAKENTEET 

21 70.2 	Tyäohjeet 

2170.2.1 	Leikkauspohja tasalaatuistetaan 1. suunnitelmassa osoitetulla tavalla (esim vain 
kivien poisto) II. sekoittamalla maa ja poistamalla kivet. 

2 170.2.2 	Suunnitelmissa ja työn aikana osoitetut leikkauspohjat tasalaatuistetaan 1. 
suunnitelmissa osoitetulla työmenetelmällä II. maan ja kiven routanousun suhteen 
hyväksyttävän tulokseen johtavalla tyämenetelmältä. (kivien haraus, ja/tai maala-
jien sekoittaminen tai vastaavaan tulokseen johtava tutkimusmenetelmällä ja 
kivien poistolla). 

2170.2.3 	Kiven poisto ja maalajien sekoitus ulotetaan 1. suunnitelmissa osoitettuun 
leveyteen ja syvyyteen II. ajoradan levyisenä siirtymäkiilasyvyyteen. 

2 170.2.4 Jos tasalaatuistettava maa on savea tai märkää silttiä, sitä ei voi yleensä tiivistää 
harauksen jälkeen. Tässä tapauksessa luovutaan harauksesta ja muutetaan 
suunnitelmia esim. tasausviivaa nosto, maalaatikko, lämpöeriste. 

2170.2.5 	Leikkauspohjalta poistetaan 1. suunnitelmissa osoitettua kivikokoa II. 0,5 m suu- 
remmat kivet haraamalla, tai tutkimalla alusrakenne luotettavalla menetelmällä ja 

poistamalla kivet. 

2170.2.6 	Maalajit sekoitetaan tasalaatuisiksi koko ajoradan alueella yleensä kivien poiston 

yhteydessä. Työmenetelmän tulee taata maalajien sekoittuminen. 

2170.2.7 	Kivien poistossa syntyneet kuopat käsitellään kuvan 1510.2 periaatteiden 

mukaisesti. 

2170.2.8 	Jos kivikuoppia on paljon ja täyttä ei onnistu pohjamaata vastaavalla maalla, voi 
alueelle rakentaa maalaatikon. 

2170.2.9 	Häirityt alueet tiivistetään taulukon 2100.1 vaatimusten mukaisesti. 

2180 	Ylipenkereen poisto 

2180.1 	Yleistä 

2180.1.1 	Työllä tarkoitetaan ylipenkereen poistoa ja materiaalien suunnitelmien mukaista 

käyttöä. 

2180.2 	Työohjeet 

2180.2.1 	Penger poistetaan suunnitelmissa osoitettuun tasoon, suunnitelmissa tai työn 

aikana osoitetun painuma-ajan jälkeen. 

2180.2.2 	Poistettavat ylipengermateriaalit käytetään hyväksi suunnitelmien mukaisesti. 
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2200 	Massanvaihtoon kuuluvat kaivutyöt 

2200.1 	Yleistä 

2200.1 .1 	Massanvaihtokaivanto (alkukaivanto) kaivetaan myös pengertämällä maata 
syrjäytettäessä. 

2200.1.2 	Poistettavan maan laatu selvitetään ja kelpoisuus muihin käyttötarkoituksiin 
tarkistetaan. Kaivettua maata voi sen laadusta riippuen käyttää esim. pengerluis-
kun, vastapenkereisiin tai maastonmuotoiluun. 

2200.1.3 	Kaivumaata ei saa läjittää kaivannon välittämään läheisyyteen ilman vakavuus- 
selvitystä, jos kaivannon luiskien työnaikainen sortuminen saattaa aiheuttaa 
vahinkoja. 

2210 	Pehmeän perusmaan poisto 

2210.1 	Mitat 

2210.1.1 	Pehmeikkö kaivetaan tai ruopataan suunnitelmissa tai työn aikana erikseen 
osoitettuun syvyyteen. 

2210.1.2 	Kaivannon leveys ja luiskat osoitetaan suunnitelmien ja kuvan 2210.1 perusteella. 

221 0.2 	Työohjeet 

2210.2.1 	Kaivutaso suunnitellaan yleensä kovan pohjan maalajirajan tai saven 
lujuusominaisuuksien perusteella. Tutkimuspisteiden välillä kerrosrajat saattavat 
vaihdella epäsäännöllisesti. Siksi pehmeikkö kaivetaan näihin kerrosrajoihin 
työnaikaisten havaintojen perusteella. Kaivua ei saa ulottaa tätä syvemmälle. 

2210.2.2 Kaivanto penkereen edessä kaivetaan penkereen päästä riittävän etäälle. Jos 
olosuhteet estävät penkereen edessä kaivun, voidaan kaivu tehdä myös penke-
reen päältä täytön edistymisen myötä. Tässä tapauksessa huolehditaan, että kai-
vettu maa ei sekoitu penkereen yläosaan. 

2210.2.3 	Kaivu ei saa aiheuttaa maan siirtymiä ja valumia kaivannon ympäristössä. Jos 
näin käy, tarkistetaan suunnitelmia. 
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KUVA 221 0.1 
MASSAN VAI HTOKAIVANNON JA PENKEREEN VÄHIMMÄISMITAT 

TARViTTAESSA KAIVANNON LUISKAT KAIVETUN LOIVEMMIKSI 

TÄYTÖN LEVEYDEN TULEE ULOTTUA LUISKAPINTOJEN RAJAAMALLE ALUEELLE 

MASSANVAIHTO KAIVAMALLA 
LOPULUNEN LUISKA 
SUUNNITELMAN MUKAISESTI 

TASO 
KOVA POHJA TAI KAIVUN TAVOIT 

MASSANVAIHTOKAIVANNON JA SEN TÄYTÖN MITAT 

MASSAN VAIHTO PENGERTÄMÄLLÄ 
siirvvA TAI MÄÄRAAIKAINEN YLIPENGER 
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2220 	Ylöskohonneen maan poisto 

2220.1 	Yleistä 

2220.1 .1 	Ylöskohonneen maan poistolla edistetään massanvaihtopenkereen painumista 

toivottuun tasoon. 

2220.2 	Työohjeet 

2220.2.1 	Penkereen edestä ja sivuilta ylös kohoava maa poistetaan suunnitelmissa esitet- 

tyyn tai työn aikana määrättyyn tasoon siten, että massanvaihtopenger saadaan 

painumaan tavoitetasoon ja tavoiteleveyteen. 

2220.2.2 	Ylöskohonneen maan liikakaivulla ei saa aiheuttaa maan painumista penkereen 

vierustoilla ja siten lisätä kaivumassoja. 

2230 	Pengerräjäytykset 

2230.1 	Yleistä 

2230.1.1 	Räjäytyksellä häiriinnytetään pehmeikkö niin, että täyttöpenger tunkeutuu 

suunniteltuun syvyyteen ja muotoon. Penkereen edessä räjäyttäminen vähentää 

penkereen äkillisen eteenpäin sortuman vaaraa. 

2230.1 .2 	Ennen räjäytystöiden aloittamista tehdään räjäytyssuunnitelma. 
2230.1.3 	Räjäytystöissä noudatetaan kohdan 3000 yleisiä ohjeita. 

2230.2 	Työohjeet 

2230.2.1 	Räjäyttäminen penkereen edessä 

2230.2.1.1 Räjähdyspanokset mitoitetaan ja sijoitetaan 1. suunnitelmien II. kuvan 2230.1 

mukaisesti. 



RÄJÄHDYSPANOKSEN MITOITUSNOMOGRAMMI 	KUVA 2230.1 
JA PANOSTEN SIJOITUSKAAVIO RÄJÄYTETrÄESSÄ 
PENKEREEN EDESSÄ 
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2230.2.1.2 Räjähdyspanokset painetaan pehmeään pohjamaahan putkia käyttäen penkereen 
levyiselle alueelle kuvan 2230.1 mukaisesti. Kerralla räjäytetään noin 10 - 30 m 
matka niin, että panokset räjähtävät samanaikaisesti. Räjähdysaineena käytetään 
35 % dynamiittia. 

2230.2.1 .3 Täyttä tehdään välittömästi räjäytyksen jälkeen ja viimeistään yhden viikon kulut-
tua, jotta rikotun maan lujuus ei ehtisi palautua. 

2230.2.2 	Räjäyttäminen penkereen alla 

2230.2.2.1 Penkereen alla räjäyttämistä käytetään tapauksissa, joissa vanha penger upote-
taan kantavaan pohjaan. 

2230.2.2.2 Työ tehdään suunnitelmien mukaisesti. 



KUVA 2230.2 
RÄJHDYSPANOSTEN MITOITUSNOMOGRAMMI 
RÄJÄYTETTÄESSÄ PENKEREEN SIVUILLA 
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DYNAMIITIMÄÄRÄ (kg/PUTKI) 

5= RÄJÄYrYSPANOSTEN VÄLIMATKA TIEN PITUUSSUNNASSA 

TARVITTAESSA VOIDAAN NOMOGRAMMISTA SAATUJA RÄJÄHDYSAINEMÄÄRIÄ 
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KOVA POHJA 
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2230.2.3 	Räjäyttäminen penkereen sivulla 

2230.2.3.1 Pengertämisen jälkeen reunaosien muotoa voidaan parantaa räjäyttämällä pen-

kereen sivuilla. 
2230.2.3.2 Räjäyttämisen tarpeellisuus tutkitaan esim. tarkistuskairauksilla tai maatutkalla. 
2230.2.3.3 Räjäyttämistä ei saa viivyttää räjäytystarpeen havaitsemisen jälkeen ja se teh-

dään ennen penkereen painuma-ajan alkamista. 
2230.2.3.4 Panokset sijoitetaan suunnitelmien tai kuvan 2230.2 mukaisesti penkereen 

reunojen alle, yhteen riviin. Räjäyttäminen tehdään samanaikaisesti riittävän pit-

källä matkalla. 
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2400 	Avo-ojitus 

2400.1 	Yleistä 

2400.1.1 	Avo-ojituksella kerätään tieltä virtaavat pintavedet ja johdetaan valumavedet 
tiealueelta pois. 

2400.1.2 	Tiealueen ulkopuolelle tehtävistä laskuojista ja muista putkituksista sovitaan etu- 
käteen maanomistajan kanssa (lomake TIEH 701087). Tarvittaessa selvitetään 
maanomistajan osuus kuivatustöiden työkustannuksista. Jos kysymys on 
huomattavasta kuivatushankkeesta, eikä sopimukseen päästä kohtuullisin ehdoin, 
hoidetaan asia vesilain edellyttämässä järjestyksessä. 

2400.2 	Mitat 

2400.2.1 	Ojat kaivetaan suunnitelmissa osoitettujen mittojen mukaisesti ottaen huomioon 
verhouksien vaatima lisäkaivu. 

2400.2.2 	Tarkkuusvaatimukset osoitetaan 1. suunnitelmissa II. tarkkuusvaatimuksina 
noudatetaan taulukkoa 2400.1 

2400.2.3 	Epäedullisissa olosuhteissa voidaan ojien luiskia loiventaa, jos suunnitelmien 
rajoitukset sen sallivat. 

TARKKUUSVAATIMUKSET 

Taitepisteiden sijainti 	-0,15.. .+0,15 m 
Kohtisuora poikkeama luiskatasosta 0.. .-0,10 m 
Pohjan taso 	 0.. .-0,10 m 

TAULUKKO 2400.1 

2400.2.4 	Ojan pohjalle ei saa syntyä 50 mm syvempiä lammikoita. 
2400.2.5 	Mitat tarkistetaan 1. laatusuunnitelman mukaisesti II. maastoonmerkintöjen 

kohdalla 20 m välein. 

2400.3 	Kaivumaan käyttö 

2400.3.1 	Ojista saatava rakenteisiin kelvollinen maa käytetään 1. suunnitelmien mukaisesti 
II. täyttöihin ja penkereisiin. 

2400.3.2 	Rakenteisiin kelpaamaton maa käytetään luiskien verhoiluun tai läjitetään. 
2400.3.3 	Tiealueen ulkopuolisista laskuojista ja kaivannoista kaivettu maa kuuluu 

maanomistajalle. Maanomistajan luvalla sitä voidaan käyttää samalla tavalla kuin 
tiealueen kaivumaita. Läjitettävä tai määrältään vähäinen kaivumaa voidaan 
maanomistajan luvalla läjittää hänen maillensa tai tasata ojan vierialueelle. 
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2400.4 	Työohjeet 

2400.4.1 	Penkereiden sivuojat 

2400.4.1.1 Penkereiden sivuojat kaivetaan tavallisesti ennen pengertämistä. Sivuojien 
kaivuajankohtaa harkittaessa otetaan huomioon rakennusvaiheen kuivatustarve 
ja kaivetun maan käyttö maarakenteisiin. 

2400.4.1 .2 Välittömästi penkereeseen liittyvät ojat pyöristetään 1. suunnitelmien II. kuvan 
2100.3 mukaisesti. 

2400.4.1.3 Eroosiosuojaukset ja vahvistustoimet 1. osoitetaan suunnitelmissa II. noudattaen 
seuraavia periaatteita. 

Pituuskaltevuus 	 Verhous 

4... 5 % 	 nurmetus 

6...10 % 	 turve, karkea sepeli 
tai vastaava 

>10 % 	 kiveys, betonikourut 
tai vastaava 

Syöpyvissä maalajeissa (siltti, hieno hiekka) käytetään putousportaita. 

2400.4.2 	Niskaojat 

2400.4.2.1 Niskaojien sijainti osoitetaan suunnitelmissa ja lisäniskaojien tarve tarkistetaan ra-
kennusaikana. 

2400.4.2.2 Niskaojat kaivetaan leikkausluiskien yläpuoliseen rinteeseen likimain tien 
suuntaisiksi estämään vesien virtaus leikkausluiskiin. 

2400.4.2.3 Niskaojat kaivetaan 1. suunnitelmien mukaisesti II. 0,2.. .0,4 m syvyisiksi ja 

0,4.. .0,8 m levyisiksi. Kaivumaa sijoitetaan ojan vieren niin, että vedet virtaavat 

ojaan. 

2400.4.2.4 Niskaojat sijoitetaan niin, että ne sopeutuvat ympäröivään maastoon. 

2400.4.2.5 Niskaojien vedet johdetaan mieluiten tiealueen ulkopuolelle. 

2400.4.2.6 Tarvittaessa vedet johdetaan sivuojiin esim. pintavesikouruin. 

2400.4.2.7 Niskaojien lisäksi voidaan kallion päällä ja lähteellisissä luiskissa tarvita jäätymisel-

tä suojattuja salaojia, jotka estävät luiskien syöpymisen ja paannejään 
muodostumisen. 



'IiJ 
	

Tianrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 
LEIKKAUKSET, KAIVANNOT JA AVO-OJARAKENTEET 

2400.4.3 	Laskuojat 

2400.4.3.1 Laskuojilla johdetaan tieatueen vedet vesiuomiin ja maastonkohtiin, joissa ne eivät 

vahingoita ympäristöä. 
2400.4.3.2 Laskuojat kaivetaan suunnitelmien mukaisesti ottaen huomioon kaivusta ja 

kaivumaan käytöstä maanomistajien kanssa tehdyt sopimukset. 
2400.4.3.3 Ojaluiskat muotoillaan 1. suunnitelmien mukaisesti II. sivuojien tapaan. 

2400.4.4 	Jokien ja ojien perkaus 

2400.4.4.1 Tien rakentamisen vuoksi voidaan joutua siirtämään tai perkaamaan luonnon 

uomia. 
2400.4.4.2 Työt tehdään suunnitelmien mukaisesti ottaen huomioon vesioikeuden luvassa 

esitetyt ehdot. 
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