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1 JOHDANTO 

1.1 Stabilointi 

Päällysrakenteen stabilointi (myöhemmin tässä asiakirjassa stabilointi) on 
menetelmä, jolla parannetaan vanhaa tai rakennetaan uutta tien päällysra-
kennekerrosta käyttäen paikalla- tai asemasekoitusmenetelmiä. Paikal-
lasekoituksessa sekoitetaan rakennuspaikalla keskenään Iisäsideaine, jyrsit-
ty vanha kulutuskerrospäällyste, vanha sidottu tai sitomaton kantava kerros 
tai sen yläosa ja mandollisesti jakavan kerroksen yläosa ja mandollinen lisä-
kiviaines. Asemasekoituksessa sekoitustyö tapahtuu sekoitusasemalla ja 
valmis stabilointimassa levitetään asfaltinlevittimellä rakennuskohteeseen. 
Stabilointimenetelmät on kuvattu tarkemmin kohdassa 3. 

Stabiloinnilla lisätään liikennealueiden kuormituskestävyyttä, korjataan pin-
nan epätasaisuutta ja rakenteen muotoa tai vaurioita sekä vähennetään sta-
biloitavan kerroksen hienoaineksen routimisherkkyyttä. Stabiloinnissa käyte-
tään kokonaan tai osittain rakennuspaikalta saatavaa vanhaa tiemateriaalia 
tai se voidaan tehdä käyttäen muualta tuotavaa materiaalia. Stabiloinnissa 
käytetään sideaineena vaandotettua tai emuigoitua bitumia, sementtiä, bitu-
min ja sementin yhdistelmää, masuunihiekkaa tai sementillä aktivoitua ma-
suunihiekkaa. Stabiloidun kerroksen ominaisuudet on kuvattu tarkemmin 
kohdassa 4, koostumus kohdassa 5 ja raaka-aineet kohdassa 6. 

Stabiloidun rakenteen vaihtoehtoja ovat sitomaton kantava kerros, kantavan 
kerroksen pehmeä asfalttibetoni (PABK) ja korkealuokkaisilla teillä käytettä-
vä kantavan kerroksen asfalttibetoni (ABK). Rakenne valitaan aina tapaus-
kohtaisesti asetettavien vaatimusten perusteella. 

Uusien menetelmien ja tutkimusten ansiosta stabilointien kilpailukyky sito-
mattomiin kerroksiin verrattuna vähäliikenteisillä teillä ja kantavan kerroksen 
asfalttibetoniin nähden korkealuokkaisilla teillä on parantunut. 

Stabilointi on ympäristön kannalta paras vaihtoehto tierakenteen parantami-
sessa, koska siinä kierrätetään vanha tierakenne yleensä sataprosenttisesti 
ja uutta materiaalia tarvitaan vain vähän. Lisättävä materiaali voi olla myös 
teollisuuden sivutuotetta. Stabilointimenetelmillä voidaan säästää luonnon 
sora-alueita ja ottaa hyötykäyttöön heikompilaatuista kiviainesta. 

Stabilointi soveltuu työmenetelmänä myös saastuneiden maiden kiinteytyk-
seen, mutta tällöin tulee ottaa huomioon saastuneen maa-aineksen käsitte-
lyä koskevat erityisvaatimukset. Tässä asiakirjassa ei käsitellä näitä erityis-
vaatimuksia eikä anneta siten riittäviä ohjeita saastuneiden maa-ainesten 
stabilointien tekemistä varten. 
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Määritelmiä 
Asiakirjassa noudatetaan seuraavia määritelmiä: 

TYÖMENETELMÄT 

Bitumistabilointi Stabilointi, jossa lisätty sideaine on bitumi. 
Vaahtobitumistabilointi Bitumistabilointi, jossa lisätty sideaine on vaandotettu 

bitumi. 
Bitumiemulsiostabi- Bitumistabilointi, jossa lisätty sideaine on bitumiemul- 
lointi SO. 

Remix-stabilointi Remix-menetelmällä tehty bitumistabilointi. 
Komposiittistabilointi Stabilointi, jossa käytetään samassa kerroksessa sekä 

bitumista että hydraulista lisättyä sideainetta. (Tässä 
ohjeessa kohdan 5.3 mukainen massa.) 

Masuunihiekkastabilointi Stabilointi, jossa lisätty sideaine on masuunihiekka tai 
aktivoitu masuunihiekka. Jos masuunihiekkastabilointi 
sisältää aktivaattoria (yleensä sementtiä), merkitään 
sen lyhenteen yhteyteen A-kirjain (M HST-A). 

Sementtistabilointi Stabilointi, jossa lisätty sideaine on sementti. 
Esijyrsintä Vanhan päällysteen ja kantavan kerroksen jyrsintä en- 

nen stabilointia, jyrsittyjen materiaalien sekoitus kes- 
kenään yhdessä työvaiheessa, kerroksen muotoilu ja 
ti ivistämi nen. 

Stabilointijyrsintä Sideaineen sekoittaminen stabiloitavaan materiaaliin 
paikallasekoituksessa sekä kerroksen muotoilu ja tiivis- 
täminen. 

Sekoitusjyrsintä Vanhan päällysteen ja kantavan kerroksen jyrsintä ja 
jyrsittyjen materiaalien sekoitus keskenään yhdessä 
työvaiheessa ja sen jälkeen sekoitetun materiaalin 
muotoilu ja tiivistäminen. 

TUNNUSLUKUJA 

Kuivamassa Lämpökaapissa kuivatun materiaalin massa. 
Stabiloinnin massa Stabiloinnin sisältämien kuivien kiviainesten, jäävien 

sideaineiden ja lisäaineiden kuivamassa (ei sisällä vet- 
tä). 

Stabilointiin lisätyn side- Lisätyn sideaineen osuus stabiloinnin kuivamassasta. 
aineen pitoisuus 
Stabilointiin lisätyn bi- Lisätyn bitumin osuus stabiloinnin kuivamassasta 
tumin pitoisuus 
Stabiloinnin kokonaisbi- Asfalttirouheen sisältämän ja massaan lisätyn bitumin 
tumipitoisuus 	yhteisosuus stabiloinnin kuivamassasta 
Stabilointiin lisätyn se- 	Lisätyn sementin osuus stabiloinnin kuivamassasta 
mentin pitoisuus 
Stabiloinnin masuuni- 	Masuunihiekan osuus stabiloinnin kuivamassasta 
hiekkapitoisuus 
Stabiloinnin vesipitoi- 	Stabiloinnin kokonaisvesipitoisuus prosentteina 
suus 	 stabiloinnin kuivamassasta 
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Tartukepitoisuus 

Emulgaattoripitoisuus 

Tartukkeen massa prosentteina lisätyn bitumin 
massasta. 

Emulgaattorin määrä prosentteina emulsion 
massasta 
(Emulsion massa sisältää bitumin ja veden). 

1.2 Lyhenteitä 

Asiakirjassa on käytetty seuraavia lyhenteitä: 

Lyhenne Selite 
BST Bitumistabilointi 

VBST Vaahtobitumistabilointi 
BEST Bitumiemulsiostabilointi 
REST Remix-stabilointi 

KOST 	Komposiittistabilointi 

MHST 	Masuunihiekkastabilointi ilman aktivaattoria 
MHST-A 	Aktivoitu masuunihiekkastabilointi 

SST 	 Sementtistabilointi 

EJYR 	Esijyrsintä 
STJYR 	Stabilointijyrsintä 
SJYR 	Sekoitusjyrsintä 

1.3 Stabiloinnin suositeltava toteutustapa 

Tässä asiakirjassa on kuvattu stabilointitöiden suositeltavat toteutustavat. 
Stabilointimenetelmän valinnan tulisi perustua stabilointien laatuvaatimuk-
sun, rakennuskohteen käyttöolosuhteisiin, materiaalien ja niistä valmistettu-
jen massojen toiminnallisiin ominaisuuksiin, rakenteen käyttöikään ja elin-
kaarikustannuksiin. 

Stabilointityöt tulisi valmistella, suunnitella ja toteuttaa siten, että näytteenot-
toon vanhasta tierakenteesta ja mandollisten ennakkokokeiden tekemiseen 
varataan riittävästi aikaa, stabilointimassan koostumus suunnitellaan koke-
musperäisen tai kokeellisen suhteitustavan mukaan, päällysrakenne mitoite-
taan mitoitusohjeiden mukaisesti ja stabilointityö toteutetaan ammattitaitoi-
sesti käyttäen tarkoitukseen soveltuvaa kalustoa ja stabilointiasiakirjoissa 
suositeltuja työmenetelmiä. 
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1.4 Vaatimusten asettaminen 

Stabiloitujen kantavien ja jakavien kerrosten yleiset vaatimukset lopputuot-
teelle ja työn tekemiselle on esitetty lnfrarakentamisen yleisissä laatuvaati-
muksissa (lnfraRYL2006, osa 1, Tekniset vaatimukset, kohta 21322) [1]. 

Asiakirjassa "Päällysrakenteen stabilointi" on asetettu vaatimuksia stabiloin-
tien koostumukselle, raaka-aineille, koostumuksen suunnittelulle, suhteituk-
selle, stabilointikalustolle ja stabilointityön suoritukselle. Vaatimuskohdat on 
merkitty pystyviivalla marginaaliin. 

Urakka-asiakirjoissa voidaan tarvittaessa asettaa stabiloin nin työkohtaiset 
vaatimukset. 
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2 SEKOITUSMENETELMÄT 

2.1 Yleistä 

Stabiloinnit voidaan luokitella massan osa-aineiden sekoitustavan mukaan 
paikallasekoitus- ja asemasekoitusmenetelmiin. Stabilointimenetelmät on 
esitelty kohdassa 3. 

Paikallasekoitusmenetelmässä stabiloinnin raaka-aineet ovat vanhan tiera-
kenteen parantamiskohteissa paäasiassa parannettavalla tiellä aiemmin 
käytettyä vanhaa materiaalia. Muualta tuodaan vain lisäsideaineet, lisäaineet 
sekä mandollinen lisäkiviaines. 

Asemasekoitusmenetelmässä stabiloitavat materiaalit sekoitetaan keske-
nään massaksi sekoitusasemalla, josta se tuodaan levityskohteeseen. 

Paikallasekoitusmenetelmällä valmistetun stabiloinnin työvaiheet ovat esijyr -
sintä, kastelu tarvittaessa, lisäkiviaineksen levitys tarvittaessa, sideaineen 
lisäys, stabilointijyrsintä, pinnan muotoilu ja tiivistäminen. 

Sekoitusmenetelmän valinnan tulee perustua vaihtoehtojen vertailuun. Se-
koitusmenetelmän valintaan vaikuttavat käytettävissä olevat materiaalit, ra-
kennusolosuhteet, kuten tasausviivan paikka ja tiealueen leveys, työlle ase-
tetut tavoitteet, työstä aiheutuvat kustannukset sekä suunniteltu rakenteen 
käyttöikä. Menetelmän valintaan vaikuttavat myös kohteella aiemmin tehdyt 
toimenpiteet, esim. sisältääkö vanha rakenne lujiteverkkoja tai vanhoja stabi-
lointikerroksia. Suomessa paikallasekoitus on stabilointitöissä paljon ylei-
sempää kuin asemasekoitus. Asema- ja paikallasekoitus johtavat erilaiseen 
lopputulokseen, koska massan koostumus on asemasekoituksessa parem-
min hallittavissa. 

2.2 Paikallasekoitus 

Paikallasekoitusmenetelmässä sideaine sekoitetaan stabiloitavaan kerrok-
seen rakennuspaikalla työhön soveltuvalla sekoitusjyrsimellä. Paikallasekoi-
tusmenetelmä soveltuu: 

vanhojen tai kevyesti rakennettujen teiden rakenteen parantamiseen, 
kun tien tasausviivaa ei voi nostaa tai kun rakenteen parantamiseen 
tarvittavat vaihtoehtoiset muut kiviainekset ovat kaukana. 

- uudisrakentamiseen, jolloin stabiloitava materiaali levitetään ja tiiviste-
tään rakenteeseen ennen stabilointia. 

Paikallasekoitukselle on ominaista: 
+ vanhojen rakennekerrosten ja päällysteiden tehokas hyötykäyttö 
+ stabiloitavaksi kelpaa lujuudeltaan ja muodoltaan huonompi kiviaines kuin 

sitomattomiin kerroksiin 
+ vähäinen lisäkiviainesten kuljetustarve 
+ nopea työnsuoritus ja vähäinen liikennehaitta 
+ ei tarvita ympäristölupaa 
- sideaineen ja kiviaineksen sekoittuminen ja massan koostumus eivät ole 

yhtä tasalaatuisia kuin asemasekoituksessa. 



14 
	

Päällysrakenteen stabilointi 
19.12 .2007 
	

SEKOITUSMEN ETELMÄT 

2.2.1 	Esijyrsintä (EJYR) 

Esijyrsintä tehdään yleensä aina, kun stabiloidaan vanhoja teitä. Esijyrsin-
nällä tarkoitetaan parannettavan tien vanhan päällysteen ja kantavan ker-
roksen jyrsintää ja jyrsittyjen materiaalien sekoittamista keskenään yhdessä 
työvaiheessa (homogenisointia). Esijyrsinnän kerrospaksuus on yleensä 
150-200 mm. Esijyrsiritä tehdään ennen varsinaista stabilointia. Jos stabiloi-
tavalla tiellä on useampia vanhoja asfalttibetonikerroksia, voidaan osa asfal-
tista jyrsiä asfalttirouheeksi erillisessä työvaiheessa jo ennen esijyrsintää. 
Asfalttirouhe voidaan käyttää joko RC-asemalla tai stabiloinnissa. Tällöin 
vanha sideaine hyödynnetään tehokkaasti. 

Esijyrsinnän yhteydessä tehtävässä tiivistämisessä ei pyritä lopullisen stabi-
lointikerroksen tiiveyteen. Työvaiheen päätarkoituksena on saattaa tien pro-
fiili kantavan kerroksen rakentamista vastaavasti oikeaan tasoon, muotoon 
ja tasaisuuteen ennen stabilointijyrsintää. Tällä työvaiheella vähennetään 
kerrosmateriaalin lajittumia, paksuusvaihteluita, kiviaineksen lisäystarvetta ja 
stabilointijyrsinnän jälkeistä muotoilutarvetta. 

Jos lisäkiviainesta tarvitaan stabiloitavan materiaalin rakeisuuden ja/tai tien 
profiilin parantamiseksi, se sekoitetaan yleensä esijyrsinnän yhteydessä. 

2.2.2 Stabilointijyrsintä (STJYR) 

Stabilointijyrsintä on paikallasekoituksen työvaihe, jossa stabiloitavaan mate-
riaaliin sekoitetaan massaan lisättävät sideaineet. Stabilointijyrsinnän ker-
rospaksuus on yleensä 150-200 mm. 

2.2.3 Sekoitusjyrsintä (SJYR) 

Sekoitusjyrsintä ilman sideainelisäystä ei ole stabilointimenetelmä. Se on 
paikallasekoitusmenetelmä, jota käytetään päällysrakenteessa olevien mate-
riaalien homogenisointiin ilman sideaineen lisäystä ja sen tulos riippuu sekoi-
tettavan kerroksen materiaalien laadusta ja rakeisuudesta. Sekoitusjyrsinnän 
kerrospaksuus on yleensä 150-200 mm. 

2.3 Asemasekoitus 

Asemasekoitusmenetelmässä stabilointimassa valmistetaan tarkoitukseen 
soveltuvalla sekoitusasemalla. Asemasekoitusmenetelmää käytetään pää-
asiassa uuden tien rakentamisen sekä rakenteen parantamisen yhteydessä 
silloin, kun stabiloitava rakennekerros koostuu uudesta kohteeseen lisättä-
västä materiaalista. 

Asemasekoitus tarjoaa monipuoliset mandollisuudet materiaalien ja sideai-
neiden käyttöön ja massan koostumuksen hallintaan. Nykyaikaisella päällys-
teasemalla voidaan elvyttää asfalttirouhe, annostella kiviaineslajitteet, jau-
hemaiset täyte- ja sideaineet, vesi sekä bitumi eri muodoissa tarkasti, jolloin 
massasta tulee homogeeninen. 



Päällysrakenteen stabilointi 
	

15 
SEKOITUSMENETELMÄT 

	
19.12 .2007 

Asemasekoitukselle on ominaista: 
+ voidaan valmistaa kaikkia stabilointimassoja 
+ kiviaineslajitteiden, asfalttirouheen ja sideaineen annostelu on tarkka 
+ asfalttirouhe voidaan elvyttää ja/tai se voidaan lämmittää kuten kiviainek-

setkin 
+ massa on homogeeninen ja tasalaatuinen 
+ kerros voidaan rakentaa valittuun paksuuteen 
- vanhojen rakennekerrosten materiaalien hyödyntäminen asemasekoituk-

sessa edellyttää niiden kuljettamista asemalle ja takaisin kohteeseen 
- asemasekoitus on yleensä kalliimpaa kuin paikallasekoitus. 
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3 STABILOINTIMENETELMÄT 

3.1 Yleistä 

Stabilointimenetelmät luokitellaan yleensä stabiloinnin sideainelajin perus-
teella. Tässä ohjeessa käsitellään ainoastaan bitumisia ja hydraulisia sideai-
neita. 

3.2 Bitumistabilointi (BST) 

Bitumistabilointi voidaan tehdä vaahtobitumistabilointina, bitumiemulsiostabi-
lointina tai Remix-stabilointina. Vaahtobitumi- ja bitumiemulsiostabilointi voi-
daan tehdä joko paikallasekoituksena tai asemasekoituksena. Remix-
stabilointi tehdään Remix-stabilointilaitteella paikallasekoituksena sideainee-
na emulgoitu tai vaandotettu bitumi. Bitumistabiloinneissa voidaan yhtenä 
osa-aineena käyttää asfalttirouhetta (vanhaa tiepäällystemateriaalia jyrsitty -
nä tai murskattuna). 

3.2.1 Vaahtobitumistabilointi (VBST) 

Vaahtobitumistabilointi on menetelmä, jossa sekoitetaan vettä kuumaan bi-
tumiin ylipaineessa ja seoksen annetaan purkautua alempaan paineeseen. 
Seoksen purkautuessa sekoituskammiosta normaaliin ilmanpaineeseen vesi 
höyrystyy hyvin nopeasti ja saa aikaan bitumin vaahtoutumisen. Sekoituksen 
tulee tapahtua tänä aikana, koska silloin sideaineen pinta-ala on suurimmil-
laan. Kun vaandotettu bitumi sekoittuu kylmään ja kosteaan kiviainekseen, 
se sitoo hienoaineksen. 

Bitumin vaahtoutumisominaisuuksia kuvataan tilavuuden laajenemiskertoi-
mella ja puoliintumisajalla. Tilavuuden laajenemiskerroin on bitumivaandon 
maksimitilavuuden suhde bitumin alkuperäiseen tilavuuteen. Vaandon puo-
liintumisaika on aika, mikä kuluu vaandon maksimitilavuuden puoliintumi-
seen. Kun vettä sekoitetaan kuumaan bitumiin 2-3 massaprosenttia bitumin 
määrästä, saadaan noin 15...20—kertainen vaahtoutuminen. 

Bitumin lämpötilan merkitys vaahtoutumiselle on ratkaiseva. Mikäli bitumin 
lämpötila on liian alhainen, vaahtoutuminen heikkenee tai sitä ei tapandu 
lainkaan. 

3.2.2 Bitumiemulsiostabilointi (BEST) 

Bitumiemulsiostabilointi on menetelmä, jossa bitumi lisätään emulsiona kyl-
mään ja kosteaan kiviainekseen. Bitumiemulsiosta on bitumia noin 60-75 
massa-%. Emulsion bitumipitoisuus tulee selvittää tapauskohtaisesti ennen 
suhteitusta. Emulsiossa bitumi on jakautunut pieniksi pisaroiksi veteen. Jou-
tuessaan kosketukseen kivipinnan kanssa emulsio murtuu. Emulsion murtu-
essa vesi erottuu emulsiosta, jolloin bitumipisarat tarttuvat kiviainesrakeisiin 
ja toisiinsa muodostaen sidoksia kivirakeiden välille. 
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Bitumiemulsio valmistetaan emulgoimalla bitumia veteen. Emulsioon sen 
valmistuksen yhteydessä lisätty emuigaattori pitää yksittäiset bitumipisarat 
erillään. Emulsiostabiloinnissa käytetään sekä hitaasti että keskinopeasti 
murtuvia emulsioita riippuen käyttötarkoituksesta, tekniikasta ja kiviainekses-
ta. 

Bitumiemulsion ja kiviaineksen välinen tarttuvuus ja emulsion murtumisaika 
tulee varmistaa ja niiden tulee soveltua rakentamisolosuhteisiin. Emulsioiden 
käsittelyssä on varottava ennenaikaista murtumista mm. pumppauksen ja 
lämmityksen yhteydessä. Emulsio on suojattava pakkaselta. Jos emulsio 
jäätyy, se pilaantuu käyttökelvottomaksi. 

3.2.3 Remix-stabilointi (REST) 

Remix-stabilointi on paikallasekoitteinen bitumistabilointimenetelmä, joka si-
sältää seuraavat työvaiheet: vanhan päällysteen lämmitys, vanhan päällys- 
teen ja kantavan kerroksen yläosan jyrsintä, uuden kiviaineksen lisäys tarvit-
taessa, massan sekoitus emulgoidun tai vaandotetun bitumin kanssa, levitys 
ja tiivistys. Sekoitus tehdään tarkoitusta varten rakennetulla jatkuvatoimisella 
sekoittimella tiellä. Kerrospaksuus on yleensä noin 80-120 mm. 

Remix-stabiloinnissa on olennaista, että lämmityksen ansiosta massa sekoit-
tuu, homogenisoituu ja tiivistyy hyvin, mistä johtuen massalla on hyvä sään 
ja liikenteen kestävyys. Jos kohteessa on paksu päällystekerros (yli 100 
mm), se täytyy jyrsiä ohuemmaksi ennen stabilointia. 

3.3 Komposiittistabilointi (KOST) 

Komposiiteiksi sanotaan yleisesti menetelmiä, joissa käytetään samassa 
päällysrakenteen kerroksessa bitumista ja hydraulista lisättävää sideainetta 
tarkoituksena yhdistää bitumisen ja hydraulisen sideaineen hyvät ominai-
suudet: bitumisen sideaineen joustavuus ja kestävyys epätasaisia painumia 
ja routanousuja vastaan sekä hydraulisen sideaineen antama deformaa-
tiokestävyys rakenteen parhaan mandollisen kuormituskestävyyden ja kes-
toiän saavuttamiseksi. Bitumi voidaan lisätä vedellä vaandotettuna tai emul-
goituna. Massaan voidaan sekoittaa asfalttirouhetta. Komposiittiteknologian 
kehittäminen luo monipuoliset mandollisuudet uusien tuotteiden kehittämisel-
le ja niiden käyttöönotolle tuotehyväksynnän avulla. 

Tämän ohjeen mukaisella komposiittistabiloinnilla tarkoitetaan stabilointime-
netelmiä, joissa sideaineena on sekä bitumia että sementtiä (likimäärin suh-
teessa 3:1). Suhteellisen vähäisellä sementtilisäyksellä lisätään massan al-
kulujittumisnopeutta, sidotaan ylimääräistä vettä, parannetaan deformaatio-
ja vedenkestävyyttä sekä lisätään jäykkyyttä verrattuna bitumistabilointiin. 
Komposiittistabilointi voidaan tehdä paikallasekoitus- tai asemasekoitusme-
netelmällä. Paikallasekoituksessa esijyrsityn, muotoillun ja tiivistetyn kerrok-
sen päälle levitetään sementti tai muu hydraulinen sideaine, minkä jälkeen 
tehdään normaali bitumistabilointi vaandotetulla tai emulgoidulla sideaineel-
la. Sideaineet voidaan lisätä myös lietteenä. 
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3.4 Masuunihiekkastabilointi (MHST, MHST-A) 

Masuunihiekkastabilointi on menetelmä, jossa sideaineena käytetään teräs-
teollisuuden sivutuotetta masuunihiekkaa. Masuunihiekan kemiallinen koos-
tumus on samantapainen kuin sementillä ja sitoutumisen avulla saadaan ai-
kaan rakenne, joka ominaisuuksiltaan muistuttaa sementtistabilointia. Tarvit-
taessa käytetään masuunihiekan sitoutumisreaktion nopeuttamiseksi se-
menttiä aktivaattorina. Sementin lisäyksellä voidaan tarvittaessa myös vä-
hentää hienoainespitoisen stabiloitavan materiaalin deformoitumisherkkyyttä 
tai humuksen vaikutusta. Masuunihiekan sitoutumisreaktio on hitaampi kuin 
sementillä, joten masuunihiekkastabiloidun kerroksen työstöaika on pidempi 
sementtistabilointiin verrattuna. Masuunihiekalla on myös kyky sitoutua osit-
tain uudelleen. 

Masuunihiekkastabiloinnin lyhenne on MHST, kun sideaine on pelkkää ma-
suunihiekkaa ilman aktivaattoria. Kun aktivaattorina käytetään sementtiä, 
käytetään lyhennettä MHST-A. 

Masuunihiekkastabilointi tehdään yleensä paikallasekoitusmenetelmällä, jol-
loin muotoillun ja tiivistetyn stabiloitavan kerroksen päälle levitetään ma-
suunihiekka ja mandollinen aktivaattorina käytetty sementti ja sekoitetaan ne 
stabiloitavaan kerrokseen stabilointijyrsimellä, minkä jälkeen kerros muotoil-
laan ja tiivistetään. Stabiloitava kerros voi sisältää myös asfalttirouhetta. 

3.5 Sementtistabilointi (SST) 

Sementtistabilointi on menetelmä, jossa sekoitetaan keskenään sementtiä, 
vettä ja stabiloitavaa kiviainesta siten, että vesi muodostaa yhdessä semen-
tin kanssa sementtiliiman, joka kovettuessaan sitoo kiviainesrakeet toisiinsa. 
Sidoksen lujuus riippuu käytetyn sementin pitoisuudesta, sementtilaadusta, 
vesi-sementti —suhteesta, kiviaineksen rakeisuudesta, stabiloidun kerroksen 
tiiveydestä ja iästä. 

Sementtistabilointi voidaan tehdä paikallasekoitus- tai asemasekoitusmene-
telmällä. Sementti voidaan lisätä jauheena tai lietteenä. Paikallasekoitukses-
sa esitiivistetyn ja muotoillun kerroksen päälle levitetään sementti, joka se-
koitetaan stabiloitavaan kerrokseen stabilointijyrsimellä, minkä jälkeen ker-
ros muotoillaan ja tiivistetään. Stabiloitava kerros voi sisältää myös asfaltti-
rouhetta. 
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4 STABILOINTIMENETELMÄN VALINTAPERUSTEET 

4.1 Stabilointien ominaisuudet 

4.1.1 Kuormituskestävyys 

Stabiloitu kerros kestää ja jakaa liikennekuormia paremmin kuin sitomaton 
kantava kerros. Bitumistabiloitu kerros on joustava ja sen lujuus on alhai-
sempi ja lujuuden kehittyminen on hitaampaa kuin sementtistabiloinnilla. 

Sementtistabilointi ei jousta, mutta sen avulla saavutetaan nopeasti hyvä 
kantavuus. Se johtuu siitä, että lujittuneen sementtistabilointikerroksen jäyk-
kyysmoduuli on merkittävästi suurempi kuin bitumistabilointikerroksen mo-
duuli. 

Masuun ihiekkastabiloidun kerroksen kuormituskestävyys kasvaa hitaan si-
toutumisen vuoksi hitaammin kuin sementtistabiloidun kerroksen. Hidas si-
toutuminen on otettava huomioon suhteituskokeissa, kun valitaan lopullista 
sideai nepitoisu utta. 

4.1.2 Deformaatiokestävyys 

Stabiloitu kantava kerros deformoituu vähemmän kuin rakeisuudeltaan vas-
taava sitomaton kerros eikä hienonemista tapandu. 

Liian korkea bitumipitoisuus lisää bitumistabiloinnin deformoitumisriskiä läm-
pimällä säällä ja liian alhainen bitumipitoisuus heikentää sen vedenkestä-
vyyttä. Tästä syystä sekä vedenkestävyys että deformaatio-ominaisuudet 
tulee ottaa huomioon, kun bitumipitoisuus valitaan. 

Komposiittistabiloinnissa hydraulinen sideainekomponentti mandollistaa si-
dotun kerroksen jäykkyyden suunnitelmallisen hallinnan ja lämpötilaherkkyy-
den vähentämisen verrattuna pelkällä bitumilla sidottuun rakenteeseen. Näin 
ollen jäykän ja joustavan sideaineen optimaalinen yhdistelmä on sekä kuor -
mitusta kestävä että joustava ja sen seurauksena vastaa hyvin myös raken-
teen pitkäaikaiskestävyyttä koskeviin vaatimuksiin. Kumpi ominaisuus, jäyk-
kyys vai joustavuus on mitoittava, riippuu rakenteen routa- ja kuormitusolo-
suhteista. Testausmenetelmät valitaan sen mukaan, kumpi on mitoittava 
ominaisuus. 

Sementillä tai masuunihiekaUa stabiloidulla kerroksella ei ole deformaatioris-
kiä. Masuunihiekkastabiloidulle kerrokselle on tyypillistä ns. itsestäänkorjau-
tuvuus eli sitoutumisreaktio alkaa uudelleen mandollisesti haljenneesta koh-
dasta. 

4.1.3 Routimattomuus ja kuivatus 

Vanhan sitomattoman rakennekerroksen stabiloinnissa sideaine sitoutuu 
hienorakeiseen kiviainekseen, jolloin stabiloitu kerros sitoo vähemmän vettä 
ja tulee routimattomaksi. Sideaine vähentää myös veden imeytymistä ker -
rokseen ja sen sisältämään hienoainekseen ja vähentää stabiloidun päällys-
rakennekerroksen routimista. Päällysrakennekerrosten stabilointi ei kuiten-
kaan poista pohjamaan routimistaipumusta. 
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Kun stabiloidaan rakeisuudeltaan heikkolaatuisia kiviaineksia, ei routimatto-
muutta aina saavuteta ilman massan rakeisuuden korjaamista ja sideainepi-
toisuuden lisäystä. 

Stabiloitavassa kohteessa on varmistettava hyvä kuivatus ja ojat tulee tarvit-
taessa kunnostaa ennen stabilointia. Tierakenteeseen jäävä vesi on vahin-
gollista myös stabiloidulle kerrokselle. 

4.2 Materiaalien ominaisuudet 

Käytettävissä olevien materiaalien ominaisuudet vaikuttavat myös menetel-
män valintaan. Materiaalit, niiden koostumuksen ohjearvot ja materiaalivaa-
timukset esitetty luvuissa 5 ja 6. Yleensä pyritään hyödyntämään tieraken-
teen olemassa olevat materiaalit. Jos todetaan, että on vaihtoehtoisia mene-
telmiä, joilla kaikilla päästään haluttuun laatutasoon ko. kohteella, menetel-
män valinnan ratkaisee materiaalien saatavuus ja hintavertailu. Rakenteen 
ominaisuuksien korjaaminen lisäkiviaineksella voi kuitenkin olla tarpeen, jot-
ta saavutetaan hyvät toiminnalliset ominaisuudet. Kun rakeisuuskäyrä on 
optimaalinen, voidaan useissa tapauksissa alentaa sideainepitoisuutta ver-
rattuna huonomman rakeisuuden mukaiseen massaan. 

4.3 Kohteen ominaisuudet 

Arvioitaessa rakenteen parantamistapaa on otettava huomioon myös olo-
suhteiden asettamat vaatimukset menetelmän käytölle. Taulukossa 1 on ar-
vioitu olosuhdetekijöiden vaikutusta sideainelajin valintaan. 

Stabiloinnit soveltuvat käytettäväksi vanhojen päällystettyjen teiden kuormi-
tuskestävyyden lisäämiseen kohteissa, joissa 
• uusittavan päällysteen alla oleva sitomaton kiviaines on kyseiselle stabi-

lointimenetelmälle kelpaavaa, 
• tasausviivan huomattava muuttaminen ja tiealueen leventäminen ei ole 

mandollista, 
• sitomattomien kerrosten rakentaminen vaatisi kiertotie- tai muita erityisiä 

liikennejärjestelyjä, 
• Stabilointityö häiritsee liikennettä vähemmän kuin sitomattoman raken-

nekerroksen teko, koska stabilointi etenee nopeasti ja se voidaan toteut-
taa ajokaista kerrallaan. 
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Taulukko 1. Sideaineiclen soveltuminen erilaisiin stabilointiolosuhteisiin (suun-
taa-anta via ohjeita). 

Bitumi+ MaHk+ MaHk+ 
Sideainelaji Bitumi MaHk Sementti ________ sem. _______ sem 0,5-1,3% sem >1,3% ________ 
Työmenetelmä BST KOST MHST MHST-A MHST-A SST 
Alustan 

Heikko Heikko Heikko Heikko Kantava Kantava kantavuus 	*) 
70 80 70 80 100 100 

(min.) _____ ________ _____ ________ _______ _____ 
Liikenne Vilkas! Vilkas, raskas! Vilkas, Vilkas, raskas! Vilkas, Vilkas, 

vähäinen vähäinen vähäinen vähäinen raskas raskas 
Alustan Lievästi Lievästi Lievästi Lievästi Routi- Routi- 
routivuus **) routiva routiva routiva routiva maton maton 

*) Mitoituksessa käytettäviä laskennallisia raja-arvoja suunnitteluohjeissa. 
**) Tierakenteen suunnitteluohjeessa [3] on tarkempaa tietoa routivuuden huomioon 

ottamisesta 

Bitumistabilointi soveltuu käytettäväksi, kun 
• halutaan rakenteelle lisää kuormituskestävyyttä 
• käsiteltävän kerroksen routakestävyyttä halutaan parantaa, 
• kohteella esiintyy loivia epätasaisia routanousuja. Bitumistabilointi sietää 

joustavuutensa vuoksi routanousua paremmin kuin hydraulisesti sidottu 
kerros, 

• halutaan nopeasti kohde liikenteelle. Bitumistabiloidulla pinnalla voidaan 
liikennöidä stabiloinnin päätyttyä, 

• halutaan parantaa lyhyitäkin osuuksia. 

Komposiittistabilointi soveltuu käytettäväksi 
• 	kaikkiin stabiloitaviin kohteisiin (myös korkealuokkaisille teille) ja erityi- 

sesti, kun 
• 	päällystystyö ajoittuu nopeasti stabilointityön jälkeen. Komposiit- 

tistabiloinnilla saavutetaan nopeasti päällystystyöhön tarvittava 
alkulujuus, 

• 	kun tarvitaan sekä hyvää luj uutta että joustavuutta. 

Sementtistabilointi sopii 
• kohteisiin, joissa tarvitaan suurta kantavuutta ja kuormituskestävyyttä, 
• kohteisiin, joissa voidaan käyttää ohuita rakennekerroksia, 
• uusien routimattomiksi rakennettujen teiden rakennekerroksiksi, ks. Tie- 

rakenteen suunnittelu [3]. 

Masuunihiekkastabilointi soveltuu hyvin kohteisiin, joissa 
• tarvitaan hyvää kantavuutta, 
• esiintyy lieviä routanousuja. Sitoutumisominaisuuksiensa ansiosta ra-

kenne alkaa rikkouduttuaan sitoutua uudelleen, 
• masuunihiekkastabiloinnin hitaasta sitoutumisesta johtuvaa pitkää työs-

tettävyysaikaa voidaan hyödyntää. 
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Sementillä tai masuunihiekalla stabiloitu rakennekerros voi vaurioitua suolan 
ja veden yhteisvaikutuksesta. Suolaveden pääsy stabiloituun SST- tai 
MHST-kerrokseen tulee estää. Stabiloinnin suola-pakkaskestävyys voidaan 
tarvittaessa selvittää ennakkokokein käyttäen syklistä suola-pakkaskestä-
vyyskoetta, liite 7. Stabiloinnin suojauksesta on ohjeita kohdissa 8ja 10.2.6. 

4.4 Kustannustarkastelu 

Kustannusvertailussa eri menetelmien välillä tulee ottaa huomioon sekä 
tienpitäjän että tien käyttäjän kustannukset. Tien käyttäjän kustannuksissa 
eroa eri menetelmien välille syntyy liikenteelle aiheutuvasta haitasta työn ai-
kana. Liikenteelle työn tekemisestä aiheutuvaa haittaa arvioidaan aikakus-
tannuksina. Vertailtaessa niitä eri menetelmien välillä arvioidaan työn liiken-
teelle aiheuttaman haitan määrä, kestoaika ja liikenteen määrä. Esim. sito-
mattoman rakenteen rakentamisen ja stabiloidun rakenteen tekemisen välillä 
eroa syntyy sekä haitan voimakkuudessa että kestoajassa. 

Menetelmissä vakioina pysyvät kustannukset voidaan jättää tarkastelun ul-
kopuolelle. Kustannustarkastelu tulee tehdä aina tapauskohtaisesti, koska 
hankkeen olosuhdetekijöillä on suuri merkitys kustannuksiin. Tässä on esi-
tetty esimerkkinä stabiloinnin työ- ja vuosikustannusten laskennassa huomi-
oitavat asiat. 

Stabiloinnin kustannukset muodostuvat: 
ennakkokokeiden ja työnaikaisten tutkimusten kustannuksista 
työ- ja konekustannuksista 
materiaalikustannuksista. 

Tutkimuskustannukset riippuvat kohteen olosuhdetekijöiden lisäksi tutkimus-
ohjelman laajuudesta. Ennakkokokeet vähentävät työn epäonnistumisen ja 
laatupoikkeamien riskiä. Jos ei tehdä riittäviä ennakkokokeita, kasvavat ris-
kikustannukset, jotka sisällytetään urakkahintaan. 

Työ-, kone- ja materiaalikustannuksiin vaikuttavat urakan laajuus ja valittu 
työmenetelmä. Materiaalikustannukset muodostuvat kiviaines-, sideaine- ja 
lisäainekustannuksista. Töiden ajoitus vaikuttaa myös työkustannuksiin ja 
laatuun. Työt tulisi ajoittaa edulliseen vuodenaikaan. 
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5 STABILOINTIMASSAN KOOSTUMUS 

5.1 Yleistä 

Stabiloitavan massan raaka-aineet ovat kiviaines, mandollinen astalttirouhe, 
sideaine ja mandolliset lisäaineet. Asfalttirouhe on jyrsittyä tai murskattua 
vanhaa asfalttia, joka koostuu kiviaineksesta ja bitumista. 

Jos stabilointimassa sisältää asfalttirouhetta, on rouheen sisältämä kiviaines 
yksi stabilointimassan yhdistetyn kiviaineksen rakeisuuskäyrän lajitteista ja 
rouheen sisältämä bitumi on osa kokonaisbitumipitoisuutta. Yhdistetyn ki-
viaineksen rakeisuuden ohjealueet on esitetty kuvissa 1-3. 

Vanhaa rakennekerrosta stabiloitaessa käytetään yleensä paikallasekoitus-
menetelmää. Uutta rakennekerrosta stabiloitaessa voidaan käyttää joko 
asema- tai paikallasekoitusmenetelmää. 

5.2 Bitumistabilointi 

Bitumistabiloinnin kiviaineksen rakeisuuden tulee olla kuvassa 1 esitetyllä 
ohjealueella, kun stabiloidaan osittain tai kokonaan vanhaa rakennekerrosta 
ja kuvassa 2 tai 3 esitetyllä ohjealueella, kun stabiloidaan uutta rakenneker-
rosta. 

Asemasekoitteisen bitumistabiloinnin rakeisuudelle valitaan esiselvitysten 
ja/tai ennakkokokeiden perusteella työkohtainen ohjekäyrä, joka jää yleisen 
ohjealueen sisään ja on yleisen ohjealueen rajakäyrien suuntainen. 

Paikalla sekoitetun bitumistabiloinnin rakeisuuden tulee olla yleisellä ohje- 
alueella ja kulkea yleisen ohjealueen rajakäyrien suuntaisena. 

Bitumiemulsiostabiloinnin kiviaineksen hienoainespitoisuus ei saa olla yli 8 
%, ellei massan riittävää vedenkestävyyttä ole varmistettu kokeellisesti. 
Emulsion toimivuus stabiloitavan kiviaineksen kanssa tulee varmistaa etukä-
teen. 

Korkea hienoainespitoisuus on haitallisempaa bitumiemulsiostabiloinnilla 
kuin vaahtobitumistabiloinnilla. Liian suuri hienoainespitoisuus heikentää 
massan vedenkestävyyttä ja vaikeuttaa massan sekoittumista, koska sideai-
ne sitoutuu kokonaan liian suureen hienoainesmäärään. 

Stabilointimassaan lisättävä sideainepitoisuus valitaan kohdan 7 mukaisesti 
joko kokemusperäisesti tai kokeellisesti. Bitumistabilointiin lisättävän bitumi-
pitoisuuden minimi on 0,8 % stabiloinnin massasta. 

Kun bitumistabilointimassanäytteestä määritetään sideainepitoisuus, tarkoi-
tetaan massan kokonaisbitumipitoisuutta. 

Massaan lisättävä bitumi on yleensä bitumilajia 160/220 vaandotettuna tai 
emulgoituna. 
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Kokonaisbitumipitoisuus sisältää sekä massaan lisättävän bitumin että sta-
bilointimassaan sekoitettavan asfalttirouheen sisältämän bitumin. Se riippuu 
siten sekä asfalttirouheen osuudesta, rouheen bitumipitoisuudesta että lisä-
bitumipitoisuudesta. Vaahtobitumi-, bitumiemulsio- ja Remix-stabilointimas-
san yleensä käytettävät kokonaisbitumipitoisuudet kuvien 1-3 mukaisilla ra-
keisuuksilla on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Vaahto-, bitumiemu/sio- ja Remix-stabioinnin yleensä käytettävät 
kokonaisbitumipitoisuudet kuvien 1-3 rakeisuuksilla. 

____________________ 
Kokonaisbit. pit. 

% 
VBST tai BEST 	vanha kerros 3,0-4,5 
VBST tai BEST uusi kerros 3,0-4,1 
REST 2,5-3,5 

Kokonaisbitumipitoisuuden tulee olla vaahtobitumi- ja emulsiostabiloinnissa 
vähintään 3,0 % ja Remix-stabiloinnissa vähintään 2,5 %. 

Vedenkestävyyden parantamiseksi vaahtobitumistabiloinnin sideaineeseen 
lisätään korkean lämpötilan kestävää tartuketta (yleensä diamiinia) vähin-
tään 0,5 % lisäbitumin massasta, ellei kokeellisesti ole osoitettu, ettei käytet-
tävä kiviaines tarvitse tartuketta. Emulsiostabiloinnin sideaineessa oleva 
emulgaattori on yleensä myös diamiinia, joten se toimii tartukkeen tapaan. 

Kuva 1. 	Bitumi-, kom poslltti- ja sementtistabiloinnin kiviaineksen rakeisuu- 
den yleinen ohjealue, kun stabiloidaan osittain tai kokonaan van-
haa kerrosta. *) **) 

*) Bitumiemulsiostabiloinnin kiviaineksen hienoainespitoisuus ei saa olla yli 8 %, ellei 
massan riittävää vedenkestävyyttä ole varmistettu kokeeliisesti. 
**) Jos stabiloitavan vanhan kerroksen rakeisuus poikkeaa ohjealueesta, rakeisuus 
korjataan kohteeseen tuotavalla lisäkiviaineksella. 
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Kuva 3. 	Bitumi-, kom posiitti- ja sementtistabioinnin kiviaineksen (32 mm) 
rakeisuuden yleinen ohjealue, kun stabioidaan uutta rakenneker-
rosta. *) 

*) Bitumiemulsiostabiloinnin kiviaineksen hienoainespitoisuus ei saa olla yli 8 %, ellei 
massan riittävää vedenkestävyyttä ole varmistettu kokeellisesti. 
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5.3 Komposiittstabilointi 

Komposiittistabiloinnin kiviaineksen rakeisuuden tulee olla kuvassa 1 esite-
tyllä ohjealueella, kun stabiloidaan osittain tai kokonaan vanhaa rakenneker-
rosta ja kuvassa 2 tai 3 esitetyllä ohjealueella, kun stabiloidaan uutta raken-
nekerrosta. 

Asemasekoitteisen komposiittistabiloinnin rakeisuudelle valitaan esiselvitys-
ten ja/tai ennakkokokeiden perusteella työkohtainen ohjekäyrä, joka jää ylei-
sen ohjealueen sisään ja on yleisen ohjealueen rajakäyrien suuntainen. 

Paikalla sekoitetun komposiittistabiloinnin rakeisuuden tulee olla yleisellä oh-
jealueella ja kulkea yleisen ohjealueen rajakäyrien suuntaisena. 

Komposiittistabilointimassaan lisättävä sideainepitoisuus valitaan kohdan 7 
mukaisesti. 

Komposiittistabilointimassan kokonaisbitumipitoisuus on yleensä välillä 2,5 - 
3,5 % ja sementtipitoisuus yleensä noin kolmannes bitumipitoisuudesta. 

Massaan lisättävä bitumi on yleensä 160/220 vaandotettuna tai emulgoituna. 
Bitumin valintaa, koostumusta ja ohjepitoisuutta koskevat samat ohjeet kuin 
bitumistabiloinnissa. Komposiittistabiloinnin bitumisessa sideaineessa ei 
yleensä tarvita erikseen lisättävää tartuketta, koska tartuntalujuusvaatimus 
täyttyy yleensä myös ilman tartuketta. 

Sementtilaadut on esitetty kohdassa 6.2.2. 

5.4 Masuunihiekkastabilointi 

Masuunihiekkastabiloinnin kiviaineksen ja masuunihiekan seoksen rakei-
suuden tulee olla kuvassa 4 esitetyllä ohjealueella. Masuunihiekkastabiloin-
nin suhteituksessa tulee ottaa huomioon, että sideaineena toimiva ma-
suunihiekka (kuva 5) muuttaa myös massan raekokojakautumaa. 

Asemasekoitteisen masuunihiekkastabiloinnin rakeisuudelle valitaan esisel-
vitysten ja/tai ennakkokokeiden perusteella työkohtainen ohjekäyrä, joka jää 
kuvan 4 mukaisen yleisen ohjealueen sisään ja on yleisen ohjealueen raja-
käyrien suuntainen. 

Paikalla sekoitetun masuunihiekkastabiloinnin rakeisuuden tulee olla yleisel-
lä ohjealueella ja kulkea yleisen ohjealueen rajakäyrien suuntaisena. 

Masuunihiekkastabilointimassaan lisättävän sideaineen ja mandollisen akti-
vaattorin pitoisuudet valitaan kokeellisesti kohdan 7 mukaan. 

Jos masuunihiekkastabiloinnin maksimiraekoko on ̂  45 mm, tulee stabiloita-
van kerrospaksuuden olla vähintään 150 mm. 

Tarvittaessa käytetään lisäkiviainesta, jonka avulla voidaan välttää ns. hiek-
kapatin muodostuminen rakeisuuskäyrään. 
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Kuva 4. 	Masuunihiekkastabiloinnin kiviaineksen ja masuunihiekan yhdiste- 
tyn rakeisuuden yleinen ohjealue, jolla työkohtaisen ohjekäyrän tu-
lee sijaita. 

Sopiva masuunihiekan pitoisuus on kiviaineksen laadusta riippuen yleensä 
4 - 10 % stabiloinnin massasta, kun aktivaattoria käytetään 0,5 - 1,5 %. Jos 
aktivaattoria ei käytetä, on sopiva masuunihiekkamäärä noin 5- 15 %. 

5.5 Sementtistabilointi 

Sementtistabiloinnin kiviaineksen rakeisuuden tulee olla kuvassa 1 esitetyllä 
ohjealueella, kun stabiloidaan osittain tai kokonaan vanhaa rakennekerrosta 
ja kuvassa 2 tai 3 esitetyllä ohjealueella, kun stabiloidaan uutta rakenneker-
rosta. 

Asemasekoitteisen sementtistabiloinnin rakeisuudelle valitaan esiselvitysten 
ja/tai ennakkokokeiden perusteella työkohtainen ohjekäyrä, joka jää yleisen 
ohjealueen sisään ja on yleisen ohjealueen rajakäyrien suuntainen. 

Paikalla sekoitetun sementtistabiloinnin rakeisuuden tulee olla yleisellä ohje- 
alueella ja kulkea yleisen ohjealueen rajakäyrien suuntaisena. 

Stabilointimassaan lisättävä sideainepitoisuus valitaan kokeellisesti kohdan 
7 mukaan. 

Teiden ja muiden liikennöityjen alueiden päällysrakennekerrosten sementti-
stabiloinnin sementtipitoisuus on yleensä välillä 2,5 - 5 %, kun käytetään 
stabilointiohjeen rakeisuusalueen mukaista kiviainesta. 

Sementillä voidaan stabiloida rakeisuudeltaan hyvin erilaisia kiviaineksia, 
mutta tarvittava sideainemäärä suhteessa saavutettavaan lujuuteen asettaa 
taloudelliset rajoituksensa. Esitetystä yleisestä rakeisuusalueesta poik-
keavaakin kiviainesta voidaan stabiloida, jos tarvittavien toiminnallisten omi-
naisuuksien (kuormitus- ja säänkestävyys) saavuttaminen osoitetaan kokeel-
lisesti ja ratkaisu on edullisin. 
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6 RAAKA-AINEET JA NIIDEN LAATUVAATIMUKSET 

6.1 Yleistä 

Stabiloinnissa käytettävien materiaalien tulee täyttää kohdissa 6.2-6.6 esite-
tyt vaatimukset. Jos käytetään heikkolaatuisempia materiaaleja, on tutkittava 
siitä aiheutuvat riskit ennakkotestauksilla (lujuuskokeet, vedenkestävyys, 
jäätymis-sulamiskestävyys, deformaatio) ja otettava ne huomioon myös 
päällysrakenteen mitoituksessa. 

6.2 Sideaineet 

6.2.1 	Bitumit 

Bitumi- ja komposiittistabilointeihin lisätään sideaineeksi bitumia, jonka tulee 
täyttää Asfalttinormien 2008 [4] kyseiselle bitumilajille asettamat vaatimuk-
set. Jos stabiloitava materiaali sisältää asfalttirouhetta, tulee rouheen sideai-
neen kovuus ottaa huomioon stabilointiin lisättävän bitumin laatua valittaes-
sa. 

Yleensä käytetään bitumilajia 160/220. Bitumi lisätään vaandotettuna tai 
emulgoituna. 

Jos bitumistabiloinnin sideaine on emulsio, tulee sen olla hitaasti tai kes-
kinopeasti murtuvaa ja murtuvuusindeksin (PANK-4119) tulee olla yli 80. 

Murtuvuusindeksillä voidaan arvioida, miten nopeasti käytettävä kiviaines 
murtaa tietyn emulsion. 

6.2.2 Sementit 

Massaan lisättävänä sementtistabiloinnin sideaineena, komposiittistabiloin-
nin hydraulisena sideaineena ja aktivoidun masuunihiekkastabiloinnin akti-
vaattorina käytetään yleensä portland- tai portlandseossementtejä eli CEM 1 
tai CEM II tyyppisiä sementtejä. Myös masuunikuonasementtejä eli CEM III 
tyyppisiä sementtejä voidaan käyttää. Masuunikuonajauheella voidaan kor-
vata osa sementistä. 

Stabiloinnissa käytettävän sementin tulee olla CE-merkittyä standardin SFS-
EN 197-1 mukaisesti. 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. 

Masuunikuonajauheen enimmäismäärä on 70 % sementtistabiloinnin hyd-
raulisten sideaineiden kokonaismäärästä, kun käytetään CEM 1 tai CEM ll/A 
tyyppisiä sementtejä ja 50 %, kun käytetään CEM ll/B tyyppisiä sementtejä. 
Masuunikuonasementtien (CEM III) kanssa ei tule käyttää masuunikuona-
jauhetta. 
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6.2.3 Masuunihiekka 

Masuunihiekan rakeisuuden tulee olla kuvassa 5 esitetyllä ohjealueella. Jos 
masuunihiekka on paakkuuntunut, tulee se käsitellä ennen levittämistä siten, 
että paakut hajoavat. 

Koska masuunihiekka on rakeisuudeltaan 0/4 mm, se muuttaa stabilointi-
massan raekokojakaumaa nostaen hiekan rakeisuusalueella olevien rakei-
den osuutta. 
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Kuva 5. 	Masuunihiekan rakeisuusohjealue sekä esimerkkinä Raahen te- 
rästehtaan masuunihiekan tyypillinen raekokojakauma. 

Masuunihiekka joudutaan pääsääntöisesti ajamaan välivarastoon ennen le-
vittämistä stabilointikohteelle. Välivarastoon ajo tulisi suorittaa aikaisintaan 
kuukautta ennen stabilointityön aloitusta. Masuunihiekka voidaan varastoida 
suojaamatta, jos tuotteen päällä ei ajeta työkoneilla varastoinnin yhteydessä. 
Pitkäaikainen varastointi tai varastoinnin yhteydessä tapahtuva tiivistyminen 
yhdessä sitoutumisreaktion kanssa voivat aiheuttaa tuotteen paakkuuntu-
mista, mikä hankaloittaa oikean määrän levittämistä työkohteessa. 

6.3 Kiviainekset 

6.3.1 Puhtaus 

Stabiloitava kiviaines ei saa sisältää haitallisessa määrin epäpuhtauksia, ku-
ten humusta. 

Stabiloitavan soramurskeen humuspitoisuus tutkitaan standardin SFS-EN 
1744-1 mukaisella NaOH-menetelmällä. 

Humuspitoisuustestin tulos on hyväksytty, jos tutkittavan näytteen liuoksen 
väri on vaaleampi kuin vertailuliuos. Jos testin tulos ei ole hyväksytty, voi-
daan kiviainesta kuitenkin käyttää, jos sitä käyttäen tehty stabilointi täyttää 
sementti- tai masuunihiekkastabiloinnin osalta puristuslujuusvaatimukset 
(menetelmä SFS-EN 13286-41) ja bitumi- tai komposiittistabiloinnin osalta 
vedenkestävyysvaati mu kset (menetelmä (S FS-EN 12596). 
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6.3.2 Raemuoto 

Stabiloitavaan kerrokseen lisättävän kiviaineksen litteysl uvun (SFS-EN 933-
3) kunkin yksittäisen arvon tulee olla ̂  50. 

6.3.3 Lujuus 

Stabiloitavaan kerrokseen lisättävän kiviaineksen Los Angeles-kokeella 
(SFS-EN 1097-2) määritettyjen tulosten kunkin yksittäisen arvon tulee olla 
^ 40. 

Los Angeles-koe kuvaa murskeen iskunkestävyyttä eli sen kykyä kestää ra-
kenteessa hienonematta. 

Kiviaines ei saa olla rapautunutta tai helposti rapautuvaa tai muilta ominai-
suuksiltaan sellaista, että se vaikuttaa haitallisesti stabiloinnin ominaisuuk-
siin. 

6.3.4 Tartunta 

Vaahtobitumistabiloinnin bitumiin lisätään korkean lämpötilan kestävää tar-
tuketta vähintään 0,5 % lisättävän bitumin massasta, ellei erikseen ole ko-
keellisesti osoitettu, että kohteessa käytettävän stabilointimassan vedenkes-
tävyys ilman tartuketta on vähintään 50 % (tarttuvuusluku, menetelmä SFS-
EN 12596). Stabiloitavan kiviaineksen hydrofiilisyyden (vedenadsorptio pin-
ta-alayksikköä kohden) tulee olla < 10 mg/m 2 . 

6.3.5 Hienoaines 

Kiviaineksen vedensitomisominaisuudet tulee selvittää ennakkokokein, jotta 
stabiloinnin sideainepitoisuus osataan valita siten, että stabiloinnista tulee 
veden kestävä 

Eri kiviainekset sitovat itseensä vettä eri määriä. Hienoaineksen ominaisuu-
det määritetään < 0,063 mm lajitteesta. Taulukossa 3 määritettäviksi esitetyt 
ominaisuudet ja raja-arvot ovat ohjeellisia ja ne on tarkoitettu käytettäviksi 
stabilointien suunnittelun helpottamiseksi ja laadun varmistamiseksi. 

Taulukko 3. Stabilointiin käytettävän kiviaineksen hienoaineksesta määritettä-
vät ominaisuudet ja niiden suositusrajat. 

Ominaisuus Yksikkö Suositus Menetelmä 

Tyhjätila % 35 - 40 PANK-2404 

Hydrofiilisyys mg/m2  <10 *) 

*) hydrofiilisyys (mglm2) = vedenadsorptio (mglg, PANK-2108) jaettuna ominaispin-
ta-alalla (m2/g, PANK-2401). 

Hydrofiilisyys eli vedenadsorptio pinta-alayksikköä kohden kuvaa kiviainek-
sen tartuntaominaisuuksia. Stabiloitavan kiviaineksen vedenadsorptiolle ja 
ominaispinta-alalle ei aseteta erillisiä suositusarvoja. Suuri ominaispinta-ala 
lisää yleensä sideainetarvetta, mikä tulee ottaa huomioon suhteituksessa. 
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6.4 Asfalttirouhe 

Stabiloinnissa tai sekoitusjyrsinnässä käytettävän asfalttirouheen maksimi-
raekoko on ̂  50 mm. 

6.5 Lisäaineet 

6.5.1 Tartukkeet 

Vaahtobitumistabiloinnin sideaineessa käytettävien tartukkeiden tulee täyt-
tää Asfalttinormeissa 2008 tartukkeille asetetut vaatimukset ja olla korkeaa 
lämpötilaa kestäviä. 

Tartukkeet ovat yleensä rasvahappopohjaisia diamiinejä. 

6.5.2 Aktivaattori 

Aktivoitu masuunihiekkastabilointi sisältää aktivaattorina sementtiä, jonka 
tulee täyttää kohdan 6.2.2 mukaiset vaatimukset. 

6.5.3 Muut lisäaineet 

Muina lisäaineina stabilointimassassa voidaan käyttää esim. emulgaattorei-
ta, stabilaattoreita ja elvyttimiä. Niiden käyttö suunnitellaan ennakkokokeiden 
perusteella tapauskohtaisesti. 

6.6 Vesi 

Stabilointiin käytettävä vesi ei saa sisältää klorideja enempää kuin 0,03 
massaprosenttia (Cl 

). 
Humuspitoisia pintavesiä ei saa käyttää. Sementtiä 

sisältävässä stabiloinnissa käytettävä vesi ei saa sisältää sokeria. 
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7 KOOSTUMUKSEN SUUNNITTELU JA ESIKOKEET 

7.1 Yleistä 

Stabilointimassan koostumuksen suunnittelun lähtökohtina ovat stabiloitavan 
kohteen nykytila ja käyttöolosuhteet. Nykytila selvitetään tie- ja kuntorekiste-
ritietojen sekä kohdekohtaisten tarkastusten, mittausten ja materiaalinäytte-
den tutkimustulosten avulla. 

Kohdekohtaisten tietojen ja laatuvaatimusten (1 nfraRYL, Päällysrakenteen 
stabilointi) perusteella valitaan kohdekohtaiset laatuvaatimukset. Suhteitus-
tavoitteet valitaan massan keskeisten laatuvaatimusten tai toiminnallisten 
ominaisuuksien tavoitearvojen perusteella. 

Stabiloinnin hyvä ja taloudellinen lopputulos edellyttää mandollisimman tar-
kat tiedot stabiloitavien tieosien ominaisuuksista. Parannettavilla teillä tehtä-
vien stabilointien suunnittelussa tarvittavien esiselvitysten ja tutkimusten te-
osta on annettu ohjeita julkaisussa Rakenteen parantamisen suunnittelu, 
TIEH 2100035-05 [5]. Rekistereistä saadaan hankkeen suunnitteluun vai-
kuttavia teknisiä ja toimenpidehistoriaa koskevia lähtötietoja. Niiden perus-
teella voidaan jo alustavasti arvioida hankkeen jaksotusta ja vaurioitumista-
poja. Tietoja tarkennetaan maastoinventointien, tutkimusten ja tarvittaessa 
haastattelujen avulla. Tulokset analysoidaan ja tehdään päätöksiä toimenpi-
teistä tai mandollisesti vielä tarvittavista lisätutkimuksista. 

Tutkimusten soveltuvuutta sekä tutkimusten ajoituksen merkitystä tulosten 
kannalta on esitetty myös julkaisuissa Rakenteen parantamista edeltävät 
tutkimukset, TIEL 2140015 [6] ja Rakenteen parantamissuunnittelua edeltä-
vät maatutkatutkimukset ja tulosten esitystapa, TIEH 2100027-04 [7]. Ra-
kenteen parantamisen suunnitteluohje täydentää ja osittain päivittää näissä 
ohjeissa esitettyjä asioita. 

Esiselvitysten ja tutkimusten perusteella asetetaan urakan työkohtaiset laa-
tuvaatimukset ja tehdään ennakkosuhteitukset. 

Laboratoriokokeilla selvitetään ensisijaisesti käytettävissä olevien materiaa-
lien soveltuvuus stabilointiin, lisäbitumipitoisuus ja mandollisen lisäkiviainek-
sen tarve. Vanhaa tierakennetta tutkitaan maatutkan ja kerrosnäytteiden 
avulla riittävän edustavasti, jotta materiaalien muutoskohdat saadaan luotet-
tavasti selville. Stabiloinnin lisäsideainepitoisuus tutkitaan kokeellisesti tai 
arvioidaan kokemusperäisillä kaavoilla. 

Näytteistä tutkitaan rakeisuus ja muut kiviainesominaisuudet sekä stabiloita-
van kerroksen kosteus. Mikäli päällyste sekoitetaan stabiloitavaan kerrok-
seen, määritetään myös vanhan päällysteen tyyppi, sen sideainepitoisuus, 
rakeisuus ja paksuusvaihtelut. 

7.2 Kohteen lähtötiedot 

Uudisrakennuskohteissa kantavan kerroksen materiaalien laatutiedot ja ma-
teriaalinäytteet käytetään lähtötietoina sideainepitoisuuden määrittämisessä 
ja stabiloinnin alusta rakennetaan sitomattoman kantavan kerroksen laatu-
vaatimusten mukaan. Ennakkokokeet tehdään käytettäviksi aiotuilla materi-
aaleilla. 
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Rakenteenparantamiskohteella ennakkokokeet tehdään Rakenteen paran-
tamisen suunnitteluohjetta [5] noudattaen. Ennakkokokeissa käytetään stabi-
loitavasta kohteesta otettuja materiaalinäytteitä. Näytteiden tulee olla edus-
tavia ja niitä tulee olla riittävästi esikokeita varten. Esikokeisiin tulee varata 
riittävästi aikaa. Erityisesti masuunihiekkaa käytettäessä tarvitaan pitkiä koe-
stusai koja. 

Stabiloitavan rakenteen vanhoista kerroksista selvitetään suhteituksen lähtö-
tiedoiksi: 

- eri kerrosten paksuudet 
- vanhojen materiaalien ominaisuudet 
- sidottujen kerrosten sideaineen laatu ja pitoisuus 
- asfalttirouheen rakeisuus ja rouheen kiviaineksen rakeisuus 
- sitomattomien stabiloitavien materiaalien rakeisuus. 

Päällystekerrosten paksuudet vaikuttavat lopulliseen sideainepitoisuuteen. 

Kerrosmateriaalien rakeisuudet ja sideainepitoisuudet määritetään näytteis-
tä, mikäli päällysteen rakennusaikaiset laatutiedot eivät ole käytettävissä. 
Myös kantavasta kerroksen otetuista näytteistä tutkitaan rakeisuus. Lisäki-
viaineksesta määritetään laatu, rakeisuus ja lisäysmäärä. Näytteenottopaikat 
määritetään esim. päällystetutkatulosten perusteella. 

Tuloksista ilmenee rakenteen päällysteen paksuus, hienontuneen kantavan 
kerroksen rajapinta sekä kantavan kerroksen kokonaispaksuus. Näytteitä 
otetaan vaihtelevasti ulkoraiteesta ja kaistan keskeltä, jotta varmistutaan 
mandollisen päällysteen alla olevan aikaisemman päällystekerroksen todelli-
sesta paksuudesta. Se voidaan hyödyntää lisäsideainepitoisuutta valittaes-
sa. Päällysteen paksuudenmittauskohdat sidotaan maatutkamittauksiin. 
Maatutkalla selvitetään myös, onko kohteessa sitomattoman kerroksen alla 
vanhoja päällystekerroksia. Jos kohteessa on eri-ikäisiä tai eri materiaaleista 
rakennettuja päällysteitä, tulee niiden näytteet käsitellä erikseen. 

Ennakkotutkimusten perusteella parannettava tieosa jaetaan osuuksiin, joita 
voidaan tarkastella itsenäisinä kokonaisuuksina. Kunnoltaan ja rakenteel-
taan erilaiset osuudet vaativat erilaisia toimenpiteitä. Toimenpidevalinnassa 
huomioon otettavia tekijöitä esitetään luvussa 4. 

Jos toimenpiteeksi valitaan stabilointi, saatujen tutkimustulosten perusteella 
tarkastetaan materiaalien kelpoisuus (luku 6) ja suunnitellaan stabiloinnin 
koostumus luvussa 7 kuvatulla tavalla. 

Esitutkimusten perusteella tehdään aina suhteitussuunnitelma. 

Tässä kappaleessa esitetään suhteituksen vaihtoehdot ja eteneminen eri 
stabilointimenetelmille. 
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7.3 Suhteitus 

7.3.1 	Suhteitustavoitteet 

Suhteituksen avulla pyritään valitsemaan stabiloitavaan kohteeseen opti-
maalinen toimenpide, sideainetyyppi ja massaresepti. Stabilointimassan op-
timaaliseen lisäsideainepitoisuuteen vaikuttavat (sideainelajista riippumatta): 
• asfalttirouheen osuus stabilointimassasta 
• asfalttirouheen ominaisuudet (rouheen kiviaineksen rakeisuus sekä sen 

sisältämän bitumin kovuus ja pitoisuus) 
• mandollisen lisäkiviaineksen rakeisuus ja hienoainesominaisuudet 
• massan tiivistettävyys 
• vaadittu säänkestävyys. 

Ennakkosuunnittelun ensisijaisena tavoitteena on arvioida massaan lisättävä 
sideainemäärä. Kun stabiloidaan rakennuspaikalta saatavaa vanhaa tiema-
teriaalia, sen rakeisuus vaihtelee yleensä huomattavasti tien pituussuunnas-
sa. Tästä huolimatta ennakkoselvitysten avufia (maatutka, näytetutkimukset, 
tiedot vanhasta rakenteesta) tulee laatia suhteitussu unnitelma, jossa esite-
tään, miten suhteitustavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Koostumuksen suunnitteluun kuuluu aina: 
• kiviaineksen rakeisuuden ja hienoainespitoisuuden selvittäminen ja nii-

den vertaaminen ohjeellisiin raja-arvoihin 
• tavoitevesipitoisuuden määrittäminen 
• tavoitetiiveyden määrittäminen 
• sideaineen ja sideainepitoisuuden valinta. 

Bitumistabiloinnit suhteitetaan joko kokemusperäisesti tai kokeellisesti. 
Komposiitti-, sementti- ja masuunihiekkastabilointimassat suhteitetaan aina 
kokeellisesti. 

7.3.2 Bitumistabilointien kokemusperäinen suhteitus 

Bitumistabilointien kokemusperäisessä suhteituksessa suhteitustavoitteet 
ovat stabiloitavan kohteen materiaalitietojen perusteella valittavia tavoitear-
voja. Bitumistabilointien sideainepitoisuuden valinnassa voidaan käyttää ko-
kemusperäistä suhteitusta, kun kiviaineksen ominaisuudet täyttävät niille 
kohdassa 6 esitetyt vaatimukset ja rakeisuudet ovat ohjealueilla. Kokemus-
peräiset bitumistabilointien rakeisuuden yleiset ohjealueet on esitetty koh-
dassa 5. 

Jos poiketaan kohdassa 6 esitetyistä materiaalien vaatimuksista tai ohjear-
voista, tehdään kokeellinen suhteitus kohdan 7.3.2 mukaan. Jos bitumistabi-
loinnin kokonaisbitumipitoisuus, on yli 4 %, noudatetaan kohdassa 7.4.2 de-
formaatiokestävyyden tutkimisesta annettuja ohjeita myös kokemusperäisen 
suhteituksen yhteydessä. Bitumistabilointimassaan lisättävän bitumin pitoi-
suuden tulee olla aina vähintään 0,8 % stabiloinnin massasta. 
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7.3.2.1 Vaahtobitumistabiloinnin kokemusperäinen suhteitus 

Vaahtobitumistabilointiin lisättävän bitumin ohjeellisen pitoisuuden koke-
musperäinen määritys perustuu kiviaineksen hienoainespitoisuuden ja si-
deainetarpeen väliseen yhteyteen. 

Jos massa ei sisällä asfalttirouhetta, massaan lisättävä ohjeellinen lisäbitu-
mipitoisuus voidaan arvioida kokemusperäisellä kaavalla 1. Kaavoja 1 ja 2 ei 
käytetä REST-massoille. 

SAP0  = 0,14 X P63 + 2,6 	 (1) 

jossa 
SAP0 	lisättävä bitumipitoisuus, jos massa ei sisällä rouhetta (massa-%), 
P63 	kiviaineksen seulan 0,063 mm läpäisyarvo (massa-%). 

Jos vaahtobitumistabilointi sisältää myös asfalttirouhetta, massaan lisättävä 
ohjeellinen bitumipitoisuus lasketaan kaavalla 2. 

RC 
SAP L  =SAP—kx---xSAP R  

100 (2) 

jossa 
SAPL  massaan lisättävä sideainepitoisuus (massa-%) 
SAP0  sideainepitoisuus (massa-%) kaavalla 1 laskettuna 
SAPR  asfalttirouheen sideainepitoisuus, (% rouheen massasta) 
RC asfalttirouheen osuus stabiloinnin massasta, (massa-%) 
k asfalttirouheen sitoutumiskerroin, joka valitaan käytetyn 

työtekniikan mukaan seuraavasti: 
k= 0,5 jos rouheen maksimiraekoko on 32-50 mm 
k= 0,8 jos rouheen maksimiraekoko on < 32 mm 
k= 0,9 jos rouhe on lämmitetty tai elvytetty. 

Lisättävän bitumin pitoisuuden tulee olla (riippumatta kaavojen 1 ja 2 lasken-
tatuloksesta) aina vähintään 0,8 % stabiloinnin massasta. 

7.3.2.2 Remix-stabiloinnin kokemusperäinen suhteitus 

Remix-stabiloinnin kokemusperäinen suhteitus tehdään interpoloimalla ko-
konaissideainepitoisuus väliltä 2,5-3,5 % massan hienoainespitoisuuden pe-
rusteella. 

Kokonaisbitumipitoisuus sisältää sekä massaan lisättävän, että siihen sekoi-
tettavan asfalttirouheen sisältämän bitumin. Kaavoja 1 ja 2 ei tule käyttää 
Remix-stabilointien sideainepitoisuuden valintaan, koska ne voivat johtaa 
deformaatioherkkiin massoihin. 
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7.4 Kokeellinen suhteitus 

7.4.1 	Yleistä 

Stabilointimassojen näytteenvalmistus ja kokeellisessa suhteituksessa käy-
tettäviä testausmenetelmiä on kuvattu liitteissä 1-9. Nämä testausmenetel-
mät perustuvat yleensä kansainvälisiin standardeihin tai muihin yleisesti käy-
tössä oleviin testausmenetelmiin. Liitteissä esitetään viittaukset käytettäviin 
standardimenetelmiin sekä stabilointimassoja tutkittaessa testausmenetel-
mun tehtävät poikkeukset. Lisäksi mukana on muutama menetelmä, jotka 
perustuvat eri laboratoriossa kehitettyihin menetelmiin, joilta puuttuu stan-
dardoitu menetelmäkuvaus (routanousukoe, liite 8 ja TS-testi, ks. liite 9 ja 
PANK 9002). 

Kokeellisessa suhteituksessa stabilointimassanäytteet tiivistetään liitteen 1 
mukaisesti tavoitetiiveyteen, joka vastaa: 

- sementtistabiloinnilla 96 % parannetusta Proctor-tiiveydestä tai 97 % 
kuivairtotiheydestä, johon kiertotiivistin tiivistää stabilointimassanäyt-
teen 200 r tiivistystyömäärällä, 

- muilla stabiloinneilla 95 % parannetusta Proctor-tiiveydestä tai 96 % 
kuivairtotiheydestä, johon kiertotiivistin tiivistää stabilointimassanäyt-
teen 200 r tiivistystyömäärällä. 

Kokeellisessa suhteituksessa valmistetaan kohteessa käytettävistä materi-
aaleista laboratoriossa sarja eri koostumuksia omaavia näytteitä, joista tutki-
taan stabilointityypin keskeisiä ominaisuuksia. Yleensä sideainepitoisuusta-
so valitaan bitumia sisältävillä massoilla halkaisuvetolujuuden perusteella ja 
hydraulisesti sidotuilla massoilla puristuslujuuden perusteella. Näiden kokei-
den perusteella valitaan jatkotutkimuksiin parhaiten lujuustavoitteet täyttävä 
koostumus, josta selvitetään massatyypistä tutkittavat toiminnalliset ominai-
suudet. 

Kokeellista suhteitusta on suositeltavaa käyttää mm. silloin, kun ennakkoko-
keilla halutaan etukäteen varmistaa, että stabilointikohteen raaka-aineista 
valmistettu stabilointimassa täyttää sille asetetut suhteitustavoitteet ja toi-
minnalliset vaatimukset. 

Jos otetaan käyttöön raaka-aineita, joiden ominaisuudet eivät täytä kohdissa 
5 ja 6 esitettyjä vaatimuksia, tulee massan ominaisuudet tutkia kokeellisen 
suhteituksen avulla. 

Stabilointimassan pakkasrapautumiskestävyys (jäädytys-sulatuskoe, ks. liite 
6 ja PANK 4305) on suositeltavaa tutkia, jos stabiloinnille tehdään kokeelli-
nen suhteitus (erityisesti hydraulisia sideaineita käytettäessä). Tällöin voi-
daan tarvittaessa selvittää myös massan jäykkyysmoduuli (ks. liite 5) ennen 
ja jälkeen jäädytys-sulatuskokeen. Tarvittaessa stabiloidun materiaalin ve-
densitomiskyky voidaan tutkia esim. TS-testin avulla (liite 9) ja routimisherk-
kyys routanousukokeen avulla (liite 8). 

7.4.2 	Bitumistabilointi 

Jos bitumistabiloinnille (VBST tai REST) tehdään kokeellinen suhteitus, sta-
bilointimassan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 



Päällysrakenteen stabilointi 	 37 
KOOSTUMUKSEN SUUNNITTELU JA ESIKOKEET 	 19.12.2007 

- Halkaisuvetolujuus 10 °C:ssa (SFS-EN 12697-23, sideaine bitumi 
160/220) vähintään 80 kPa (1 d)ja vähintään 500 kPa (28 d). 

- tarttuvuusluku vedenkestävyyskokeessa (SFS-EN 12697-4) vähintään 
50%. 

- Jäädytys-sulatuskokeen avulla määritetty pakkasrapautumiskestävyys 
on vähintään 40 % (PANK 4305), näytteiden ikä 28 d jäädytys-
sulatussyklien alkaessa, 

- Bitumistabiloinnin deformaatiokestävyys tulee varmistaa kokeellisesti, 
jos massan kokonaissideainepitoisuus on > 4 % ja KVL ̂  3000 
ajon/vrk (bitumi 160/220). Bitumistabiloinnin deformaatiokestävyys mi-
tataan tarvittaessa jaksollisella virumiskokeella, liite 4. Deformaa-
tiokestävyyskokeessa suurin sallittu pysyvä muodonmuutos on 3,5 %. 

Vaahtobitumistabiloinnissa voidaan käyttää alhaisempaa lisäsideainepitoi-
suutta kuin kokemusperäisen kaavojen 1 ja 2 mukaan laskettu arvo vain, jos 
ennakkokokein osoitetaan, että stabilointi tällöinkin täyttää sille asetetut 
edellä mainitut toiminnalliset vaatimukset. Lisäsideainepitoisuus saa tällöin 
olla enintään 20 % pienempi kuin kaavoilla 1 ja 2 laskettu arvo. 

Bitumistabiloinneista selvitetään kokeellisen suhteituksen yhteydessä yleen-
sä koossapysyvyys ja vedenkestävyys 7 d ja 28 d iässä, jäykkyysmoduuli ja 
tyhjätila sekä tarvittaessa deformaatio-ominaisuudet. 

Eri-ikäisillä halkaisuvetolujuuskoenäytteillä tutkitaan eri asioita: 7 d iässä 
saavutetun vedenkestävyyden (märän ja kuivan näytteen lujuuden suhteen) 
perusteella valitaan sideainepitoisuus, 28 d iässä tutkitaan toiminnalliset 
ominaisuudet ja 1 d iässä liikenteelle avaamisen edellyttämä lujuustaso. 

Bitumistabilointimassan vedenkestävyyden tutkimisesta on ohjeita liitteessä 
2, pakkasrapautumisenkestävyyden tutkimisesta liitteessä 6, suolankestä-
vyyden tutkimisesta liitteessä 7. Erityisen tärkeää veden- ja pakkasenkestä-
vyyden tutkiminen on, jos käytetään heikkolaatuisia materiaaleja tai alhai-
sempaa bitumipitoisuutta kuin kokemusperäisellä kaavalla laskettu tavoi-
tearvo. 

7.4.3 Komposiittistabilointi 

Jos komposiittistabiloinnille (KOST) tehdään kokeellinen suhteitus, stabiloin-
timassan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 
- Halkaisuvetolujuus 10 °C:ssa (SFS-EN 12697-23, 10°C vähintään 1 

MPa (7 d). 
- tarttuvuusluku vedenkestävyyskokeessa (SFS-EN 12697-4) vähintään 

50%. 
- Jäädytys-sulatuskokeen avulla määritetty pakkasrapautumiskestävyys 

on vähintään 40 % (PANK 4305), näytteiden ikä 28 d jäädytys-
sulatussyklien alkaessa. 

Komposiittistabiloinneista selvitetään kokeellisen suhteituksen yhteydessä 
yleensä halkaisuvetolujuus, vedenkestävyys (SFS-EN 12697-4), jäykkyys-
moduuli ja tyhjätila sekä tarvittaessa jäädytys-sulatuskestävyys. 
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7.4.4 Sementtistabilointi 

Sementtistabilointi suhteitetaan aina kokeellisesti. Stabilointimassan tulee 
täyttää seuraavat vaatimukset: 

- puristuslujuus välillä 3 - 8 MPa (7 d iässä, SFS-EN 13286-41) 
- puristuslujuus välillä 5 - 13 MPa (28 d iässä) 
- Jäädytys-sulatuskokeen avulla määritetty pakkasrapautumiskestävyys 

on vähintään 67 % (PANK 4305), näytteiden ikä 28 d jäädytys-
sulatussyklien alkaessa. 

Sementtistabilointikerroksen minimipaksuus on 120 mm. 

Stabiloinnin säänkestävyyden varmistamiseksi valittavan sementtipitoisuu-
den tulee kuitenkin olla puristuslujuuskokeiden tuloksista riippumatta vähin-
tään 4,5 m-% silloin, kun stabiloitavan kiviaineksen hienoainespitoisuus on 5 
% tai enemmän, ellei jäädytys-sulatuskokein osoiteta pienemmän si-
deainepitoisuuden riittävän. 

Kutistumishalkeilun välttämiseksi sementtistabiloidun kerroksen kuivumista 
hidastetaan vähintään 3 vrk ajan joko kastelun tai kerroksen päälle heti levi-
tettävän bitumiemulsion (BE-L, menekki noin 0,4 kg/m 2 ) ja/tai asfalttipäällys-
teen avulla. 

Sementtistabiloinnin saa päällystää asfaltilla aikaisintaan, kun stabiloinnin 
ikä on 1 vrk. Muu raskas liikenne sallitaan, kun kohde on päällystetty ja sta-
biloinnin ikä on vähintään 3 vrk. 

Stabilointimassan kosteuden tulee olla lähellä Proctor- tai kiertotiivistinmene-
telmällä (liite 1) määritettyä optimikosteutta. Asemasekoitteista massaa levi-
tettäessä myös kuivan alustan kastelu on tärkeä riittävän vesipitoisuuden 
varmistamiseksi 

Alustava suhteituslähtökohta sementtistabiloinnin suhteitukselle on sement-
tipitoisuus väliltä 2,5-7 % stabiloinnin kuivamassasta ja stabiloidun kerroksen 
minimipaksuus 120 mm. 

Työnaikaista laadunohjausta varten on selvitettävä lujuuskehitys valitulla 
sementtipitoisuudella tekemällä puristuslujuuskokeita 2 ja 28 vrk:n ikäisillä 
koekappaleilla. Seossementtejä (CEM III) käytettäessä lujuus testataan 
myös 91 vrk:n ikäisestä koekappaleesta. 

Näytteet valmistetaan liitteen 1 mukaan. Puristuslujuus tutkitaan liitteen 3 
mukaan (SFS-EN 13286-41). 
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7.4.5 Masuunihiekkastabilointi 

7.4.5.1 Lähtötiedot 

Vanhasta tierakenteesta otetuista kerrosnäytteistä ja mandollisesta lisäki-
viaineksesta tutkitaan rakeisuus ja humuspitoisuus. Rakeisuus määritetään 
pesuseulonnalla. Samalla määritetään myös materiaalin vesipitoisuus. Uu-
disrakennuskohteessa materiaalien ominaisuudet selvitetään pääosin jo 
murskauksen yhteydessä. 

Optimivesipitoisuus ja näytevalmistuksen tavoitetiiveys valitaan parannetun 
Proctor-kokeen tai kiertotiivistimen avulla, liite 1. 

7.4.5.2 Masuunihiekan ja sementtiaktivaattorin määrä 

Masuunihiekkastabilointi suhteitetaan aina kokeellisesti. Stabilointimassan 
tulee täyttää taulukon 4 mukaiset vaatimukset. 

Taulukko 4. Masuunihiekkastabioinnin tavoitepuristuslujuudet eri aktivaattori-
pitoisuuksila 28 ja 91 vrk:n ikäisille näytteille. 

Aktivaattori- 
pitoisuus, % 

Puristuslujuus, MPa 
28 vrk 91 vrk 

o 	(MHST) 0,5-1,0 1,0-3,0 
0,5-1,3 (MHST-A) 1,0-2,0 1,5-3,0 
>1,3 	(MHST-A) 1,0-2,0 2,0-3,0 

Jäädytys-sulatuskokeen avulla määritetty pakkasrapautumiskestävyys on 
vähintään 40 % (PANK 4305), näytteiden ikä 91 d jäädytys-sulatussyklien 
alkaessa. 

Tarvittavat masuunihiekan ja sementtiaktivaattorin määrät selvitetään en-
nakkokokein. Koska masuunihiekan pitoisuus vaikuttaa massan rakeisuu-
teen, masuunihiekari ja kiviaineksen seos on suhteitettava siten, ettei siihen 
muodostu "hiekkapattia". 

Sopiva masuunihiekan pitoisuus on kiviaineksen laadusta riippuen 4 - 10 % 
stabiloinnin massasta, kun aktivaattoria käytetään 0,5- 1,5%. Aktivaattorina 
käytetään yleensä sementtiä. Jos aktivaattoria ei käytetä, on vaadittava ma-
suunihiekkapitoisuus 5 - 15 % koko kuivamassasta laskettuna. Ma-
suunihiekan ja aktivaattorin pitoisuudet lasketaan prosentteina koko sideai-
ne-kiviainesseoksen massasta. 

Masuunihiekan ja aktivaattorin pitoisuudet pyritään säätämään siten, että 
koekappaleiden puristuslujuus (SFS-EN 13286-41)28 vrk:n ikäisenä on noin 
1 - 2 MPa (taulukko 4). 

Mikäli puristuslujuus 28 vuorokauden iässä on suurempi kuin 2 MPa, vähen-
netään aktivaattorin ja/tai masuunihiekan määrää. Aktivoidussa ma-
suunihiekkastabiloinnissa on käytettävä samaa aktivaattoria kuin ennakko- 
kokeissa. 
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Vähäiselläkin aktivaattoripitoisuuden lisäyksellä voi olla voimakas vaikutus 
28 vrk:n puristuslujuuteen, toisin sanoen lopullinen lujuus saavutetaan no-
peammin. Sen sijaan masuunihiekan määrän, varsinkin lisäämisen, muutos-
ten vaikutukset lujuuteen ilmenevät huomattavasti hitaammin. Ma-
suunihiekan määrän lisäämisellä voi joskus olla jopa alkulujuutta pienentävä 
vaikutus. 

Koekappaleet valmistetaan liitteessä 1 annettujen ohjeiden mukaan. 
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8 MITOITUS 

Stabiloitujen rakenteiden mitoitus tehdään noudattaen julkaisuja: Tieraken-
teen suunnittelu (TIEH 2100029-04) [3], Rakenteen parantamisen suunnitte-
lu (TIEH 2100035-05) [5] ja Tien päällysrakenteen mitoituksessa käytettävät 
moduulit ja kestävyysmallit (Tietoa tiensuunnitteluun nro 71 D), 
www.tiehallinto.fi/thohje  [8]. 

Kantavuusmitoitus tehdään normaalisti Odemarkin kaavalla, mutta Tiehallin-
to voi tiekohtaisesti määrätä mitoituksen tehtäväksi monikerroslaskennalla 
käyttäen APAS 3 tai muuta monikerroslaskentaohjelmaa, joka täyttää Tietoa 
tiensuunnitteluun nro 71-ohjeen vaatimukset. 

Rakenteen parantamisessa kantavuusmitoitus voidaan tehdä myös laske-
maIla Odemarkin kaavalla toimenpide (uuden tai lisäkerroksen jäykkyystarve 
ja paksuus), jolla saadaan vaadittu kantavuuslisäys tai käyttämällä vaurioi-
tumisnopeuden muutoksiin perustuvaa menetelmää, joka on esitetty Raken-
teen parantamisen suu nnitteluohjeessa, [5]. 

Stabiloinnin päälle tulee rakentaa kulutuskerros. Suolattavien teiden sement-
ti ja masuunihiekkastabilointien päälle tulee tehdä suojakerros. Niiden raken-
tamisajankohta ja paksuus riippuvat stabilointityypistä. Suojaus voidaan to-
teuttaa esim. stabiloinnin jälkeen tehtävällä asfalttibetonipäällysteellä, jonka 
yksittäisen näytteen tyhjätila on korkeintaan 5 % ja paksuus vähintään 70 
mm. Mikäli kulutuskerros on SMA ja sen alle tehtävä asfalttibetonikerros ra-
kennetaan stabiloinnin jälkeen, riittää sen paksuudeksi 40 mm. Ma-
suunihiekkastabiloinnin hidas lujittuminen saattaa edellyttää Iiikennerajoituk-
sia stabiloinnin lujittumisen alkuvaiheessa. 
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9 STABILOINTITYÖMAAN KALUSTO 

9.1 Paikallasekoituskalusto 

Paikallasekoitusmenetelmässä stabilointijyrsin jyrsii kiviaineksen ja sekoittaa 
siihen sideaineen. Valmis massa tulee ulos koneesta tasaisena kerroksena. 
Sen jälkeen stabiloitu kerros tiivistetään, muotoillaan ja tiivistetään. 

Esijyrsinnässä käytetään päällystemateriaalista riippuen asfalttijyrsintä, sta-
bilointijyrsintä tai muuta vastaavat sekoitusominaisuudet omaavaa sekoitin-
ta. Yli 80 mm:n kivet poistetaan stabiloitavasta kerroksesta haraamalla tai 
kivenkeruulaitteella. Esijyrsinnän jälkeen kerros muotoillaan oikeaan muo-
toon tiehöylällä ja tiivistetään, jotta massan siirtely varsinaisen stabilointijyr-
sinnän jälkeen olisi mandollisimman vähäistä. 

Jyrsintä- ja sekoituskoneena käytetään stabilointijyrsintä tai muuta sekoituk-
seen yleisesti hyväksyttyä ja vastaavat sekoitusominaisuudet omaavaa jyr-
sintä. 

Stabilointijyrsinnän teho riippuu sekoittimen roottorin halkaisijasta ja piikkijär-
jestelystä. Tehoon vaikuttavat myös rummun pyörimisnopeus sekä sekoitin-
jyrsimen työnopeus. Kuvassa 6 on esitetty periaatekuva stabilointijyrsimen 
rummusta. 

Stabilointijyrsimen painon pitää olla riittävä (noin 20 t) tasaisen sekoitussy 
vyyden varmistamiseksi. Piikkien tiheyden tulee olla vähintään 60 kpl/m. 

Kun stabilointiin käytetään vaahtobitumia, on osoitettava, että bitumi vaah-
toutuu ja jakautuu tasaisesti pituus- ja poikkisuunnassa. Käytettäessä bitu-
miemulsiota on varmistettava emulsion tasainen jakautuminen. 

Vaahtobitumistabilointityön aikana varmistetaan bitumin vaahtoutuminen si-
deaineen ulosotosta, josta voidaan tehdä tarkistus päästämällä bitumia te-
räsastiaan. Tilavuuden kasvu tarkistetaan luotettavalla tilavuusmittaustavalla 
ja sen pitää olla vähintään 15-kertainen. Samoin noudatetaan esitarkastuk-
sessa ko. stabilointijyrsimelle sopivaksi havaittua nopeutta. 
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Kuva 6. 	Stabiointjyrsimen rumpu. 
Kuva: Wirtgen 

Takaportti tai vastaava stabilointijyrsimen perässä oleva laite pitää olla asen-
nettuna niin, ettei lajittumista tapandu. Stabilointijyrsimen rummun pitää 
sekoittaa tieltä nostettava materiaali eri kerrosten kesken niin hyvin, että tiel-
tä sekoituksen jälkeen otettavat näytteet ovat homogeenisia laatuvaatimus-
ten mukaisesti. Tällä tavoin voidaan todeta riittävä sekoitusteho. Samoin 
jyrsimessä pitää olla riittävästi tehoa, jotta tierungon kiinteämmät kohdat ei-
vät hidasta oleellisesti työnopeutta eikä jyrsintäsyvyyttä tarvitse työn aikana 
ko. kohdissa pienentää. 

Stabilointijyrsimen rummussa pitää olla riittävästi piikkejä ja niiden tulee olla 
hyvässä kunnossa sekoitustyön onnistumiseksi. 

Bitumia käytettäessä stabilointijyrsimen tulee olla varustettu bitumin virtaus-
mittarilla, jolla voidaan koko ajan seurata sideaineen käyttöä. Sideaineen 
syötön pitää olla vakio pinta-alaa kohti koneen nopeudesta riippumatta (si-
deaineen syöttöautomatiikka). Samoin syvyyden säilyttämiseksi tulee olla 
automaatti, joka pitää säädetyn syvyyden koko työn ajan. 

Yleensä keskimääräinen työsaavutus on noin 1000 m 2  tunnissa. 

9.2 Asemasekoituskalusto 

Asemasekoitusmenetelmässä stabilointimassa valmistetaan sekoitusase-
maila, josta massa kuljetetaan rakennuspaikalle. Massa levitetään tiivistetyl-
le ja muotoillulle alustalle, jonka jälkeen kerros tiivistetään. 

Sekoitin on jatkuvasekoitteinen tai annoskone. Vaahtobitumistabiloinnissa 
sekoittimeen on rakennettu tarkoitukseen sopiva bitumin vaandotuslaite. 

Emulsiostabiloinnissa sideaine tuodaan valmiina sekoitusasemalle tai se 
valmistetaan aseman emulgointilaitteella. 
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Komposiittistabiloinnissa sekoitusasemalla tulee olla omat syöttölaitteet hyd-
raulisille sideaineille, bitumille, vedelle ja rouheelle sekä sen elvyttimille. EI-
vyttimien tulee olla luonnossa hajoavia. Sekoitusaseman tulee olla riittävän 
tehokas, vähintään 250 tlh. 

9.3 Muu kalusto 

Asemasekoitteisen stabilointimassan levitykseen käytetään asfalttilevittimiä, 
joilla pystytään levittämään 200 mm paksuja kerroksia yhdellä kertaa. 

Paikallasekoitettu stabilointikerros muotoillaan ja tasataan tiehöylällä. Muo-
toiluhöyläys edellyttää hyvää ammattitaitoa, jotta kerros ei lajitu. Tasauska-
lusto on varustettava kaltevuusautomatiikalla. 

Stabiloidun kerroksen tiivistykseen suositellaan käytettäväksi painavia (vä-
hintään 12 t säädettävällä iskunpituudella varustettuja) täryjyriä tai (vähin-
tään 25 t) kumipyöräjyriä. 

Stabiloidun kerroksen tiiveysaste mitataan rad iometrisellä tiiveysmittarilla 
(esim. Troxler) suoramittausmenetelmällä tai jyrään asennetulla tiiveyden-
tarkkailulaitteella. 
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10 PAIKALLASEKOITUSTYÖN SUORITUS 

10.1 Yleistä 

10.1.1 Paikallasekoitusvaihtoehdot 

Paikallasekoituksella käsiteltävä rakenne voi olla vanha olemassa oleva ra-
kenne, uudesta materiaalista tehty rakenne tai näiden yhdistelmä (kuva 7). 

Paikallasekoituksen vaihtoehdot ovat: 
- sekoitusjyrsintä ilman sideainelisäystä 
- stabilointimenetelmä 1 (vanhan kerroksen stabilointi) 
- stabilointimenetelmä 2 (uuden rakennekerroksen stabilointi) 
- Remix-stabilointi. 
- Kohdassa 10.2 on esitetty stabilointimenetelmien 1 ja 2 ja Remix-

stabiloinnin työvaiheet. Sekoitusjyrsintä ilman sideainelisäystä on ku-
vattu kohdassa 10.3. 

Kuva 7. 	Paikallasekoitus (periaatekuva). 

10.1.2 Sään vaikutus stabilointityöhön 

Stabilointityön aikana ilman lämpötilan ja stabiloitavan materiaalin lämpötilan 
on oltava yli + 5 °C. 

Myös stabiloinnin valmistumisen jälkeen tulee olla lujittumisen edellyttämä 
riittävä lämpötila. Stabiloitu kerros ei saa jäätyä ennen jäätymislujuuden 
saavuttamista, jotta pakkanen ei rikkoisi jo syntyneitä sidoksia. 

Vaandon muodostuminen heikkenee huomattavasti lämpötilan laskiessa ei-
kä peittoastetta saada tällöin riittäväksi. Bitumiemulsio ei kestä jäätymistä. 

Työ on keskeytettävä sateella, jos tavoitevesipitoisuus ylittyy sateen vuoksi. 

Tuore stabiloitu liikennöity pinta reikiintyy helposti vesisateessa, joten epä-
vakaissa sääolosuhteissa päällystys tulee ajoittaa heti stabilointityön perään. 

10.2 Paikallastabiloinnin työvaiheet 

10.2.1 Esityötja alustan valmistus 

Ennen stabilointia selvitetään esim. metallinilmaisimella tai maatutkalla, onko 
stabiloitavassa rakenteessa teräsverkkoja. 

Rakenteenparantamiskohteilla vanha asfalttipäällyste jyrsitään yleensä alle 
32 mm:n rakeiksi tarkoitukseen sopivalla jyrsimellä. 
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Mitä pienemmäksi ja tasaisemmaksi rouheeksi vanha päällyste jyrsitään, sitä 
paremmin sen sideaine tulee käytettyä hyödyksi stabilointia tehtäessä. Van-
han päällysteen käyttö rakenteen osana vähentää tai lisää bitumitarvetta. 
REST-menetelmä ei vaadi päällysteen esijyrsintää lämmityksen vuoksi. 

Jos Remix-stabilointikohteessa vanha päällyste on yli 10 cm paksu, se jyrsi-
tään ohuemmaksi. 

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

Stabiloinnin alusta muotoillaan paikallasekoitusta varten oikeaan muotoon, 
korkeusasemaan ja tasaisuuteen. 

10.2.2 Stabilointimenetelmä 1 (Vanhan kerroksen stabilointi) 

10.2.2.1 Esijyrsintä 

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

Tarvittaessa korjataan kerroksen rakeisuutta stabilointiin sopivaksi ja paran-
netaan tien kantavuutta lisäämällä mursketta. 

Murskelisäys voidaan tehdä ennen tai jälkeen jyrsintätyön. 

Esijyrsintä on suositeltavaa tehdä aina vanhoja teitä parannettaessa. Stabi-
lointia ilman esijyrsintää käytetään yleensä vain uutta tietä rakennettaessa, 
kun stabiloitava materiaalikerros on homogeeninen. 

Sekoitus tehdään jyrsinkoneella, joka homogenisoi sitomattoman tai sidotun 
ja sitomattoman kerroksen valitulta syvyydeltä. Esijyrsintä tehdään aina vä-
hintään 2 cm stabilointijyrsintää syvemmälle, sillä jyrsimätön pohja aiheuttaa 
epätasaisuutta ja paksuusvaihtelua stabilointikerrokseen, kuva 8. 
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Kuva 8. 	Jyrsimen rummun tila vuus säädetään jyrsintäsyvyyden mukaan. 
Kuva: Wirtgen 
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Kiviainesta kastellaan tarvittaessa optimikosteuden saavuttamiseksi, tiivis-
tyksen parantamiseksi ja pölyämisen estämiseksi. 

Pinta muotoillaan tieluokan vaatimusten mukaiseen muotoon ja tasoon. 

Esijyrsitty kerros tiivistetään jyräämällä. Jos stabilointimassalle on tehty ko-
keellinen suhteitus, sen tiiveystavoite (keskiarvo) on 92 % parannetusta 
Proctor-tiiveydestä (maksimikuivairtotiheys), menetelmä SFS-EN 13286-2 tai 
94 % kuivairtotiheydestä, johon kiertotiivistin tiivistää stabilointinäytteen 200 
r kierroksen tiivistystyömäärällä. 

Jos käytetään kokemusperäistä suhteitusta tai jos Proctoria tai kiertotiivistin-
tä ei voida käyttää tiiveystavoitteen määrittämiseen massan suuren maksimi-
raekoon vuoksi, tiiviystavoite (keskiarvo) on 92 % työmaalla tehdyn koejyrä-
yksen mukaisesta maksimitiiviydestä (ks. liite 10). 

Tiiveyttä seurataan jyrään kytketyllä luotettavasti kalibroidulla tallentavalla 
tiiveysmittarilla tai erillisellä radiometrisellä tiiveysmittarilla suoramittauksella. 

Radiometrisen tiiveysmittauksen suoramittausmenetelmä on kuvattu Tiehal-
linnon asiakirjassa [14] (Tierakennuksen yleiset perusteet, kohta 42.2). 

Rakenteen parantamiskohteissa pohjamaan ominaisuudet saattavat estää 
tai rajoittaa tavoitekantavuuden saavuttamista. 

10.2.2.2 Stabilointijyrsintä 

Stabilointijyrsintä on stabiloinnin työvaihe, jossa stabiloitavaan kerrokseen 
lisätään sideainetta. Sideaineena käytetään bitumia ja/tai hydraulista si-
deainetta. 

Materiaalin sopiva kosteus on hyvin tärkeä sekä sideaineen sekoittumisen 
että massan tiivistämisen kannalta. Jos materiaali on liian kuiva, kerros ei 
tiivisty kunnolla. Jos materiaali on liian kosteata, vesi ja sideaine nousevat 
pintaan ja hienoaines paakkuuntuu. 

Stabiloitava kerros kastellaan ennen stabilointijyrsintää siten, että materiaali 
on optimivesipitoisuudessa. Kuivalla säällä massa kuivuu jo sekoituksen ai-
kana niin paljon, että kiviaines täytyy kastella 1-3 %-yksikköä kosteammaksi 
ilman lämpötilan mukaan. 

Hydraulisia sideaineita tai aktivaattoreita, kuten sementti ja masuunihiekka, 
käytettäessä ne levitetään yleensä kuivalevittimellä stabilointijyrsimen eteen. 
Sementti voidaan lisätä myös lietteenä stabilointijyrsimen lävitse sekoitinko-
telon rampin kautta. 

Tarkkuusvaatimus hydraulisten sideaineiden levitykselle on esitetty taulu-
kossa 5. Menekkiä tulee tarkkailla jatkuvasti työn aikana punnituslaitteiden 
avulla. Sementtiä ei saa levittää sateella ja ylimääräinen liikennöinti levitetyl-
lä sementillä on estettävä. 
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Taulukko 5. Hydraulisen sideaineen levityksen tarkkuus vaatimus (yks ittäinen 
näyte). 

Sallittu poikkema 
Sideaine 

[kg/m 2] 

SST sementti ± 0,2 
MHST masuunihiekka alitus 0,5 

Työ tehdään yleensä siten, että kerrallaan työalueena on vain yksi tien ajo- 
kaista. 

Stabilointityö tulee suorittaa siten, että tien poikkileikkauksen joka kohtaan 
tulee suunnitelman mukainen vakiopaksuinen stabiloitu kerros, vaikka työ 
tehdään kaistoittain. 

Stabilointijyrsinnän, sideaineen ruiskutuksen ja sekoitusnopeuden tulee olla 
sellainen, että sideaine jakautuu tasaisesti koko stabiloitavaan kerrokseen. 
Hyvin sekoittunut vaahtobitumistabilointimassa on tasalaatuisen näköistä 
siten, että bitumi on vain hienoainekseen sitoutuneena, isommat rakeet ovat 
paljaita ja tuore massa on lähes samanväristä kuin kiviaines. 
Bitumistabilointi tehdään joko vaahtobitumi- tai emulsiotekniikalla. Stabi-
loidun kerroksen pinta muuttuu kovettumisen myötä tummemmaksi. 

VBST:ssa bitumi vaandotetaan sekoittamalla siihen 2-3 % puhdasta vettä. 
Vaahtoutuminen varmistetaan riittävän kuumalla bitumilla, vaandotuslämpö-
tilan on oltava vähintään 160 °C (suositus 170 °C). Vaahtoutuminen kontrol-
loidaan työvuoroa aloitettaessa ja aina katkosten jälkeen. Bitumivaandon ti-
lavuuden kasvun on oltava vähintään 15-kertainen lisätyn bitumin tilavuu-
teen verrattuna. Vaandon puoliintumisajan tulee olla vähintään 25 sekuntia. 
Tartuke saattaa menettää ominaisuutensa korkeassa lämpötilassa, joten bi-
tumia ei saa lämmittää liian kuumaksi. 

Pitkittäissaumoissa seuraava sekoituskerta limitetään 100-150 mm aikai-
semmin stabiloidun kerroksen kanssa. Poikittaissaumoissa vastaava limitys 
on oltava vähintään 1 m. Eri kaistojen työsaumat pyritään saamaan samalle 
kohdalle työvuoron päättyessä. Sideaineen levitys tulee säätää siten, että 
limityskohtiin tulee sama sideainepitoisuus kuin kaistan muihin kohtiin. 

Stabiloitu kerros esitiivistetään n.1-2 jyräyskerralla heti jyrsinnän jälkeen. Jy-
räykseen käytetään kumi- tai täryvaissijyrää. 

Tien pinnan lopullinen profilointi tehdään sekä pituus- että poikkisuuntaisesti 
koko kaistalle (mikäli mandollista) samanaikaisesti. Tasaus on tehtävä huo-
lellisesti välttäen materiaalin lajittumista ja kerrospaksuusvaihteluita. Pinta 
tasataan lopulliseen muotoonsa. 

10.2.3 Stabilointimenetelmä 2 (Uuden rakennekerroksen stabi-
lointi) 

Stabilointia ilman esijyrsintää käytetään yleensä vain uutta tietä rakennetta-
essa, kun stabiloitava materiaalikerros on homogeeninen. Se tehdään koh-
dan 10.2.2.2 mukaisesti. 
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10.2.4 Remix-stabilointityö 

Remix-stabilointi tehdään tarkoitusta varten rakennetulla jatkuvatoimisella 
sekoittimella tiellä. Vanha päällyste lämmitetään säteilylämmittimellä. Läm-
mitetty vanha päällyste ja kantavan kerroksen yläosa jyrsitään. Tarvittaessa 
lisäkiviaines annostellaan portaattomasti säädettävästä syöttösiilosta joko 
esilämmitetylle alustalle j 'rsimen eteen tai siirretään kuljettimella suoraan 
sekoittimeen. 

Lisäsideaineena käytettävää bitumiemulsiota tai vaahtobitumia ruiskutetaan 
jyrsinrummufle ja sekoittimeen laaditun suhteitusohjeen mukainen määrä. 
Jyrsinnässä esisekoittunut seos ohjataan sekoittimeen, jossa se homogeni-
soidaan. 

PAB-rouhetta sisältävän REST-massan sekoituslämpötila on vähintään 30 
00 ja AB-rouhetta sisältävän massan vastaava lämpötila on vähintään 50 00. 

Homogenisoitu massa purkautuu sekoittimen takaosasta jyrsitylle alustalle 
tasausliitan eteen, jossa kierukat jakavat sen liitan leveydelle. Tasausliitta 
levittää valitun paksuisen kerroksen massaa takaisin alustalle. Levitetty ker-
ros tiivistetään välittömästi. 

102.5 Lopputiivistys 

Stabiloitu kerros tiivistetään jyräämällä. Lopputiivistyksen tiiveysvaatimus 
taulukon 6 mukainen. 

Taulukko 6. Stabiloinnin lopputiivistyksen tllveysvaatimusvaihtoehdot *) 

Vaihtoehtoiset_tiiveysvaatimukset 

% parannetusta % ICT:IIä 200 r % koejyräyksen Stabilointi- Tiiveys- 
tyyppi mittaustulos Proctor- 

tiivistetyn 
mukaisesta 

tiiveydestä 
stabilointinäytteen 

maksimitiiveydestä 
_____________ _______________ _______________ tiheydestä ___________________ 
SST keskiarvo 96 97 96 
Muu kuin SST keskiarvo 95 96 95 
Kaikki yksittäinen arvo 92 94 92 

*) Kun massalle on tehty kokeellinen suhteitus, valitaan tiiveysvaatimus laboratori-
ossa tehtyjen Proctor- tai ICT-kokeiden perusteella. Jos käytetään kokemusperäistä 
suhteitusta tai jos Proctor tai ICT-kokeita ei ole voitu tehdä massan suuren maksimi-
raekoon vuoksi, valitaan tiiveysvaatimus työmaalla tehdyn koejyräyksen perusteella. 

Proctor-tiiveys määritetään laboratoriossa parannetulla Proctor-menetel-
mällä (maksimikuivairtotiheys), menetelmä SFS-EN 13286-2. Kiertotiivisti-
men käytöstä tavoitetiiveyden valinnassa on ohjeita liitteessä 1 ja koejyräyk-
sen tekemisestä liitteessä 10. 

Tiiveyttä seurataan jyrään kytketyllä luotettavasti kalibroidulla tallentavalla 
tiiveysmittarilla tai erillisellä radiometrisellä tiiveysmittarilla suoramittauksella. 
Radiometrisen tiiveysmittauksen suoramittausmenetelmä on kuvattu Tiehal-
linnon asiakirjassa [14] (Tierakennuksen yleiset perusteet, kohta 42.2). 

Tiivistystyön aikana on varottava ylijyräystä, tiepenkereen pohjamaan häiriin-
tymistä ja jyrkkäluiskaisilla teillä tien reunojen vajoamista. 
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10.2.6 Jälkihoito ja päällystäminen 

Valmiin stabiloidun pinnan tulee olla tiivis, kiinteä, tasainen ja oikean muo-
toinen. Sen lujuus lisääntyy veden poistuessa rakennekerroksesta tiivistyk-
sen aikana ja sen jälkeen. 

Lopullisen lujuuden saavuttaminen vie kuukausia. Purkautumisvaaran takia 
stabiloidulla tieosuudella säilytetään nopeusrajoitus 50 km/h päällystämiseen 
saakka. Jos stabiloidulle pinnalle syntyy purkautumia, ne korjataan päällys-
temassalla. Päällystemassa levitetään irtoaineksista puhdistetulle pinnalle. 
Jos on mandollista, stabiloidun kerroksen tulisi antaa hieman kuivahtaa ja 
lujittua. Mutta jos sää on sateinen ja liikennerasitus uhkaa rikkoa stabiloidun 
pinnan, kannattaa se päällystää mandollisimman pian. 

Hydraulista pääsideainetta käytettäessä stabiloitu pinta on suojattava bitu-
miemulsiokerroksella tai on päällystettävä aikaisintaan 1 vrk stabilointityön 
jälkeen tai on pidettävä kosteana vähintään 3 vrk ajan. Bitumiemulsiokäsitte-
ly parantaa myös päällysteen tarttumista stabiloituun pintaan. 

10.3 Sekoitusjyrsintä ilman sideainelisäystä 

Sekoitusjyrsintä tehdään paikallasekoitusmenetelmällä, mutta se ei ole stabi-
lointia, koska massaan ei lisätä uutta sideainetta. Sekoitusjyrsintä tehdään 
jyrsinkoneella, joka homogenisoi sitomattoman tai sidotun ja sitomattoman 
kerroksen halutulta syvyydeltä. 

Jyrsintäsyvyys määritetään kalibroidulla jyrsintäsyvyysmittarilla ja merkitään 
työmaan laaturaporttiin. Sekoitetusta massasta otetuista näytteistä tutkitaan 
rakeisuus ja sideainepitoisuus. 

Jyrsityn kerroksen yksittäinen suurin rouherae ei saa olla yli 50 mm. 

Kiviaines kastellaan optimikosteuteen ennen muotoilua. Pinta muotoillaan 
tieluokan vaatimusten mukaiseen tasaisuuteen, muotoon ja tasoon. 

Sekoitusjyrsitty kerros tiivistetään jyräämällä. Tiiveysvaatimus on 95% koejy-
räyksen perusteella työmaalla määritetystä maksimitiiveydestä. 

Sekoitusjyrsityn materiaalin kuivairtotiheys määritetään koejyräyksen yhtey-
dessä. Tiiveyttä seurataan jyrään kytketyllä tallentavalla tiiveysmittarilla, joka 
on luotettavasti kalibroitu tai erillisellä radiometrisellä tiiveysmittarilla. On kui-
tenkin varottava ylijyräystä, tiepenkereen pohjamaan häiriintymistä ja jyrkkä-
luiskaisilla teillä tien reunojen vajoamista. 

Sekoitusjyrsitty kerros päällystetään mandollisimman nopeasti. 
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11 ASEMASEKOITTEISEN STABILOINNIN SUORITUS 

11.1 Yleistä 

Asemasekoitteisen stabiloinnin vaatimukset sääolosuhteille ovat samat kuin 
paikallasekoituksessa. 

11.2 Stabiloinnin työvaiheet 

11.2.1 Esityöt 

Asemasekoituksessa suunnitelman mukaan tehtäviä esitöitä ovat 
- pohjan vahvistaminen 
- routimisen torjunta ja tasoittaminen 
- alusrakenteen muotoilu ja tiivistys. 

Asemasekoitteisen stabi lointimassan alustalle asetetut vaatimukset on esi-
tetty lnfraRYL:n kohdassa 21322 (erikseen kunkin stabilointityypin mukaisis-
sa alakohdissa). Asemasekoitteisten stabilointien alustan tasaisuusvaati-
musten pitää täyttää kantavan kerroksen vaatimukset. ( lnfraRYL:n 
21310:T4). 

Jos asemasekoitteista stabilointia tehdään vanhaan tierakenteeseen, tulee 
alusta käsitellä oikeaan muotoon tasauksella tai esijyrsinnällä. 

11.2.2 Massan valmistus ja levitys 

Massa valmistetaan sideainepitoisuudeltaan ja rakeisuudeltaan suunnitel-
missa mainittujen ohjearvojen mukaisesti. 

Stabilointimassan kiviaines kastellaan siten, että veden ja mandollisen lisä-
tyn bitumisen sideaineen yhteismäärä (kokonaisnestepitoisuus) tiivistyshet-
kellä vastaa massan optimikosteutta. (Vesipitoisuus = optimikosteus - lisätty 
bitumipitoisuus). Kosteus mitataan kuivatusmenetelmällä. 

Massa levitetään asfaltti- tai muulla tarkoitukseen sopivalla levittimellä siten, 
että työsaumojen määrä jää mandollisimman pieneksi. Vierekkäiset levitys-
kaistat pyritään päättämään samaan kohtaan työvuoron päättyessä. 

11.2.3 Tiivistys, jälkihoito ja päällystäminen 

Tiivistys, jälkihoito ja päällystäminen tehdään kuten paikallasekoituksessa. 
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Stabilointimassanäytteiden testausmenetelmät 

Yleistä 
Seuraavassa esitetään stabilointimassoille ennakkokokeissa kokeellisen suhteituksen ja toi-
minnallisten ominaisuuksien tutkimisen yhteydessä käytettävät testausmenetelmät. Mene-
telmien käytöstä kunkin kohteen suhteituksessa päätetään tapauskohtaisesti. 

Näytteiden valmistus ja varastointi ennen esikäsittelyjä 
Ennakkokokeita varten valmistetaan stabilointimassoista lieriönäytteitä, joiden läpimitta on 
150 mm ja korkeus noin 150...170 mm. Massat sekoitetaan laboratoriosekoittimella. 

Näytteet tiivistetään kiertotiivistimellä (tai täryvasaralla) muotteihin pyrkien tiivistyskokeilla 
valittuun tavoitetiiveyteen ja tavoitekosteuteen. Tavoitetiiveys valitaan kiertotiivistinkokeen tai 
Proctor-kokeen avulla. Rinnakkaisnäytteitä valmistetaan 3-5 kpl/ominaisuus. 

Näytteen säilytysolosuhteet näytevalmistuksen jälkeen ennen näytteen esikäsittelyjä määräy-
tyvät massatyypin perusteella taulukon 6 mukaisesti. 

Taulukko 7. Näytteiden varastointiolosuhteet ennen temperointien tai koestusten aloitusta. 

________ 

Sideaine 

______________ 

Varastointiolosuhde 
(näytevalmistuksen jälkeen 

ennen koestusta) 
____________________________ 

Näytteen varastointi ennen 
koestusta (d) 

Suhteitus 
_____________ 

Toiminnall. 
ominais. 

VBST vaahtobitumi Kuivasäilytys: 
Huone-ilmassa T= 20... 23 °C 

7 28 

REST bitumiemulsio 7 28 

KOST bitumi+sem. Kosteasäilytys 
Kosteassa ilmassa ritilän pääl-
lä (RH 90-95%, T= 20.. .23 °C). 

7 28 

MHST..A 
MaHk+sem 28 91 

SST sementti 7 28 

Tavoitetiiveyden ja tavoitevesipitoisuuden määrittäminen 
Suhteitustavasta riippumatta stabilointinäytteiden tiivistyksen kannalta optimaalinen vesipitoi-
suus ja tavoitetiiveys määritetään kiertotiivistimellä tai parannetulla Proctor-kokeella. 
Jos suhteituksen yhteydessä valmistetaan näytteitä, valitaan niiden vesipitoisuus siten, että 
massan kokonaisnestepitoisuus (lisäbitumi+vesi) tiivistyshetkellä vastaa tiivistämisen kannal-
ta optimaalista nestepitoisuutta. 

Näytteiden tavoitetiiveys on muilla paitsi SST-massoilla: 
• 95 % parannetusta Proctor-tiiveydestä (menetelmä SFS-EN 13286-2) tai 
• 	96 % kiertotiivistinlaitteella 200 r tiivistetyn näytteen kuivairtotiheydestä, ks. viite [15]). 

SST-massan vastaavat tiiveystavoitteet ovat 96 % Proctor-tiiveydestä tai 97 % kiertotiivisti-
mellä 200 r tiivistetyn näytteen kuivairtotiheydestä. 

Kun kiviaineksen maksimiraekoko ylittääl6 mm, näytteen halkaisija on 150 mm. Isoja (D 150 
mm) näytteitä suositellaan käytettäväksi myös hienorakeisemmilla stabilointinäytteillä. Yli 32 
mm olevat kiviainesrakeet tulee poistaa ennen massojen valmistusta. 
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Vedenkestävyys 

Viite: 
Menetelmä SFS-EN 12697-12 Astalttipäällysteen vedenkestävyyden määrittäminen 
Menetelmä SFS-EN 12697-23 Asfalttinäytteen halkaisuvetolujuuden määrittäminen 
Menetelmä PANK-4202 Asfalttipäällysteet, halkaisuvetolujuus 

Varastoi nti 

Ennen temperoinnin aloitusta näytteitä varastoidaan taulukon 5 mukaisesti massatyypin mu-
kaan määräytyvissä olosuhteissa. 

Säilytys veteen upotettuna 

Näytteet punnitaan ennen veteen upotusta ja niiden korkeus mitataan. 
Kun vedenkestävyyskokeen näytteet ovat saavuttaneet valitun koestusiän (esim. 7 d, 28 d tai 
91 d): 

- märkinä koestettavat näytteet upotetaan veteen (40 °C) kolmen vrk ajaksi. Menetel- 
mästä SFS-EN 12697-12 poiketen stabilointinäytteitä ei imeytetä alipaineessa. 

- Samaan aikaan kuivina koestettavat näytteet siirretään lämpökaappiin (40 °C) yhtä 
pitkäksi ajaksi (3 vrk). Kuivina koestettavat näytteet suojataan lämpökaapissa säilytyk- 
sen aikana kuivumiselta muovipussilla tai kelmulla. 

Temperointi 

Jos varastointiaika on 28 d ja vesisäilytys kestää 3 d, näytteet siirretään iässä 28 + 3 = 31 d 
temperoitumaan koestuslämpötilaan vähintään 6 - 7 h ajaksi tai yli yön 

- märkinä koestettavat näytteet temperoidaan koestuslämpötilaan vedessä (10 °C) 
- kuivina koestettavat näytteet temperoidaan koestuslämpötilaan ilmassa (10 °C). 
- HUOM. kuivina koestettavat, kosteassa ilmassa säilytetyt näytteet temperoidaan kel- 

mulla suojattuna ilmassa (10 °C). 

Koestus 

Näytteet punnitaan ja niiden halkaisija ja korkeus mitataan ennen koestusta. 
Näytteille tehdään halkaisuvetolujuuskoe (SFS-EN 12697-23), jonka mukaan määritetään 
maksimivoima (kN) kokeen aikana. Bitumia sisältävien kerrosstabilointinäytteiden hal-
kaisuvetolujuuden koestuslämpötila on 10 00. 

Kokeen aikana on suositeltavaa tallentaa lisäksi muistiin myös halkaisuvetolujuuskokeessa 
määritetty voima (kN) laitteen kuormitusleukojen siirtymän funktiona. 

Tulosten käsittely 

Halkaisuvetolujuuskokeen mittaustulosten perusteella lasketaan kunkin näytteen halkaisuve-
tolujuus menetelmän SFS-EN 12697-23 mukaan erikseen märille ja kuiville näytteille. 

Massan vedenkestävyys lasketaan märkinä ja kuivina koestettavien näytteiden halkaisuveto-
lujuuksien keskiarvojen suhteen perusteella menetelmän SFS-EN 12697-12 mukaan. 

Lisäksi on suositeltavaa määrittää näytteiden kuivamassa sekä (mittojen ja kuvamassan pe-
rusteella) kuivairtotiheys. Halkaisuvetolujuuskokeen mittausaineiston avulla voidaan tarvitta-
essa määrittää lisäksi menetelmän PANK-4202 mukaisesti halkaisuvetojäykkyys ja näytteen 
muodonmuutos maksimivoiman kohdalla erikseen märille ja kuiville näytteille. 
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Puristuslujuus 

Viite: SFS-EN 13286-41:en Sitomattomat ja hydraulisesti sidotut seokset. Osa 41: Hyd-
raulisesti sidottujen seosten puristuslujuuden määritysmenetelmä. Unbound and hydraulically 
bound mixtures. Part 41: Test method for the determination of the compressive strength of 
hydraulically bound mixtures 

Varastointi 

Näytteet säilytetään massatyypistä riippuen kuiva- tai kosteasäilytyksessä taulukon 6 mukai-
sesti, kunnes näytteiden ikä on = koestusikä - 1 d. Esim. jos koestusikä on 28 d, on puris-
tuslujuusnäytteiden varastointiaika 27 d. 

Rikitys 

Ennen rikitystä ja rikityksen jälkeen näytteet punnitaan ja niiden korkeus mitataan. 
Puristuslujuuskokeen näytteiden päät rikitetään koestusta edeltävänä päivänä. Jollei muuta 
erikseen sovita, rikitetään näytteen molemmat päät. 

Temperointi 

Jos näyte on ollut ennen temperointia kosteatilasäilytyksessä, sen (kaarevat) vaippapinnat 
suojataan kelmulla, jotta se ei kuivu temperoinnin aikana. 
Rikityksen jälkeen puristuslujuusnäytteet temperoidaan yli yön koestuslämpötilaan 20 °C 
temperointikaapissa (ilmassa). 

Koe stu s 

Puristuslujuuskokeen koestuslämpötila on 20 00. 

Stabilointinäytteet puristetaan viitestandardista SFS-E N 13286-41 poiketen vakiosiirtymäno-
peudella, joka on noin 1 % näytekorkeudesta minuutissa. Laitteen esiasetus vastaa 1,6 
mm/min siirtymänopeutta. Tätä nopeutta voidaan käyttää, kun näytekorkeus (ennen rikitystä) 
on välillä 145...175 mm. 

Puristuslujuuskokeessa määritetään puristusvoima (kN) laitteen kuormitusleukojen siirtymän 
eli kokoonpuristuman funktiona. 

Tulosten käsittely 

Mittaustuloksista (näytteen pituus, leveys, jännitys siirtymän funktiona) 

- puristuslujuus (puristusvoiman maksimiarvo jaettuna näytteen pinta-alalla) ja vastaa-
va kokoonpuristuma (SFS-EN 13286-41) 

- piirretään "jännitys kokoonpuristuman funktiona". 
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Deformaatiokestävyys (dynaaminen creep) 

Viite: Menetelmä EN 12697-25 A 

Varastointi 

Näytteet säilytetään massatyypistä riippuen kuiva- tai kosteasäilytyksessä taulukon 6 mukai-
sesti, kunnes näytteiden ikä on = koestusikä - 1 d. Esim. jos koestusikä on 28 d, on varas-
tointiaika 27 d. 

Rikitys 

Ennen rikitystä ja rikityksen jälkeen näytteet punnitaan ja niiden korkeus mitataan. Deformaa-
tiokokeen näytteiden päät rikitetään koestusta edeltävänä päivänä. Jollei muuta erikseen so-
vita, rikitetään näytteen molemmat päät. 

Temperointi 

Jos näyte on ollut ennen temperointia kosteatilasäilytyksessä, sen (kaarevat) vaippapinnat 
suojataan kelmulla, jotta se ei kuivu temperoinnin aikana. 
Rikityksen jälkeen näytteet temperoidaan koestuslämpötilaan 40 °C temperointikaapissa (il-
massa). Temperoinnin aloitushetki ja kestoaika 6-7 h ennen koestusta ohjataan ajastimella. 

Koe stu s 

Kantavan kerroksen stabilointinäytteiden deformaatiokokeen koestuslämpötila on 40 °C ja 
kuormitusalueen läpimitta 150 mm. Koe suoritetaan menetelmäkuvauksen EN 12697-25A 
mukaan muilta osin paitsi, että voimaa suurennetaan siten, että pintapaineeksi tulee sama 
100 kPa kuin pienellä näytteellä. 

Kuormitussyklien määrä on 3600 kpl. Koestus voidaan keskeyttää, jos näyte hajoaa. Hajoa-
misen kriteeri: yli 6,5 % näytekorkeudesta (eli yli 11 mm, jos korkeus = 165 mm) siirtymän 
ylitys merkitsee näytteen hajoamista. 

Tulosten käsittely 

Tuloksiin tulee merkitä huomautus, jos näyte hajoaa sekä sykiimäärä, jolla hajoaminen ta-
pahtuu. Mittaustuloksista 

- lasketaan kunkin näytteen deformaatio (%) 
- piirretään kuva "muodonm uutos puissimäärän funktiona". 
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Jäykkyysmoduuli (dynaaminen 1 -aksiaalinen puristus) 

Viite: SHRP PROT000L: P46, Resilient modulus of unbound granular basel subbase mate-
riais and subgrade soils (kuormituspulsiin kuvaus). 

Varastointi 

Näytteet säilytetään massatyypistä riippuen kuiva- tai kosteasäilytyksessä taulukon 6 mukai-
sesti, kunnes näytteiden ikä on = koestusikä - 1 d. Esim. jos koestusikä on 28 d, on varas-
tointiaika 27 d. Näytteiden koestusikä ilmoitetaan näytevalmistusohjeessa. 

Rikitys 

Ennen rikitystä ja rikityksen jälkeen näytteet punnitaan ja niiden korkeus mitataan. Jäyk-
kyysmoduulikokeen näytteiden päät rikitetään koestusta edeltävänä päivänä. 

Temperointi 

Rikityksen jälkeen jäykkyysmoduulinäytteet temperoidaan koestuslämpötilaan temperointi-
kaapissa (ilmassa). Jos näyte on ollut ennen temperointia kosteatilasäilytyksessä, sen vaip-
papinnat suojataan kelmulla, jotta se ei kuivu temperoinnin aikana. Temperointiaika on 

- 8 h, jos näytteet temperoidaan ilman kelmua 
- 16 h, jos näytteet temperoidaan kelmulla suojattuna. 

Koestus 

Koestuslämpötila valitaan tapauskohtaisesti (yleensä ainakin 15°C, tarvittaessa lisäksi 5°C ja 
25°C). Jos koe tehdään useammassa lämpötilassa, voidaan eri lämpötiloissa käyttää samaa 
näyteyksilöä ja tällöin kokeet aloitetaan kylmimmästä olosuhteesta. (esim. ensin 5 °C ja sen 
jälkeen 15 00  ja lopuksi mandollisesti 25 °C). 

Näytteen kuivuminen eri lämpötiloissa tehtävän kokeen ja temperoinnin aikana estetään suo-
jaamalla näyte muovikelmulla (muovikelmu asennetaan siten, että suojaa näytettä kuivumi-
selta myös koestuksen aikana, mutta ei estä moduulimääritystä). 

Jäykkyysmoduulikokeessa näytettä kuormitetaan 1 -aksiaalisesti pystyakselin suu nnassa (si-
vupaine nolla) dynaamisella puristusvoimapulssilla ja mitataan näytteen pystysuuntaiset 
muodonmuutokset näytteen keskiosasta (100 mm matkalta). 

Koestuksessa käytetään seuraavia voimatasoja, jos ei muuta sovita: 
Voimataso [kNJ 1 2 4 6 8 

Jos ensimmäinen näyte ei kestä 8 kN, ei seuraavaa näytettä testata näin suurella kuormalla. 
(Erityisesti, kun näytteitä tutkitaan useassa lämpötilassa, tulee moduulinäytteen särkymistä 
välttää). Yksittäisen näytteen koestus valitussa lämpötilassa keskeytetään, jos näyte hajoaa. 
Jäykkyysmoduulin koestuksen keskeyttämiskriteeri: pystymuodonmuutos yli 1,5 mm. 

Tulosten käsittely 

Jäykkyysmoduuli lasketaan tunnetun puristuskuormapulssin ja palautuvien aksiaalisten 
muodonmuutosten avulla. Jäykkyysmoduuli Mr on aksiaalisen puristusjännityksen muutos 
jaettuna kokoonpuristuman muutoksella. Korjattu jäykkyysmoduuli M rk on menetelmää FAS 
454 mukaillen Ao 1  - AE - koordinaatistoon sovitetun suoran kulmakerroin (Ao 1 .on puristus- 
jännityksen muutos ja A on kokoonpuristuman muutos). 

Poikkeama suorasta tai vasteen kaksijakoisuus kertoo näytteen sisäisistä vaurioista. Osa 
pisteistä (poikkeavat havainnot) jätetään ottamatta huomioon modu uli n laskemisessa. 
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Pakkasrapautumiskestävyys (jäädytys-sulatuskestävyys) 

Viite: 	Menetelmä: PANK 4305 Stabilointimassan pakkasrapautumiskestävyys 
Menetelmä: SFS 5447 Betonin säilyvyys. Jäädytys-sulatuskestävyys 

Yleistä 

Kokeella määritetään stabilointimassan pakkasrapautumiskestävyys tutkimalla jäädytys-
sulatussyklien vaikutus stabiloidun näytteen halkaisuvetolujuuteen tai puristuslujuuteen. 

Varastointi 

Ennen (jäädytys-sulatussyklien) koestuksen aloitusta näytteitä varastoidaan massatyypistä 
riippuvissa, liitteen 1 taulukon 6 mukaisissa olosuhteissa (28 tai 91 d ajan). 

Jäädytys-su latuskoestus 

Näytteet punnitaan ennen jäädytys-sulatussyklien aloitusta ja niiden korkeus mitataan. 
Näytteet asetetaan jäädytys-sulatuslaitteeseen ja koestuksen vaiheet ohjelmoidaan siten, 
että: 

- näytteetjäädytetään ilmassa (T= - 15...-20 °C näyte) 
- näytteet sulatetaan vedessä (T= 18.. .24 00  näyte) 
- jäädytys-sulatus-syklien määrä on 20 kpl. 

Jos jäädytys-sulatussyklit keskeytyvät esim. häiriön vuoksi, vesi poistetaan näytealtaasta ja 
näytteet säilytetään keskeytyksen ajan jäätyneessä tilassa (ei vesiupotuksessa). Näytteitä 
voidaan säilyttää häiriöiden aikana muutamia päiviä myös kosteassa ilmassa kosteatilalaati-
koissa. 

Valutus 

Jäädytys-sulatussyklien jälkeen näytteiden huokoset ovat täynnä vettä. Näytteet otetaan pois 
pakkaslaitteesta ja asetetaan massatyypistä riippumatta valumaan kosteaan ilmatilaan ritilän 
päälle. (Esim. muovilaatikkoihin, joiden pohjalla on ritilä ja ritilöiden alla on vesikerros, joka ei 
saa koskettaa näytteisiin. Laatikoiden kannet suljetaan ilmatiiviisti.) 

Vesiupotus 

Valutuksen päättymisaamuna sekä pakkasrasituksessa olleet näytteet että niiden vertailu- 
näytteet saatetaan samaan kosteustilaan upottamalla ne veteen (T= noin 20 - 23 00)  6 h 
ajaksi. 

Temperointi 

Samana päivänä iltapäivällä, kun näytteet ovat olleet vesiupotuksessa 6 h ajan, kaikki näyt-
teet siirretään ritilän päälle temperointikaappiin (T= 10 00  ilma), jossa niistä saa valua ylimää-
räinen vesi pois. Näytteet ovat temperointikaapissa ritilän päällä yli yön. 

Näitä näytteitä ei tarvitse suojata kelmulla, jos huolehditaan siitä, että kaikki saman näytesar-
jan näytteet halkaistaan tai puristetaan peräkkäin, kokonaisaika noin 30 min/sarja. 

Halkaisu tai puristus 

Näytteet punnitaan ja niiden halkaisija ja korkeus mitataan ennen halkaisuvetolujuus- tai pu-
ristuslujuuskokeen tekemistä. 
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Jäädytyssulatusrasituksessa olleille ja vertailun näytteille tehdään valittu fysikaalinen testi, 
jolla jäädytys-sulatusrasituksen vaikutus näytteen ominaisuuksiin mitataan. Molempien näy-
tesarjojen näytteiden kosteustilan tulee olla sama, kun näytteet halkaistaan tai puristetaan. 
Yleensä VBST- ja KOST-näytteille tehdään halkaisuvetolujuuskoe (T= 10 °C) ja MHST- ja 
SST-näytteille puristuslujuuskoe (T= 20 °C). 

- mandollinen halkaisuvetolujuuskoe tehdään menetelmän SFS-EN 12697-23 mukaan, 
jonka avulla määritetään maksimivoima (kN) kokeen aikana. Kokeen aikana on suosi-
teltavaa tallentaa lisäksi muistiin myös halkaisuvetolujuuskokeessa määritetty voima 
(kN) laitteen kuormitusleukojen siirtymän funktiona. 

- mandollinen puristuslujuuskoe tehdään standardista SFS-EN 13286-41 poiketen va-
kiosiirtymänopeudella, joka on noin 1 % näytekorkeudesta minuutissa. Puristuslujuus-
kokeessa on suositeltavaa määrittää maksimivoiman (kN) lisäksi voima laitteen kuor-
mitusleukojen siirtymän eli kokoonpuristuman funktiona. 

Tulosten käsittely 

Halkaisuvetolujuuskokeen tuloksista (näytteen pituus, leveys, voima siirtymän funktiona) las-
ketaan kunkin näytteen halkaisuvetolujuus (SFS-EN 12697-23). 
Puristuslujuuskokeen tuloksista lasketaan puristuslujuus (S FS-EN 13286-41). 

Pakkasrapautumiskestävyys lasketaan jäädytys-sulatusrasituksessa olleiden näytteiden lu-
ju uksien keskiarvojen ja niiden varastointiolosuhteissa säilytettyjen vertailunäytteiden lujuuk-
sien keskiarvojen suhteen perusteella käyttäen kaavaa 3. 

F =1OOx-- 	 (3) 

jossa 
F = pakkasrapautumiskestävyys [%] 

jäädytys-sulatuskokeessa olleiden näytteiden lujuuksien keskiarvo 
= vertailunäytteiden lujuuksien keskiarvo. 

Lujuuskoe on joko puristuslujuuskoe tai halkaisuvetolujuuskoe. Menetelmä valitaan materiaa-
lityypin perusteella edellä kohdassa "Halkaisu tai puristus" esitetyllä tavalla. 
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Suola-pakkaskestävyys 

Suola-pakkaskestävyyskokeessa käytetään näytteiden sulatukseen veden sijasta 1-prosent-
tista suolaliuosta (1 osa NaCI ̂  100 osaa vesijohtovettä). 

Muilta osin koe tehdään ja tulokset käsitellään samalla tavoin kuin tavanomaisessa liitteen 6 
mukaisessa jäädytys-su latuskokeessa ilman suolaliuosta. 
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Routanousukoe (Menetelmä A) 

Viite: ISSMFE Technical Committee on Frost, TC-8, Work Report 1985-1989. Frost in geo-
technical engineering. Volume 1. VTT Symposium 94. Espoo 1989. pp. 15-25 

Yleistä 

Menetelmän avulla materiaalin routivuus määritetään routimiskertoimen SP perusteella ver -
taamalla sen suuruutta routivuuskriteeriin. Routimiskerroin kuvaa maan routivuuden määräl-
listä voimakkuutta. Kuvassa 1 esitetään routanousukokeen koejärjestely. 

Pohjan 	 Kannen 
lämpötilan 	 lämpötilan 
ohjaus 	 ohjaus 

Siirty äanturi 

________ 	 1 
käsittely 

Vesi:na 	 _ 	 ___ 

i - 	 II 	 — 

1 
Näytteen 
kuormitus 	 Mittauslaitc 

	

1 	 -siirtymä 
_______ 	 -lämpötilat 

Kuva 1. Routanousukokeen koejärjestelvi (menetelmä A). 

Näytteet 

Häi riintyneestä näytteestä rakennetaan routakoenäyte sullomalla näyte halkaistavaan muot 
tim, jonka halkaisija on 100 mm ja korkeus 100 mm. Näyte valmistetaan materiaalista, josta 
on poistettu yli 16 mm rakeet. Sullonta suoritetaan ohuina kerroksina tavoitekuivatiheyteen. 

Koestus 

Häiriintymätön tai muottiin rakennettu näyte asennetaan routasellin pohjaelementin päälle. 
Pohjassa olevan huokoskiven ja näytteen väliin sijoitetaan huokospaperi. Näytteen ympärille 
pujotetaan kumikalvo, joka ulotetaan myös pohjaelementin ympärille. Näytteen päälle laite- 
taan kansielementti. Kumikalvo vedetään kannen ympärille ja se puristetaan vesitiiviiksi kan-
teen ja pohjaan o-renkaita käyttäen. Kumikalvon ulkopintaan tai/ja teflonista rakennetun rou- 
tasellin sisäpintaan sivellään silikonia, joka pysyy kylmänäkin notkeana. Lopuksi näyte sul- 
jetaan lämpöeristetyn kuoren sisälle, kiristetään kiinnitysvanteet sekä sijoitetaan kuor- 
mituskehä ja siirtymäanturi paikoilleen. 
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Näytteen vedensyöttö järjestetään täyttämällä vesiastia ja avaamalla hana selIm kannessa, 
jotta näytteessä oleva ilma pääsee poistumaan. Astian vedenpinta pidetään kyllästyksen ai-
kana näytteen yläpinnan tasossa. Kuormituskehään ripustetaan painot, joilla aiheutetaan 
näytteeseen 20 kPa:n kuormitus. Jäähdytyslaitteet säädetään kierrättämään noin +3 °C:n 
lämpöistä nestettä selIm kannessa ja pohjassa. Näytteen annetaan konsolidoitua ja kyllästyä 
vähintään vuorokauden ajan. Näyte on konsolidoitunut riittävästi, kun painuminen on pysäh-
tynyt eli kun aika-painumakuvaaja on ollut vaakasuora vähintään neljän viimeisen tunnin 
ajan. 

Usein on tarpeen tehdä myös ns. esiroutanousukoe ennen varsinaista routanousukoesarjaa. 
Esiroutanousukokeessa kuormituksena on vain kuormituskehä (2 kPa). Sulatus-, ja konsoli-
dointivaiheessa kuormitus on yleensä 20 kPa. Esiroutanousukoe tehdään aina, kun käyte-
tään rakennettua näytettä tai kun näyte ei ole joutunut koskaan routimaan (otettu routarajan 
alapuolelta). Esiroutanousukokeen tarkoituksena on myös saada näyte kyllästymään pa-
remmin aikaansaamalla näytteen routiminen ja konsolidoimalla näyte. Esiroutanousukoe on 
suositeltavaa tehdä myös silloin, kun näyte on löyhä, häiriintynyt tai huonokuntoinen (hal-
keamia, tasoitettuja koloja yms. sisältävä). 

Ensimmäinen routanousukoe aloitetaan poistamalla konsolidointikuormitus ja sulkemalla 
kannen vesihana. Näytteen pintakuormituksena on nyt 2 kPa, joka aiheutuu pelkän kuormi-
tuskehän painosta. Vedensyöttöastia lasketaan alas pöydälle ja tarkistetaan, että astian ve-
denpinta on noin 5 mm selIm pohjan yläpuolella. Kansielementissä kiertävän nesteen lämpö- 
tilaksi säädetään -3 °C. Pohiaelementissä kiertävän nesteen lämpötilaksi säädetään + 1 
C:een. Kokeen aikana mitataan lämpötiloja ja kannen routanousua halutuin mittausvälein 
(yleensä 30 min). Routanousukokeen kesto on vähintään 24 tuntia. Koe voidaan lopettaa, 
kun routarajan eteneminen on pysähtynyt eli kun ruudulle tulostuva (z-h) -käyrä on ollut vaa-
kasuora vähintään neljän viimeisen tunnin ajan. 

Tulosten käsittely 

Routanousukokeet tulostetaan kuvina eri pintakuormituksilla tehdyistä kokeista. Kuvissa esi-
tetään kokeen edetessä routanousu (h), roudansyvyys (z), nettoroudansyvyys (z-h), suh-
teellinen routanousu (hlz) ja routimiskerroin (SP). Kuviin kirjataan myös kokeen tulos eli rou-
timiskerroin silloin, kun routarala ei enää tunkeudu alemmas näytteessä eli kun roudan net-
tosyvyys kuvassa 2 alkaa olla vaakasuora. 

ROUTANOUSUKOKEEN ESIMERKKITULOSTUS 
PL 2005, oik. 3.5 m, näytesyvyys 1.42 - 1.50 m 

20 

E E 
15 

10 
000 

0. loo 
5 

t.U) 	0 

SP [mm2/Kh] 	Pintakuormitus 2 kPa 	Näytteen alkukorkeus 996 mm 
—.—h/z[%] 	 ja lapimitta 100 mm 
- - h[mm] 
—o--z[mm] 

z-h [mm] 	 -. 

________________________________ 

Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
Vylat ja ymparisto 

SP( 2kpa)  = 3.8 mm 2/Kh 

10 	 15 
Aika kokeen a!usta [h] 

20 	 25 

0. 

cn 
20 

40 

60 . 

80 

Kuva 2. Routanousukokeen tulostusesimerkki (menetelmä A). 
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Routanousukoe (Menetelmä B) 

Viite: Työohje, TTY 15.12.2006 

Näytteen valmistus 

Testattavasta näytteestä poistetaan raekooltaan yli 31,5 mm rakeet. Näyte suhteitetaan ha-
luttuun rakeisuuteen tai käytetään huolellisesti jaetun näytteen luonnollista raekokojakautu-
maa. Kiviaines, mandolliset käsittelyaineet ja vesi sekoitetaan huolellisesti ja asetetaan lajit-
tumista välttäen korkeussuunnassa viiteen osaan paloiteltuun muottisylinteriin, jonka sisähal-
kaisija on 150 mm. Muotin paloittelu on oleellista, jotta routimista vaikeuttava näytteen ja 
muotin sisäpinnan välinen kitka saadaan minimoitua. Näytteen massa valitaan ennakkotar-
kastelujen perusteella sellaiseksi, että näytteen korkeudeksi muodostuu tiivistettäessä Inten-
sive Compactor - laitteessa 6 barin mittaripaineessa 50 tiivistys-kierroksella noin l5Omm. 

Koejärjestely 

Testattava näyte asetetaan jäädytyskaappiin, jossa on mandollista testata neljä näytettä ker-
ralla. Testauksen aluksi näytettä voidaan pitää vedellä kyllästetyssä tilassa. Samalla näyte 
jäähdytetään noin 1-2 asteen lämpötilaan. Mandollisen kyllästysvaiheen jälkeen näyte jäädy-
tetään ylhäältä päin siten, että näytteen yläpään lämpötila ohjataan pysymään -3 asteessa ja 
alapää +1 asteessa. Routimista vastustavana kuormana on ainoastaan näytteen ylämännän 
aiheuttama 3 kPa paine. Radiaalinen lämpövirtaus minimoidaan lämpö-eristeillä. Jäädytyk-
sen aikana vedenpinta pidetään 10 mm näytteen alapinnan tason ylä-puolella, jolloin lisäve-
den virtaus näytteeseen on mandollista. Perustapauksessa näytettä jäädytetään kuvatuissa 
olosuhteissa neljän vuorokauden ajan. 

Kun testattava näyte sisältää käsittelyaineita, useamman jäädytyssyklin tekeminen saattaa 
olla tarpeellista routimattomuuden arvioimiseksi. Tällöin sovellettava menettely sisältää nel-
jän vuorokauden jäädytyksen lisäksi neljä lyhyempää jäädytys-sulatussykliä. 

Tulokset 

Kokeen tuloksena raportoidaan routanousu, routimiskerroin, routanoususuhde ja routa-nou- 
sunopeus graafisesti ajan suhteen. Lisäksi tuloksena esitetään routanousu 24 tunnin ja 96 
tunnin jäädytyksen jälkeen (h ja h) sekä routarajan etenemisen pysähtymisajankohtana 

määritetty routimiskerroin (SP). Lisäksi näytteen routimisherkkyyttä arvioidaan suhteessa 
vastaavan hienoainespitoisuuden omaavien kalliomurskeiden tyypilliseen routi-misherkkyy-
teen. 
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lmupainekoe eli TS-testi (Tube Suction Test) 

Viite: Menetelmä PANK 9002 (sen jälkeen PANK-menetelmäkuvaus on laadittu, se korvaa 
tämän liitteen 9 ohjeet. 

Tutkittavasta sidotusta stabilointimateriaalista (maksimiraekoko enintään 18 mm) valmiste-
taan kiertotiivistimellä tavoitevesipitoisuudessa näytteitä, joiden läpimitta on 150 mm ja kor-
keus noin 100 mm. Massa valmistetaan laboratoriosekoittimella kussakin jäännösbitumipitoi-
suudessa, jonka jälkeen massa tiivistetään kiertotiivistimen avulla tavoitetiiveyteen (ks. liite 
1). 

Tiivistämisen jälkeen näytteet tuetaan noin 30-40 mm näytekorkeutta korkeampiin muoviput-
kun, joiden sisähalkaisija on noin 150 mm ja seinämä on sahattu sirkkelillä yhdestä kohdasta 
korkeussuuntaan halki. Putken pohjalle asetetaan reiällinen kansi ja putket puristetaan näyt-
teiden ympärille putkiliittimillä. Sen jälkeen putkinäytteet pannaan uuniin kuivumaan 45 °C:n 
lämpötilaan. Näytteiden katsotaan olevan kuivia, kun näytteiden massa ei enää huomatta-
vasti muutu. 

Uunikuivatuksen jälkeen näytteiden annetaan tasaantua huoneenlämmössä vähintään 2 vrk. 
Lämmön tasaantumisen jälkeen näytteet asetetaan altaaseen, jonka pohjalla on noin 20 mm 
tislattua vettä. 

Ensimmäinen dielektrisyyden ja sähkönjohtavuuden mittaus suoritetaan kuitenkin ennen 
näytteiden veteen asettamista, jonka jälkeen mittauksia suoritetaan ensimmäisenä päivänä 
kanden tunnin välein (esim. klo 8, 10, 12, 14, 16). Lisäksi suoritetaan yksi mittaus noin puo-
len tunnin kuluttua näytteiden veteen asettamista. Toisesta päivästä lähtien mittauksia suori-
tetaan vain aamuisin (1 mittaus/vrk), kunnes näytteiden massa ja dielektrisyys alkavat ta-
saantua. Kokeen jälkeen näytteistä määritetään rakeisuus, pintakosteus (50 mm), kokonais-
kosteus, kiintotiheys ja muut tarvittavat parametrit. 
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Koejyräyksen suoritus työmaalla 

Yleistä 

Koejyräys tehdään julkaisun InfraRYL 2006, osa 1 taulukossa 18110:T3 esitettyjen yleisten 
jyräysohjeiden tarkistamiseksi stabilointikohteiden olosuhteisiin ja materiaaleihin sopiviksi tai 
jyrättävän kerroksen maksimitiiviyden määrittämiseksi. 

Koejyräyksessä käytetään samaa jyräystapaa, materiaalin kosteuspitoisuutta ja kerrospak-
suuksia kuin varsinaisessa tiivistystyössä. 

Ennen koejyräystä varmistetaan jyrän toimintakunto (amplitudit, taajuudet, mandollinen jyrä-
mittari) ja kalibroidaan tiheyden mittauksessa käytettävä laite. 

Jyräyksen suoritustavan tarkistaminen koejyräyksel lä 

Jos tiivistettävän materiaalin maksimikuivairtotiheys on määritetty laboratoriossa Proctor-
menetelmällä tai kiertotiivistimellä, voidaan koejyräyksellä varmistaa, miten tiiviysastevaati-
mukset saavutetaan. Koejyräyksen tarve riippuu mm. kohteen suuruudesta, kantavuudesta, 
materiaaleista, kerrospaksuuksista ja aikaisemmista kokem uksista. Koejyräyksen perusteella 
voidaan mm. optimoida tarvittavat ylityskerrat, kerrospaksuudet, jyrävalinnat ja asetukset. 

Koejyräys tehdään rakennuskohteelta valittavalla kantavuudeltaan, kerrospaksuudeltaan ja 
materiaaliltaan tyypillisellä alueella. Materiaalin kosteus ei saisi poiketa enempää kuin 2 %-
yksikköä laboratoriossa määritetystä optimikosteudesta. Jos alustan kantavuus vaihtelee 
merkittävästi, koejyräys on tehtävä erikseen huonomman ja paremman kantavuuden alueilla. 
Vastaavasti esim. erilaisten kerrospaksuuksien, jyrien ja asetusten kokeilu edellyttää useam-
paa koealuetta. 

Koealueen leveyden on oltava vähintään 3 kertaa valssin leveys siten, että voidaan tiivistää 
kolmea rinnakkaista kaistaa 10 - 20 cm limityksin ja siten, että reunoille jää vielä sivusiirtymät 
estävä tukipiennar. Koealueen pituuden on oltava yli 20 m ja lisäksi alueen päissä tulee olla 
vähintään 2 kertaa jyrän pituuden olevat jyrien kääntymis- tai kaistanvaihtoalueet. 

Koejyräyksessä ensimmäinen ylityskerta tehdään ilman täryä, neljä seuraavaa ylityskertaa 
suurella amplitudilla (yleensä 1,2 - 2 mm) ja loput ylityskerrat pienellä amplitudilla (yleensä 
0,6 - 1 mm) 

Tiheysmittauksia tehdään keskimmäisen tiivistyskaistan keskelle pituussuunnassa 6 eri koh-
taan ennen tiivistystä asennetuista teleskooppiputkista säteilymittauslaitteella (radiometrinen 
tiiviysmittari) käyttäen suoramittausmenetelmää, joka on kuvattu ohjeen TYLT Yleiset perus-
teet kohdassa 42.2. Mittaukset tehdään jokaisen jyrän ylityskerran jälkeen ja jyräystä jatke-
taan kunnes ylityskerran mittaustulosten keskiarvo on kaksi kertaa peräkkäin pienempi kuin 
aikaisemmin mitattu suurin keskiarvo. 

Mitattuja kuivairtotiheyksiä verrataan laboratoriossa mitattuihin maksimikuivairtotiheyksiin ja 
määritetään jyrän ylityskertojen määrä, jolla tiiviysastevaatimukset saavutetaan. 

Jos tiivistysastevaatimusta ei saavuteta, selvitetään syy (esim. jyrän ja jyräystavan sopivuus, 
vertailutiheyden ja säteilymittauslaitteen kalibroinnin oikeellisuus, alustan kantavuus, materi-
aalin rakeisuus ja kosteus, ylityskertojen riittävyys) ja harkitaan jatkotoimenpiteet. Kysymyk-
seen voi tulla uusi koejyräys korjaustoimenpiteiden jälkeen tai koejyräyksessä saadun mak-
simitiheyden (suurin keskiarvo) ottaminen uudeksi vertailuarvoksi tiiviysasteen laskemisessa. 
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Jos koejyräyksessä saavutettu tiheys on selvästi suurempi kuin vertailutiheys, tehdään vas-
taavat tarkistukset kuin edellä tiiviysastealituksen johdosta. Jos virhettä ei löydy, otetaan koe-
jyräyksessä saavutettu maksimitiheys uudeksi vertailuarvoksi, jonka perusteella määritetään 
tiiviysastevaatimukset ja niiden täyttämiseksi tarvittavat jyrän ylityskerrat. 

Jos työssä käytetään jyrämittaria, koejyräyksessä tutkitaan jyrämittariarvojen riippuvuus sä-
teilymittauslaitteella määritetystä tiiviysasteesta. Tämän perusteella määritetään jyrämittarin 
arvo, jolla tiiviysastevaatimukset saavutetaan. 

Muilla jyrätyypeillä noudatetaan soveltaen täryjyrien koejyräysohjeita. 

Maksimitiheyden määrittäminen koejyräyksen avulla 

Jos stabilointityössä käytetään kokemusperäistä suhteitusta tai maksimikuivairtotiheyttä ei 
ole voitu määrittää laboratoriossa, maksimitiheys määritetään tekemällä koejyräys vähintään 
12 tonnia painavalla täryjyrällä ja noudattaen edellisessä kappaleessa kuvattua menettelyä. 

Työn aikana tiiviysasteet lasketaan jakamalla mitatut kuivairtotiheydet koejyräyksessä määri-
tetyllä maksimitiheydellä. 
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