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ESIPUHE 
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1 RAKENTEEN PARANTAMISTARPEEN 
MÄÄRITTÄMINEN 

1.1 	Yhteys muuhun tienpitoon 

Kohteen rakenteen parantamistarve tulee tyypillisesti esille päällystysohjel-
man tekemisen yhteydessä kuntotietojeri perusteella. Rakenteen paranta-
mistarvetta määritetään myös erillisillä tiestön rakenteellisen kunnon selvi-
tyksillä. Lisäksi rakenteenparantamiskohteita tulee esille asiakaspalautteen 
tai esimerkiksi tietarkastajan tai tiemestarin ilmoitusten perusteella. 

• 	 Tien parantamistarvetta pitää selvittää myös, kun 
- tien varren maankäyttö tai tien verkollinen asema muuttuu niin, että ras-

kaiden kuljetusten määrä kasvaa oleellisesti 
suunnitellaan tehtäväksi liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta pa-
rantavia toimenpiteitä (ohituskaistatja piennarlevitykset, väistötilat, hidas- 
teet, korotetut kevyen liikenteen väylät jne.). Nämä toimenpiteet liittyvät 
aina rakenteellisesti nykyiseen tiehen ja pitää selvittää, tarvitseeko ny-
kyistä rakennetta korjata tai vahvistaa. 

Hankkeiden tutkimusten ja suunnitelmien oikea-aikaisen käynnistämisen 
kannalta on tärkeää, että päällystysohjelman, investointien ja erillisten liiken-
neturvallisuushankkeiden suunnittelusta vastaavat toimivat yhteistyössä. 
Kaapelilupien antajille toimitetaan tieto tulossa olevista rakenteen paranta-
mistöistä lupaehtojen määrittelyä varten. 

1.2 Parantamisen tavoitteet 

Parantamistarpeen määrittämisen pitää perustua riittäviin tutkimuksiin, jolloin 
osataan valita kohteen ongelmat ja merkittävyys huomioon ottaen kustan-
nuksiltaan ja kestoiältään mandollisimman sopivia toimenpiteitä. Lisäksi pitää 
varmistaa, että toimenpiteiden tekeminen on kohteen olosuhteissa mandollis-
ta: pitää esimerkiksi tarkistaa, ettei sekoitusjyrsintää suunnitella tehtäväksi 
vanhan teräsverkon tai stabilointia kivisen kantavan kerroksen osuudelle; 
murskenostoja suunniteltaessa pitää varmistaa, että korotus mahtuu tiealu-
eelle eikä esimerkiksi jyrkennä yksityistieliittymiä jne. 

Rakenteenparantamishankkeiden suunnittelun pitää olla kokonaisvaltaista 
toimintaa, jossa samalla kerralla parannetaan sekä rakenteellisia että liiken-
teellisiä puutteita. Liikennöitävyyden paranemisen lisäksi parantaminen vai-
kuttaa positiivisesti esteettömyyteen ja hoitokuluissa on mandollista saada 
säästöjä: tasaisemmalla pinnalla on helpompi liikkua ja tehdä talvihoitotoi-
menpiteitä. 
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Liikenneturvallisuuspuutteiden korjaaminen yhtä aikaa rakenteen parantami-
sen kanssa on perusteltua, koska parannetun tien tasaisempi pinta vaikuttaa 
ajonopeuksia nostavasti ja siten heikentää turvallisuutta. Tämä on huomatta-
va myös vähäliikenteisillä väylillä, jotka ovat usein kapeita ja geometrialtaan 
huonoja. Niillä ei ole yleensä erillistä kevyen liikenteen väylää, joten kyseisen 
asiakasryhmän liikkumisen turvallisuus on otettava parantamisessa huomi-
oon. 

Turvallisuutta ja esteettömyyttä voidaan parantaa hyvinkin pienillä toimenpi-
teillä rakenteen korjaamisen yhteydessä. Tyypillisiä toimenpiteitä ovat uudet 
kaiteet tai kaiteiden pidentämiset, yksityisteiden liittymäkulman tai -kalte-
vuuden korjaamiset tai liittymän siirrot, näkemäraivaukset ja -leikkaukset se-
kä taajamissa puuttuvien reunakivien asentaminen ja korkeiden reunakivien 
madaltaminen. 

. 
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2 RAKENTEEN PARANTAMISHANKKEEN 
ETENEMINEN 

Rakenteen parantamistarpeen alustava analyysi tehdään rekisteritietojen 
avulla. Rekisteritietoja ovat kuntotiedot, liikennemäärätiedot, toimenpidehis-
toria, tien leveystiedot jne. Rekisterien sisältöä ja erilaisia tunnuslukuja on 
kuvattu tarkemmin kappaleessa 6. Rekisteritietojen avulla saadaan tie jakso-
tettua kuntotilaltaan yhtenäisiin osuuksiin ja löydetään yksittäiset huonokun-
toisimmat kohdat. 

Rekisteritietoja täydennetään maastokäynnin, haastattelujen ja tarvittaessa 
tutkimusten avulla. Maastotarkastelu tarvitaan aina, ennen kuin tehdään pää-
tös rakenteen parantamisesta. Rekisteritiedoissa on virheitä ja toisaalta kun-
totiedoiltaan identtiset kohteet voivat olla hyvinkin erityyppisesti vaurioituneita 
ja vaatia erilaisia korjaustoimenpiteitä. 

Alustavan analyysin pohjalta tehdään kohdekohtaisesti päätös, voidaanko 
tarvittavat toimenpiteet määrittää suoraan analyysin pohjalta (kohteet A1 
A) vai tarvitaanko lisäselvityksiä ja -tutkimuksia (kohteet B1 ... B) (kuva 1). 

Päätökseen ei vaikuta yksistään kohteen kunto, vaan merkittävyyden perus-
teella asetettava parantamisen tavoitetaso. Analyysin tekijänä voi olla joko 
tilaaja tai konsultti. Jälkimmäisessä tapauksessa tavoiteasettelu perustuu ti-
laajan ja konsultin vuoropuheluun, jossa konsultti esittelee analyysin tulokset 
ja niiden perusteella sovitaan yhdessä etenemispolku. 

. 
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ALUSTAVA ANALYYSI 
REKISTERITIEDOT 

+ 

MAASTOINVENTOINTt 

VUOROPUHELU 

KOHDE A 1 ...A 	 KOHDE B 1 ...B 
TOIMENPITEIDEN 	1 TARKEMMAT MITTAUKSET 

L 	MÄÄRITYS 	J L 	+ TUTKIMUKSET 

SUUNNITELMAT 

Kuva 1 	Selvityksen ja tutkimusten vaiheistaminen. 

Kohteet A1...A: toimenpiteet voidaan määrittää ilman tarkempia tutkimuksia 
tai mittauksia. 

Esimerkki 1: kohteella on vanha päällyste, mutta tien poikkileikkausmuo-
to on säilynyt eli urakohdat tai reunat eivät ole painuneet eikä unen väli 
ole noussut (keskiharjanne). 

Esimerkki 2: kohteen poikkileikkausmuoto on säilynyt, mutta sillä on le-
veitä pituushalkeamia, jotka voidaan korjata teräsverkolla, tai sillä on ko-
holla olevia rumpuja, joille voidaan suunnitella siirtymäkiilat ilman tar-
kempia tutkimuksia 

Esimerkki 3: Pahasti vaurioitunut vähäliikenteinen tie, jonka perusteelli-
seen korjaukseen (vaurioitumisen syyt poistava) ei tavoiteasettelun mu-
kaan voida panostaa. Kohteella on runsaasti epätasaisuutta ja sille teh-
dään palvelutasoa parantavana toimenpiteenä pelkkä uudelleen päällys-
tys tai sekoitusjyrsintä + uudelleen päällystys. Tutkimuksia ei tarvita, ellei 
ole epäilyä, että pohjamaa voi olla nousseena sekoitusjyrsintäsyvyydelle 
asti (iso keskiharjanne ja reunapainumat viittaavat tämän tyyppiseen ti-
lanteeseen). Tällöin kohteella pitää tehdä joko maatutkalla poikkileik-
kausluotauksia tai näytteenottoa. 

. 

. 



Rakenteen parantamista edeltävät tutkimukset ja suunnitelmat 	 13 
RAKENTEEN PARANTAMISHANKKEEN ETENEMINEN 	 1.10.2008 

Kohteet B 1 ...B: toimenpiteiden määrittämistä varten tarvitaan kappaleen 
6.3 mukaisia tutkimuksia ja mittauksia. Suunnitelmien tason valinta on kuvat-
tu kappaleessa 3. 

Esimerkki 1: Kohteella on runsaasti epätasaisesti routivia kohtia, joista 
tavoiteasettelun mukaisesti valitaan korjattavaksi liikennettä eniten häi-
ritsevät osuudet. Tutkimuksilla selvitetään syyt tien epätasaiseen routi-
miseen: mandolliset kalliopinnat, nykyisen rakenteen sekoittuminen poh-
jamaan kanssa. Maastossa arvioidaan, onko samalla mandollista ja tar-
peen tehdä tasauskorjauksia, joita varten tehdään tarvittavat maastomit-
taukset ja hankitaan maanomistajilta suostumukset sekä pehmeiköllä 

. 

	 tehdään tarvittavat pohjatutki mukset. 

Esimerkki 2: Kohteen päällystyskierto on liikennemäärän perusteella 
arvioitavaan kulumiseen nähden nopea. Tutkimuksilla selvitetään kanta-
van kerroksen materiaalin hienoainespitoisuus ja mandollinen vanhan 
päällysteen sijainti kantavan kerroksen alla. 

Kun kohteilla on tehty tarvittavat tutkimukset ja mittaukset, määritetään tarvit-
tavat toimenpiteet ja niiden perusteella tehdään päätös suunnitelmatasosta 
tilaajan ja konsultin yhteistyönä. 
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3 SUUNNITELMATASON VALINTA 

Suunnitelmat voidaan jakaa kolmeen tasoon. Kaikissa tasoissa hyödynne-
tään alustavaa analyysia, joka tehdään rekisteritietojen ja maastotarkastelun 
pohjalta: 

1. alustavan analyysin pohjalta tehtävät suunnitelmat 
Määrälaskentoja varten tehdään tarvittaessa pienimuotoisia mittauksia 
maastossa mittanauhatarkkuudella. Suunnitelmassa on lyhyt tien ongel-
mien kuvaus täydennettynä tarvittaessa valokuvin. Toimenpiteet esite-
tään paaluvälikohtaisena listauksena. 

2. tarkemmilla tutkimuksilla täydennetyt rakenteen parantamissuunnitelmat: 
toimenpiteet esitetään pituusleikkauksessa tai pituusjanalla, lisäksi käyte-
tään täydentäviä kartta- ja valokuvaesityksiä. 

3. tie- tai rakennussuunnitelmat 

Alustavaan analyysiin perustuvat suunnitelmat tehdään kappaleen 2 mukai-
sesti kohdetyypeille A.. Kohdetyypeillä B suunnitelmat tehdään joko tason 2 
tai 3 mukaisesti tai näiden yhdistelmänä riippuen siitä, tarvitaanko tiealuetta 
lisää vain paikallisesti vai lähes koko osuudella tai onko laajempi vuoropuhe-
lu muutoinkin tarpeen. Yleisötilaisuuden pitäminen on suositeltavaa myös 
tason 2 suunnitelmissa, sillä asiakastarpeet saadaan tällöin varmimmin ote-
tuksi huomioon sekä saadaan suunnittelun kannalta tärkeää lisäinformaatio-
ta. 

Suunnitelmatasoilla 1 ja 2 tehdään samanmuotoinen ja -sisältöinen määrä- 
luettelo ja työselitys tai laatuvaatimus, joiden mallipohjat tilaaja toimittaa 
suunnittelijalle. Suunnitelmatasolla 3 noudatetaan Tiehallinnon tie- ja raken-
nussuunnitelmien sisällöstä ja esitystavasta voimassa olevia ohjeita. 
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4 TUTKIMUSTEN JA SUUNNITTELUN AIKATAULUTUS 

Kaikilla potentiaalisilla rakenteen parantamista tarvitsevilla kohteilla on tärke-
ää varata riittävästi aikaa suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä päätöksen te-
koon. Tästä syystä kohteet suositellaan määritettäväksi 2-4 vuotta ennen 
mandollista toteutusta, jolloin joukosta on mandollista seuloa pidempää seu-
rantaa vaativat kohteet. Tällaisia kohteita ovat etenkin ne, joilla suunnitellaan 
tehtäväksi tien leventämistä tai routaheitto- ja painumakorjauksia. Aika-
varausta tarvitaan myös ylläpidon ja investointien suunnittelijoiden vuoropu-
heluun, jonka avulla samalle kohteelle suunniteltuja toimenpiteitä saadaan 
sovitettua aikataulullisesti yhteen. 

Routatutkimuksiin tulisi varata vähintään 3 vuotta, koska kaikkina vuosina ei 
saada edustavia havaintoja. Jos pitkään havaintoaikaan ei ole mandollisuuk-
sia, voi routaheittojen paikkaa ja haitallisuutta tiedustella tietä säännöllisesti 
liikennöiviltä ammattikuljettajilta tai kohteen hoitotoimenpiteistä pitkään vas-
tanneelta. Varmimmin heittojen sijainnin saa selville yhteisellä maastokäyn-
nillä. Routaheiton kohdalta kirjataan arvioitu aiheuttaja: rumpu, kallio tien si-
vussa tai ojan pohjalla padottamassa vesiä, pohjamaan muutoskohta ja 
maastotyyppi: sivukalteva maasto, mäen laki, mäen alus yms. 

Tiedonkeruun edistämiseksi voitaisiin alueurakoiden asiakirjoihin lisätä vaa-
timus, että alueurakoitsija kirjaa hoitotöiden yhteydessä heittokohdan tiere-
kisteriosoitteeseen sidottuna. Kirjaamistavasta annetaan ohjeistus. 

Painumat jaetaan haitallisuutensa osalta epätasaisiin, liikennettä enemmän 
häiritseviin painumiin sekä tien kuivatuksen toimivuutta ja rakenteen kestä-
vyyttä heikentäviin ja kinostumista edistäviin laaja-alaisiin painumiin. Painu-
neilla kohdilla tutkitaan ennen korjaussuunnittelua, onko tien painuminen 
päättynyt vai jatkuuko se edelleen. Tieto vaikuttaa korjaustavan valintaan. 
Mittaukset tehdään sulaan aikaan vähintään kahtena vuotena. Korjaustoi-
menpiteen suunnittelun kannalta on välttämätöntä selvittää, onko tien pinnan 
painuminen seurausta päällysrakenteen tai penkereen tiivistymisestä vai 
pohjamaan konsolidaatiosta tai tiivistymisestä. Vilkasliikenteisten teiden pai-
numakohteiden seurannalle ja suunnittelulle pitää tehdä oma ohjelmointi. 
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5 VALMIINA OLEVAN TIEDON KERUU JA 
HYÖDYNTÄMINEN 

5.1 	Tiestömittaustiedot 

Kuntotiedot saadaan joko kuntorekisteristä KURRE (Oracle) tai PMS-
järjestelmän tietokannasta (Paradox- muodossa tai tulostettuna excel-
muotoon). 

5.1.1 	Vauriotiedot kuntorekisteristä, maantiet 

Vuoteen 2005 asti on kirjattu visuaaliseen inventointiin perustuen pääkais-
toilta reunaviivojen väliin jäävältä alueelta yksittäiset vauriot. Reunapainumi-
en kirjaaminen on ollut puutteellista eikä ehjiä paikkauksia ole kirjattu. Eri- 
tyyppisten vaurioiden määristä on painokertoimien avulla laskettu vau-
riosumma (VS) ja sen perusteella on saatu jaksotus vauriomäärältään erilai-
siin osuuksiin. Vauriosumma lasketaan kaavalla: 

VS = O,3 kapeat pituushalkeamat + 1,0. leveät pituushalkeamat + 
0,1 kapeat saumahalkeamat + 0,5 leveät saumahalkeamat + 
2,5 kapeat poikkihalkeamat + 5,0 leveät poikkihalkeamat + 
verkkohalkeamat + reiät + purkaumat + reunapainuma 

Vauriot ilmoitetaan muodossa m/100 m tai m21100 m. Tieto on summaus ko-
ko sadan metrin osuudelle eikä siitä ilmene vaurioitten sijainti tien poikkileik-
kaus- eikä pituussuunnassa. Vuonna 2008 PMS:ssä ei ole enää yksittäisten 
vaurioiden tietoja, vaan ne pitää tarvittaessa pyytää kuntorekisteristä. 

. 

Vuodesta 2006 alkaen on tehty automaattisia päällystevauriomittauksia 
(APVM). Mittaukset tehdään tierekisterisuunnassa oikeanpuoleiselta kaistalta 
kuvaustekniikkaan perustuen. Kuvat tallennetaan ja ne voidaan tulkita jäI-
keenpäinkin kulloinkin sovellettavien tulkintaperiaatteiden mukaan. Mittauk-
sen yhteydessä mitataan tasaisuus kandella anturilla ja makrokarkeissa koh-
dissa vaurio-osuutta pienennetään laskennallisesti. 

Vuonna 2008 kuntorekisteristä saa seuraavat tiedot: 
• vaurio-osuus (VO %) = niiden 10 cm x 10 cm ruutujen osuus, joissa 

on halkeama 
• vaurio-osuus eroteltuna kaistan eri osissa: oikea ura jne., ura on va-

kioetäisyydellä reunasta, ei välttämättä varsinainen ura 
• poikkihalkeamien määrä 10 m tieosuudella 
• pituushalkeamien yhteispituus 10 m tieosuudella kuvatulla alueella (ti-

lattava erikseen) 
• vauriokartta, jossa eri levyiset halkeamat näkyvät eri väreinä 
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• harmaasävykartta eli päällystekuva 
• tiekuva eli kuva mittausautosta eteenpäin (tilattava erikseen) 
• poikkihalkeaman porrastuma (tilattava ennen mittausta) 
• vastaavat tiedot myös toiselta ajokaistalta (tilattava ennen mittausta) 

Palveluntuottajalta erikseen tilattavan ns. tiekuvan ja vauriokartan toimitusai-
ka on noin kuukausi. Vauriokartasta nähdään vaurioituneiden kohtien sijainti 
ja sijainnin vaihtelu tien poikki-ja pituussuunnassa. 

5.1.2 	Vauriotietojen käyttö 

• 	 Vaurio-osuuksien perusteella voidaan todeta ehjät osuudet, joilta ei välttä- 
mättä tarvitse tilata tarkempia tietoja. Vaurioituneilta osuuksilta selvitetään, 
onko värillistä vauriokarttaa saatavissa (ja millä aiktaululla) ja haluaako tilaa-
ja sitä hankittavaksi. Vauriokartalta näkyy erillisten halkeamien leveys, pituus 
ja asento. Lisäksi näkyy laajempia vaurioläiskiä, jotka voivat olla verkkohal-
keilua tai rosoista päällystettä. Ennen vuotta 2008 suuremmalla ruudukolla 
laskettuja vuosien 2005-2007 vaurio-osuuksia ei saa käyttää rinnakkain uu-
sien tietojen kanssa, sillä uusi lukema on selvästi pienempi kuin vanha. 

Kuten ei aikaisemmin vauriosummasta, ei vaurio-osuuksistakaan voida pää-
tellä tien kestävyyttä ja parantamistarvetta, koska vaurioiden vähäisyys voi 
johtua päällysteen nuoresta iästä. Tähän tarkoitukseen voidaan edelleen 
käyttää viimeisimmän vanhaan inventointitapaan perustuvaa vauriosummaa, 
jota verrataan päällysteen ikään inventointihetkellä. Tällöin saadaan vau-
riokehitys seuraavan kaavan mukaisesti: 

VAURIOKEHITYS= VS/(PÄÄLLYSTEEN IKÄ) 14  

Kohteet tai kohteen jaksot jaetaan nopeasti vaurioituviin taulukon 1 mukais-
ten arvojen perusteella. 

Taulukko 1 Nopean vaurioitumisen raja-arvot 

Päällystetyyppi Vauriokehitys m2Iv"4  
AB >4 

PAB-B >5 
PAB-V >6 

Ei haittaa, vaikka tie olisi päällystetty inventoinnin jälkeen. Oleellista on, että 
päällyste on inventointihetkellä ollut vähintään 4, mielellään yli 6 vuoden ikäi-
nen. Vauriokehitystä ei voi laskea kanden viimeisen mittauskerran erotuksen 
perusteella, koska inventointien epätarkkuus korostuu mittauskertoja verrat-
taessa. 
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Vauriotiedoista voidaan lisäksi ennen maastokäyntiä hyödyntää leveiden 
poikkihalkeamien määrää sekä kapeilla teillä pituushalkeamien määrää. Le-
veillä teillä keski- ja reunahalkeamat eivät välttämättä näy kuvatulla alueella. 
Harmaakuvasta tai tiekuvasta voidaan tulkita muun muassa paikkauksia. 
Karttaa voidaan käyttää pohjana maastokäynnille, jolloin siihen voidaan lisä-
tä tietoja halkeamien syistä, porrastuneisuudesta ja aikaisemmista paikkauk-
sista. Lisäksi siihen voidaan merkitä pientareen ja viereisen kaistan hal-
keamia. 

5.1.3 	Vauriotiedot kuntorekisteristä, kevyen liikenteen väylät 

Kevyen liikenteen väyliltä on kerätty vuodesta 2002 asti seuraavia vauriotie-
toja: vauriosumma, pituus- ja poikkihalkeamat eriteltynä kapeisiin ja leveisiin 
halkeamiin, verkkohalkeamat, reiät, reunapainumat, lievät ja vakavat epäta-
saisuudet sekä muut pintavauriot. Vaurioinventointi perustuu vastaavanlai-
seen silmämääräiseen arvioon, kuten aikaisemmin maanteillä. 

5.1.4 	Tasaisuustiedot kuntorekisteristä 

Palvelutasomittauksista (PTM) saatavien lähtötietojen määritystavat on ku-
vattu julkaisussa "Käsikirja päällysteiden pinnan kunnon mittaamiseen, TIEH 
selvityksiä 21/2007". Seuraavassa on kuvattuna rekisterissä olevia tietoja ja 
niiden käyttöä. 

• Tasaisuus lRl (mm/m): 
Rekisteriin viedään IRI-arvo keskiarvoistettuna 100 m jaksolle. Osalla 
kohteista on käytettävissä sekä kevät- että kesämittaus. Lisäksi rekiste-
rissä on tulostettuna suurin heitto (100 metrisen sisällä oleva suurin yk-
sittäinen IRI-arvo). Vuodesta 2008 alkaen tehtävistä mittauksista on al-
kuperäisdatasta saatavissa erikseen pyydettäessä 10 m tulostusvälin 
dataa. 

Suuret IRI-arvot ilmentävät epätasaista routimista, painumia tai muita 
muodonmuutoksia. Yksittäiset epätasaisuudet saadaan parhaimmin sel-
ville 10 m tulostusvälin aineistolla. 

• 	Urat (mm): 
Rekisterissä on mitatun kaistan syvemmän uran syvyys keskiarvoistet-
tuna 100 metrin jaksolle. Vuodesta 2008 alkaen tehtävistä mittauksista 
on alkuperäisdatasta saatavissa 10 m tulostusvälin dataa. 

Liikennemäärään nähden suuri urakehitys ja saman tieosuuden sisällä 
poikkeavan suuri urasyvyys voi johtua esimerkiksi kantavan kerroksen 
heikkolaatuisesta materiaalista tai kuormitukseen nähden liian ohuesta 
tai pehmeästä päällysteestä tai esimerkiksi stabiloinnin tiivistymisestä. 

. 

. 
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Urakehitys on tunnuslukuna luotettava vasta, kun päällysteen ikä on mi-
tattaessa yli 2 vuotta, jolloin alku-uran suhteellinen osuus urautumisesta 
pienenee. 

• 	Ptm-harjanne: 
Harjanne kuvaa tien pinnan korkeutta oikean ja vasemman ajouran vä-
lissä. Jokaisessa poikkiprofiilissa vedetään viiva vasemman ja oikean 
ajouran pohjien välille. Suurin ero lasketaan jokaisessa poikkiprofiilin pis-
teessä tämän leikkaavan viivan ja mitatun profiilin välillä ja rekisteriin 
viedään 100 m keskiarvo. Suuri keskiharjanteen arvo (suuruusluokka 
10-15) kuvaa puutteita rakenteen kunnossa. 

• 	Regressiosivukaltevuus: 
Kuntorekisterissä on jokaiselle 100 m jaksolle raportointiväli jaettuna 
kahteen arvoon: ensimmäinen arvo kuvaa jakson ensimmäistä 50- 
metristä (0-50 m), toinen arvo jälkimmäistä 50 -metristä (50-100 m). 
Kuntorekisterissä olevaa sivukaltevuustietoa voidaan käyttää ainoastaan 
suuntaa antavana tietona korjaustarvetta arvioitaessa. 

Erillisinä toimeksiantoina voidaan tilata 5mlRl tai lOmIRI, jotka ovat IRI tu-
lostettuna 5 m ja 10 m tulostusvälillä (saadaan tarkemmin yksittäisepätasai-
suuksien sijainti). Uusien päällysteiden laatumittauksissa käytettävä 1R14 
muodostetaan käyttämällä mittausaineistosta ainoastaan alle 4 m aallonpi-
tuusalueen havainnot. 

Kun sivukaltevuutta tai pituusprofiilia on tarkoitus korjata, tilataan PTM-
mittaus erikseen kaikilta ajokaistoilta ja mittaustiedot pyydetään muokattuina 
urakan lähtötiedoiksi sopivaan muotoon. Mittausten lähtöpisteen määrittämi-
sen tarkkuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Sivukaltevuuden korjaus- 
tarpeen tarkistamisessa pitää ottaa huomioon tien kaarteisuus, joka voidaan 
määrittää esimerkiksi GPS-mittauksen avulla. 

Kuntotietojen havainnollisuutta voidaan parantaa luokittelemalla ne raja- 
arvojen avulla eri luokkiin ja esittämällä luokat pituusjanalla. Luokkien määrit-
telyssä voidaan käyttää esimerkiksi yhtenäisen kuntoluokituksen http://alk. 
tiehallinto.fi/voh/Proiektit  iulkaisut/iulkaisu tieomaisuuden yhtenainen kunto 
luokitus.Ddf tai raportissa "Tieanalyysi, MISU-projektin loppuraportti", TIEL 
3200569 esitetyn mukaisia raja-arvoja. Tällöin nähdään helposti ongelmien 
sijainti ja keskittyminen tielinjalla. Mikään luokittelu ei kuitenkaan anna suo-
raan vastausta siihen, mistä tien vaurioituminen johtuu eikä siten myöskään 
vastausta siihen, mitä toimenpiteitä tielle pitää tehdä. 
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5.1.5 	Yleistiedot tierekisteristä 

Tien yleistiedot saadaan joko tierekisteristä (Oracle) tai PMS-järjestelmän 
tietokannasta (Paradox-muodossa tai excel-muotoon tulostettuna). Yleistieto-
jen perusteella voidaan tehdä päätelmiä tien rakenteellisesta historiasta ja 
saadaan perusteet tien kunnostamisen tavoitetasolle. 

Tietoja käytettäessä pitää muistaa, että niiden tarkkuus vaihtelee, ja paljon 
on kokonaan päivittämättömiä tietoja tai koodausvirheitä. Esimerkiksi teräs- 
verkkoja on ollut mandollista kirjata tierekisteriin vasta vuodesta 2000 alkaen, 
mutta niitä on asennettu jo aikaisempinakin vuosina. Vuoden 2000 jälkeenkin 
osoitetiedot voivat olla virheellisiä tai tieto voi puuttua kokonaan. Verkkojen 
sijainti pitää siksi aina varmistaa tutkimuksin, jos ollaan suunnittelemassa 
stabilointia tai sekoitusjyrsintää. Suunnitelmassa pitää kertoa, onko verkon 
olemassa olo selvitetty tutkimuksin vai onko kyseessä rekisteritieto. 

• 	Päällystetyyppi ja -vuosi: 
Saatavana ovat nykyisen ja edellisen päällysteen tiedot, jolloin myös 
päällystyskierron nopeuden perusteella voidaan tehdä päätelmiä raken-
teen kestävyydestä. Nopean päällystyskierron syy voi esimerkiksi olla 
hienontunut kosteutta sitova kantava kerros. Syy on kuitenkin selvitettä-
vä erikseen tutkimuksilla. 

• 	Tiedot tehdyistä toimenpiteistä: 
Sisältää tiedon rakentamisen ja mandollisen parantamisen vuodesta. 
Tieto ei ole kaikista jaksoista saatavilla tai se ei ole luotettava. 

• KVL: 
Liikennemäärän tarkempi jakautuma saadaan tierekisteristä, PMS:ssä 
on tieto raskaiden ajoneuvojen kokonaisosuudesta. Rekistereistä ei saa 
tietoa säännöllisistä raaka-ainekuljetuksista, jotka selittävät monilla teillä 
vaurioitumisen. Vähäliikenteisillä teillä raskaiden ajoneuvojen määrätieto 
ei yleensä ottaen ole luotettava. 

• Leveys: 
Ajoradan, pientareitten ja päällysteen leveystiedossa voi olla virheitä, sil-
lä kyseessä on keskiarvotieto. 

• 	Alustan käsittely: 
Vuodesta 2000 lähtien tierekisteriin on ollut mandollista kirjata päällys-
tämisen yhteydessä tehdyt stabiloinnit, teräsverkkojen asennukset ja 
murskelisäykset. Vuodesta 2008 lähtien on tierekisteriin mandollista vie-
dä tieto tehdystä sekoitusjyrsinnästä. Kaikkien näiden tietojen osalta re-
kisterissä on puutteellisia ja virheellisiä tietoja. 
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5.2 	Kartta-ja kuvamateriaali 

Mittakaavaltaan 1:10 000, 1:5 000 tai tarkemmat kartat helpottavat inventoin-
tityössä tietojen kohdentamista oikeille paikoille. Karttamateriaalia on käytös-
sä, jos kohteella on tehty aikaisemmin suunnittelua tai se on kaavoitetulla 
alueella. Tarkkojen karttojen saatavuus tarkistetaan kunnasta ja ne ovat 
hyödyllisiä, vaikka osa tiedoista olisi vanhentunuttakin. Pienempimittakaavai-
sista kartoista peruskartta on saatavana kaikkialta. Seuraavassa on esitetty 
karttojen hyödyntämistä rakenteen parantamisen suunnittelussa. 

• 	Peruskartta: 
Peruskartan avulla on mandollista hahmottaa tien ympäristö ja maas-
tonmuodot. Peruskarttamateriaali on saatavana myös numeerisena, jos-
ta saadaan määritettyä tien karkea pituusleikkaus. Pituusleikkausta voi 
hyödyntää kuivatuksen toimivuuden tarkistamisessa ja sitä voi käyttää 
muiden tutkimustietojen tulostuspohjana. 

• Maaperäkartta: 
Maaperäkartta pitää hankkia aina, kun suunnitellaan epätasaisesta rou-
timisesta tai painumisesta johtuvien vaurioiden korjaamista. Kartalta 
nähdään maalajien likimääräiset muutoskohdat ja kallion sijainti, jotka 
selittävät suuren osan epätasaisen routimisen aiheuttamista vaurioista. 
Tieto auttaa kohdentamaan tarkempia tutkimuksia. Kartan saatavuuden 
voi tarkistaa osoitteesta geokartta.citk.fi , jossa karttoja voi myös selailla 
korvauksetta. 

• 	Ilmakuvat: 
Maanmittauslaitoksella on ilmakuva-aineistoa, josta osa on saatavissa 
valmiiksi koordinaatistossa tai se voidaan käsitellä eri toimeksiannosta 
koordinaatistoon sopivaksi. Aineiston ikä, tarkkuus ja saatavuus riippuu 
alueesta ja se on selvitettävä tapauskohtaisesti. Materiaalin avulla voi-
daan esittää havainnollisesti toimenpiteiden sijoittumista tai esimerkiksi 
lisätiealuetarpeita. 
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6 TÄYDENTÄVÄT TIEDOT 

6.1 	Haastattelut 

Tien historiaa tuntevia henkilöitä pitää haastatella, sillä kaikki ongelmat eivät 
ole välttämättä inventointikeväänä näkyvillä tai niitä ei huomaa maastokäyn-
nillä eikä tietoja saada rekistereistä. Tiestä selvitetään 

• onko se rakennettu vai aikanaan soratiestä parannettu 
• 	sille tehdyt paikkaukset ja uudelleen päällystykset sekä muut mandolliset 

toimenpiteet 
• 	onko sille tehty korjauksia teräsverkoilla 

Tiemestarilta ja hänen kauttaan alueurakoitsijalta tiedustellaan 
• 	onko ollut toistuvaa kunnossapitotarvetta 
• 	arvio vaurioitumisen syistä (esimerkiksi tieto heikkolaatuisen materiaalin 

käytöstä) 
• 	routaheittojen paikat (katso kohta 4) 
• huonokuntoisten rumpujen paikat, muut kuivatuksen kannalta ongelmal-

liset kohdat: tulviminen, huonosti auki pysyvät ojat 
• poikkihalkeamien epätasaisuus ja muoto (porrastuma, kohouma) talvella 

6.2 	Maastoinventointi 

6.2.1 	Maastoinventoinnin tavoitteet 

Maastoinventoinnin tarkoituksena on 
1. tarkistaa rekisteritietojen antaman tiedon paikkansapitävyys 
2. määrittää kohteen tarkempien tutkimusten ja mittausten tarve ja 

suunnitelmataso 
3. arvioida vaurioitumisen syitä vaurioiden sijainnin ja vakavuusasteen, 

kuivatusolosuhteiden ja ympäröivän maaston perusteella 
4. arvioida tarvittavan parantamisen karkea kustannustaso 

Ennen maastoinventointia tehdään alustava jaksotus rekisteritietojen perus-
teella. 

Kuvassa 2 on esimerkki kohteesta, jossa on suuria harjannearvoja ja ne si-
joittuvat samoille jaksoille APVM:n mukaisten suurimpien vaurio-osuuksien 
kanssa. Kohteen päällysteen ikä on 2 vuotta. Rekisteritietojen perusteella 
syntyy epäily puutteista tien rakenteellisessa kunnossa. Maastokäynnillä to-
dettiin, että tiellä on jyrkät luiskat ja vauriot keskittyivät sisäkaarteisiin. Tutki-
mukset päätettiin kohdentaa kerrospaksuuden tarkistamiseen näytteenotto- 

. 



Rakenteen parantamista edeltävät tutkimukset ja suunnitelmat 
	

23 
TÄYDENTÄVÄT TIEDOT 

	
1.10 .2008 

kairauksin sekä kantavan kerroksen rakeisuuden määrittämiseen. Näytetieto-
jen perusteella kantava kerros ei täytä rakeisuusohjealueelle asetettua vaa-
tim usta. 

L 

Tie 305, ajorata 0, suunta 0. kaista 1 
Teos 
	 .- 

-u- Ptm_naranne 

4 

3 
3 1 

1. 

245C 	2 4728 	2400 	2:?OQ 	25308 	2 55C0 
fleoa'Eaisyys 

Kuva 2 	Maastohavainnot tukevat rekisteritietojen mukaisia tietoja (keskihar- 
janteen suuria arvoja ja suurta vaurio-osuutta kaistan oikeassa reu-
nassa) sekä antavat niille selitystä: Tien oikean reunan kantavuus on 
heikko, osasyynä on jyrkkä luiska. 



24 	 Rakenteen parantamista edeltävät tutkimukset ja suunnitelmat 

1.10.2008 	 TÄYDENTÄVÄT TIEDOT 

Inventointi on jo osittain suunnittelua ja se tarvitaan kaikista kohteista. Lu-
vussa 2 on kuvattu niitä tapauksia, joissa toimenpiteet voidaan suunnitella 
pelkän maastotarkastelun avulla. 

Inventointi tehdään keväällä roudan sulamisen aikaan. Tarkoitus ei ole kirjata 
kaikkia asioita koko tarkasteltavalta tiejaksolta, vaan keskittyä ongelmakoh-
tim. j05 inventoijalla on käytössä APVM-kartta, se voidaan ottaa maastoon 
mukaan täsmentäviä merkintöjä varten. Huom! APVM on tehty vain toiselta 
ajokaistalta, maastotarkastelussa pitää tarkastella koko ajorataa. 

Kun parantamisen tavoitetaso (tien merkittävyys, käytettävissä oleva rahoi-
tustaso) on selvillä, voi kokenut inventoija jo paikan päällä arvioida, mitkä 
kohdat pitää korjata, mitkä vauriot eivät edellytä toimenpiteitä. Inventoija esit-
tää myös arvion siitä, millä jaksoilla tasausviivan nosto on mandollinen toi-
menpide. Yksittäiset, korjausta vaativat kohdat, esimerkiksi routaheitot tai 
teräsverkolla korjattavat pituushalkeamat, kirjataan tarkasti, muuten ilmoite-
taan jakson yleiskuvaus: verkkohalkeilua, reikiintymistä jne. Tiedot sidotaan 
tierekisteriosoitteisiin. 

. 



. 
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6.2.2 	Vaurioiden kirjaaminen 

Taulukossa 2 on opastettu maastoinventoinnissa kirjattavat asiat. Tarkempi 
kuvaus ja taulukon viittaukset löytyvät Rakenteen parantamisen suunnittelu 
-ohjeesta. (TIEH 21 00035-05). Taulukkoa on täydennetty ohjeesta esitetystä. 

Taulukko 2 Maastoinventoinnissa kirjattavat asiat. Taulukkoon rasterila merkityt 
kohdat pitää tarkistaa maastossa silloinkin, kun kohteelta on olemas-
sa video tai vauriokartta. 

Kirjattava sijainti tai muu erottelupe- mandollinen syy 
asia ruste kirjaukseen viite rakenteen parantamisohjeen 

_____________ _____________________________ kohtaan 
Vauriot, päällystetyt tiet ___________________________ 
pituushal- keskellä tietä: leveät tai porras- routanousuero 

keama tuneet kirjataan ________________________________ 
tien reunassa routanousuero tai heikko kanta- 

_____________ ____________________________ vuus tai vanhan parantamisen raja 
polveileva (vino): leveät tai routanousuero, painumaero 
porrastuneet kirjataan, porras- 

_____________ tuman suuruus ________________________________ 
poikkihal- kirjataan 10-40 m välein tois- 
keama tuvat keväällä ja alkukesällä 

____________ epätasaiset halkeamat ______________________________ 
verkkohal- erottetu, onko koko tiellä tai tiheäsilmäinen: kantava kerros 
keama kaistalla, kirjataan paatuväli, heikkolaatuinen tai ohuen murske- 

silmäkoko ja purkautuminen kerroksen alla vanha päällyste tai 
kosteutta pidättävä kerros; iso sil- 
mäkoko: kokonaiskantavuus heikko 

_____________ _____________________________ 1 isäselvitykset kohta 5 
unen kunto ja erotellaan, onko yksi vai useita heikkolaatuinen kantava kerros tai 
muoto kapeita pituushatkeamia poh- liian ohut tai heikkolaatuinen pääl- 

jalta vai verkkohatkeamaa poh- tyste tai 
jalla liian ohuet kerrokset 
laakea 	uramuoto 	kielii 	defor- lisäselvitykset kohta 5 
maatiosta kantavassa kerrok- 

____________ sessa tai päällysteessä ______________________________ 
reiät ja pur- keskittymät kirjataan paaluvä- heikkolaatuinen kantava kerros tai 
kautumat mä, lisämaininta, onko koko heikkolaatuinen päällyste 
_____________ tiellä vai vain toisella kaistalla lisäselvitykset kohta 5 
reuna- laajuus tien poikki- ja pituus- jyrkät luiskat tai liian ohut rakenne 
painuma suunnassa, 	arvio, 	voidaanko tai levennyksen alle jääneet vanhat 

oja putkittaa pehmeät luiskamassat tai puutteel- 
linen pohjanvahvistus 

____________ ____________________________ lisäselvitykset kohta 6.1.2.3 
paikat kirjataan paikan sijainti ja koko pyritään selvittämään alkuperäinen 
_____________ erikseen ajouran paikkaukset vaurio 
maakivet yksittäisten kivien sijainti tai 

yhtenäinen osuus, jolla kiviä 
_____________ esiintyy __________________________________ 

Silmämääräisesti arvioidaan, onko tasauksen nosto, kuivatuksen kunnosta-
minen tai luiskien loiventaminen mandollista nykyisellä tiealueella vai tarvi-
taanko tiealuetta lisää ja millaisia mittauksia tarvitaan. Tiedon perusteella 
tehdään esitys mandollisen tiesuunnitteluprosessin käynnistämisestä. 
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6.2.3 	Kuivatusjärjestelmän kunnon tarkastaminen 

Kuivatus tarkastetaan keväällä, jolloin vesiä on yleensä runsaimmin liikkeel-
lä. Oleellista on, että tarkastus tehdään ennen kuin kasvillisuus hankaloittaa 
havaintojen tekemistä. Tarkistettavia asioita ovat seuraavat kuivatuksen toi-
mintaan vaikuttavat asiat: 
• pintavesien pääsy sivuojaan: onko tiellä riittävä sivukaltevuus, mandolliset 

esteinä olevat reunapalteet tai painumat 
• sivuojavesien kulku vedenjakajalta rummulle: mandollisia esteitä ovat ki-

vet tai kallio ojan pohjalla, sivuojarumpujen huono kunto tai puuttuminen 
tai sivuojarumpu on liian ylhäällä tai päätierumpu on tukossa tai rikki 

• syväkuivatuksen tehostamistarve: puuttuuko oja eikä ole tilaa kaivaa avo- 

	

ojaa tai onko sivukaltevassa maastonkohdassa epätasaista routimista tai 
	

. 

rinteen puoleisella osalla tietä urautumista 
• ojan putkitustarve: ovatko luiskat jyrkät, onko tien reunakantavuus heikko 
. uusien päätierumpujen tarve 

tien reuna pehmeä 
	oja puuttuu, rinne 

-; 

laskuoja tukossa 

rumpu ylhäällä 

Kuva 3 	Esimerkki kuivatuspuutteiden kirjaamisesta maastossa. 

Rumpujen osalta tarkistetaan 
	

. 

• onko poikkileikkausmuoto säilynyt 
• ovatko rummun päät nousseet 
• jatkamistarpeetja —mandollisuudet: kirjataan materiaali ja koko 
• onko rumpu ehjä, onko irtonaisia renkaita 
• onko rumpupaikalla epätasaista routimista 
• onko rumpukohta pysyvästi muuta tietä alempana. 

Isojen rumpujen kohdalla arvioidaan ohjeen Kaiteet ja suistumisonnetto-
muuksien ehkäisy, TIEH 2100014-02 mukaisesti, tarvitaanko kaiteita tai pi-
tääkö nykyisiä kaiteita jatkaa. 

Laskuojien perkaustarve selvitetään aina. Jos toimenpiteitä tarvitaan, sovi-
taan tilaajan kanssa prosessin etenemisestä: hankitaan laskuoja-alueen 
maanomistajatiedot, sillä perkaustyö on mandollista toteuttaa vain hankki-
maIla maanomistajien suostumukset. Jos laskuoja on tasaisessa maastossa, 
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tehdään mittauksia vieton ja perkaustarpeen suunnittelua varten. Mikäli tarvi-
taan uusia ojia tai nykyistä ojaa pitää merkittävästi syventää, pitää käynnis-
tää ojitustoimitus. 

6.2.4 	Liikenneturvallisuuspuutteiden kirjaaminen 

Kirjataan havaitut liikenneturvallisuuspuutteet ja niiden parantamismandolli-
suudet: 
• 	huonot liittymänäkemät, arvio parantamistavasta: näkemäraivaukset, 

liittymän siirtäminen, liittymän nosto, liittymäkulman korjaaminen 
• 	luiskien loivennustarpeet 

• 	
. 	tiealueella häiritsevästi olevan puuston poistotarve 
• 	ojan pohjassa tai tien luiskassa sijaitseva kallio 
• 	vilkasliikenteisillä teillä suistumisvaaralliset kohdat: jyrkkäluiskaiset yksi- 

tyistiet, purojen kohdat jne. 

6.2.5 	Muut puutteet (osittain kuivatuksen kanssa samoja) 

• 	kaarrelevitystarpeet: kaarrelevitys vaikuttaa tien turvallisuuden ja liiken- 
nöitävyyden lisäksi päällysteen ja tien reunaosan kestoikään 

• 	poikkileikkauksen avartamistarpeet: esim. ulkoluiska lähtee tien reunasta 
eikä ojaa ole ollenkaan 

6.3 Tutkimukset ja mittaukset 

6.3.1 	Pudotuspainolaitemittaus 

Liikennekuormitusta simuloidaan pudotuspainolaitteella (PPL), jolla mitataan 
tiehen kohdistuva voima ja sen aiheuttama pinnan taipuma. Pudotuskorkeus 
ja painon suuruus on säädettävissä, jolloin tiehen kohdistuvan kuorman suu-
ruutta voidaan vaihdella. Taipuma mitataan yleensä kuormituslevyn alla sekä 
anturien avulla usealla eri etäisyydellä kuormituslevystä, jolloin saadaan mi-
tattua ns. taipumasuppilo. 

Yleisimmin käytetään 50 kN:n suuruista voimaa, joka vastaa levyn alla kuor-
ma-auton 10 tonnin akselipainoa. Pudotuspainolaite simuloi kuorma-auton 
tienpintaan kohdistamaa rasitusta varsin hyvin. Kuorma-auton syvemmälle 
tierakenteeseen ja pohjamaahan kohdistaman voiman kuormitusaika sen si-
jaan on pidempi kuin PPL-mittauksessa, n. 220 ms. 

Mittauslaitteistolle ja mittauksille asetetaan seuraavat vaatimukset (TPPT, 
menetelmäkuvaus http://alk.tiehallinto.fi/tppt/pdf/1  -pplmittaus. pdf): 
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Voimapulssi ja voiman mittaus 
• 	Kuormituspulssin keston tulee olla 20-60 millisekuntia. 
• Voima-anturin lukematarkkuuden tulee olla 0,1 kN tai parempi. 
• Voima-anturin tarkkuus: systemaattinen virhe 0,5 % koko mittausalu- 

eella tai ̂ 2 % mitatusta arvosta (ehdoista tiukempi pätee) (mitattu kes- 
kiarvo vs. todellinen arvo). 

• 	Voima-anturin toistettavuus: satunnaisvirhe 0,1 kN (hajonta mittauksen 
keskiarvon ympärillä). 

Kuormituslevy 
Asfalttipäällysteellä käytetään halkaisijaltaan 300 mm osiin jaettua 
kuormituslevyä. Jotta kontakti kuormituslevyn ja tien pinnan välillä on 
mandollisimman tiivis ja tasainen, kuormituslevyn alla käytetään vähin-
tään 5 mm paksuista kumimattoa. Kumimaton tulee olla esim. uritettu. 

Taipumanmittausanturit 
• 	Mittauksissa käytettävien anturien määrä ja etäisyys kuormituslevystä 

riippuu mitattavan rakenteen jäykkyydestä. Mitä jäykempi päällysraken-
ne on, sitä kauemmaksi kuormituslevystä antureita tulee sijoittaa, jotta 
saadaan mitattua myös pohjamaan ominaisuuksia. Vähintään yhden 
(mieluiten kanden) anturin tulee sijaita kauempana kuormituslevystä, 
kuin mikä on rakennekerrosten (arvioitu) kokonaispaksuus. Yleensä 
kannattaa käyttää samoja anturien etäisyyksiä, mikä helpottaa mittauk-
sia ja vähentää virheiden mandollisuutta. 

• 	Mittauksissa käytetään vähintään 6 taipumanmittausanturia. 
• 	Taipumanmittausanturien etäisyydet tulee valita seuraavasta luettelosta: 

0 - 200 - 300 -450 - 600 - 900 - 1200 (anturien etäisyydet 1500, 1800, 
2100 ja 2400 mm ovat myös menetelmäkuvauksen mukaisia, mutta ne 
eivät ole tiestömittauksissa käytössä), seuraavia anturien etäisyyksiä on 
aina käytettävä: 0 - 300 - 600 - 900 mm. 

• Anturin lukematarkkuus: 1 pm tai tarkempi. 
• Anturin tarkkuus: systemaattinen virhe ̂  2 % + 1 .im mitatusta arvosta 

(mitattu keskiarvo vs. todellinen arvo). 
• Anturin toistettavuus: satunnaisvirhe ̂  2 pm + 1 % mitatusta arvosta (ha-

jonta mittauksen keskiarvon ympärillä). 

Taipumien yhteydessä mitataan myös päällysteen lämpötila ja paksuus yms. 
lisätietoja, jotka on määritelty tarkemmin menetelmäkuvauksessa. Taipumat 
toimitetaan sekä lämpötilakorjattuna että ilman korjausta. Taipumien tulee 
olla lämpötilakorjattuja +20°C peruslämpötilaan menetelmäkuvauksen oh-
jeen mukaisesti. 
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6.3.2 	Pudotuspainolaitemittauksen hyödyntäminen 

Mittauksia käytetään rakenteen ja pohjamaan kantavuuden ja tien pituus- 
suunnassa tapahtuvan kantavuusvaihtelun arviointiin sekä heikoimpien ker-
rosten sijainnin selvittämiseen rakenteen syvyyssuunnassa. Mittaus tarvitaan 
aina, jos mitoitus edellytetään tehtäväksi tavoitekantavuuteen tai kun halu-
taan selvittää nopean vaurioitumisen syyt. 

Mittaus on etenkin rakentamattomilla teillä hyvin olosuhdeherkkä eikä sen 
tuloksia voida yksinään käyttää parantamisen suunnittelun perusteena. Mit-
taukset voivat esimerkiksi savikolla osoittaa kantavuusvajetta, mutta jos tie ei 
ole vaurioitunut, ei sille tarvitse tehdä rakenteen parantamista pelkän kanta-
vuustiedon perusteella. Mittausten ajankohta, päällysteen paksuus ja pääl-
lysteen lämpötila vaikuttavat oleellisesti tuloksiin, joten olosuhteet on aina 
otettava huomioon tutkimuksia suunniteltaessa ja tuloksia tulkittaessa. 

Alkukeväästä olosuhteet vaihtelevat paljon: varjopaikat ovat vielä kokonaan 
jäässä, aukeat paikat ovat jo ainakin osittain sulia. Myös vuorokaudenaika 
vaikuttaa tulokseen. Siksi on vaikea saada mittaustulosta vaurioitumisen 
kannalta herkimmästä tilanteesta, jolloin rakenne on pinnastaan sulanut mut-
ta alta jäässä. Loppukevään-alkukesän mittauksien hyödynnettävyys on 
suurin, kun yritetään määrittää rakenteen tilaa heikoimmissa olosuhteissa. 

Jos PPL-mittaus on saatu tehdyksi rakenteen kosteuspitoisuuden ollessa 
suurimmillaan, näkyy yläosan heikkolaatuisuus jyrkkänä taipumasuppilona. 
Tätä ilmentää mittausdatasta laskettava tunnusluku SCI (Surface Curvature 
lndex), joka on etätaipumien d0-d200 (ohuet päällysteet, -5 cm) tai d 0-d 3  
(paksut päällysteet, > 15 cm) erotus. Mitä suurempi arvo on, sitä heikompi on 
rakenteen yläosa. 

. 
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Kuvissa 4-6 on esitetty päällysrakenteen yläosan arviointia eri päällystetyy-
peillä ja päällystepaksuuksilla SCI-arvojen funktiona: käyrän alapuolella ole-
vat SCI-arvot edustavat hyvää päällysrakennetta, käyrän yläpuolella olevilla 
arvoilla pitää näytetutkimuksin tarkistaa kantavan kerroksen materiaalin laa-
tu. 

OHUEN AB-LAATAN KANTAVUUDEN 
ARVIOINTI 

E 250 

150 A8 E=2000MPa 

g 100 
50 

0 
'AB E 	4000 MPa 

CI) 	0 ________ 

3 	5 	7 	9 	11 

PAKSUUS CM 

PAKSUN AB-Ifi.ATAN KANTAVUUDEN 
ARVIOINTI 

300 
250 	 -AB E=2000 

ABE4O0O 

Q 
cl, 0  

7 9 11 13 15 17 19 

PAKSUUS CM 

Kuva 4 	Päällysrakenteen kantavuuden arviointi SCl200 ja SCI300 avulla as- 
falttibetonipäällysteisillä teillä, lämpötila + 15.. .+20 astetta. . 

PAB-V-pääl lysteisen tien kantavuuden arviointi 

SCI 200 
290 
270 
250 
230 
210 
190 
170 
150 

4 E=500 MPa rikki 4 	 5 	 6 	
• E700 MPa alentunut 

Päällystepaksuus cm 	
-. E=1000MPa ehjä 

Kuva 5 	Päällysrakenteen kanta vuuden arviointi SCl200 avulla pehmeillä as- 
falttibetonipäällysteisillä teillä (PAB-V), lämpötila +15.. +20 astetta. 



. 
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PAB-B päällysteisen tien kantavuuden arviointi 

SCl200 mikrom 

160 	-____ 	- 
140 	- 	- 	__________ 
120 	 -- 	- 
10c 

4 	5 	6 ——E=500MPa rikki 

-- E=1000MPa aPentunut 
Päällystepaksuus cm 	E=1500MPa ehjä 

Kuva 6 

	

	Päällysrakenteen kantavuuden aiviointi SCl200 avulla pehmeillä as- 
falttibetonipäällysteisillä teillä (PAB-B), lämpötila + 15.. +20 astetta. 

Kantavuusarvon E2  ja SCI:n lisäksi voidaan mittaustuloksista käyttää pohja- 
maan laatua kuvaavaa etätaipumaa d1200. Turpeella d1200 on suuruusluokal-
taan yli 200 ... 300 .im, kallion ollessa lähellä arvo on luokkaa 10 j.tm. 

6.3.3 	Maatutkaluotaus 

Maatutkaluotauksen tekemistä ja tietojen tallentamista on kuvattu tarkemmin 
ohjeessa Rakenteen parantamissuunnittelua edeltävät maatutkatutkimukset 
ja tulosten esitystapa, TIEH 2100027-04. Tässä on kuvattu tutkimusten 
suunnittelua ja niiden vaiheistamista muiden tutkimusten ja suunnittelun 
kanssa 

Tiet mitataan 1-2,5 GHz:n ilmavasteantennilla (päällystetutka), jonka sy-
vyysulottuvuus on noin 0.8 m ja 400-600 MHz:n maavasteantennilla (raken-
netutka), jolla päästään noin 3.5 metrin syvyyteen pohjamaasta riippuen. Mit-
taukset saadaan tehtyä samalla mittauskerralla. Mittaustilanteessa päällys- 
teen pitää olla kuiva ja maan sula. Tulkintoja varten tehdään aina näytteenot-
toja. 

Sorateiden pölynsidontasuola ja joskus myös päällysteiden talvisuolaus voi-
vat vaimentaa tutkasignaalia, jolloin tulos on epävarma ja siitä pitää kertoa 
tulkintaraportissa. On huomattava, että dielektrisyydeltään lähellä toisiaan 
olevien materiaalien rajapinnat eivät erotu selkeästi, esimerkiksi soratien ra-
kennekerrokset eivät poikkea kovinkaan paljoa pohjamaana olevasta mo-
reenista. 
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Maatutkaluotauksen tulkinta tehdään kandessa vaiheessa: 
1 perustulkinta, jonka perusteella kohdennetaan tarkemmat kairaukset 

ja mandolliset poikkileikkaussuuntaan tehtävät luotaukset. Tulkinnan 
tukena suositellaan käytettäväksi maaperäkarttaa. Tulkintatulokset 
annetaan maininnalla "todennäköinen tieto". 

2. tarkennettu tulkinta muiden tutkimusten valmistuttua. Tulkintatulokset 
annetaan lisämaininnalla "tutkimuksin varmennettu tieto. 

Maatutkan avulla voidaan hakea useita erityyppisiä tietoja. Tutkimusten tilaa-
ja ilmoittaa, mitä tutkimuksilla selvitetään, sillä se vaikuttaa mittaustaajuuden 
valintaan ja tulkintatapaan. Jos asiakirjoissa ei ole muuta vaatimusta, luota-
uksista tulkitaan aina seuraavat tiedot: 

• 	Päällystepaksuus: 
Tarvitaan stabiloinnin, sivukaltevuuskorjausten tai tasausviivan korjaa-
misen suunnittelua varten. Tarvitaan aina, kun suunnitellaan tien leven-
tämistä. Päällysteen paksuuden mittauksessa tavoitetarkkuus on 10 % 
päällystepaksuudesta. 

• 	Kantavan kerroksen laatuvaihtelut: 
Vaaditaan raportoitavaksi aina, kun päällystepaksuus on suurempi kuin 
60 mm. Pienemmillä päällystepaksuuksilla arvio ei ole luotettava. Kun 
dielektrisyysarvo on pienempi kuin 9, kerros on materiaaliltaan hyvää, ei 
vettä sitovaa. Kun dielektrisyys on 9-12 , kerroksen laatua ei voida var-
muudella sanoa hyväksi tai huonoksi, vaan laatu varmistetaan näytetut-
kimuksilla. Kun dielektrisyys on suurempi kuin 12, materiaali on vettä si-
tovaa. 

• 	Kantavan kerroksen alla sijaitseva vanha päällyste: 
Vaaditaan raportoitavaksi ja varmennettavaksi kairauksin aina, kun ha-
vaitaan. 

• Sitomattomien kerrosten paksuudet: 
Tarvitaan levennyksiä suunniteltaessa ja arvioitaessa kantavuusvajeen 
syitä. Kantavan kerroksen paksuuden osalta tavoitetarkkuus on 15 % 
kerrospaksuudesta. 

• 	Kerrosten epäjatkuvuus ja sekoittuminen: 
Kerrosten epäjatkuvuuskohdat ja kerrosrajojen aaltoilu raportoidaan ai-
na, sillä ne ovat oleellisia vaurioitumista selittäviä tietoja. Jos havaitaan 
aikaisempien toimenpiteiden (massanvaihto, siirtymäkiilat) rajakohtia, ne 
raportoidaan, jolloin uudet toimenpiteet osataan sovittaa yhteen vanho-
jen kanssa. Mittaajan pitää tuoda esille muodonmuutoskohdat ja mah-
dollinen poikkileikkausluotausten tarve. 
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• 	Pohjamaan vaihtelut: 
Pohjamaan vaihtumiskohdat raportoidaan aina. Esimerkiksi tien alle jää-
neet turvekerrokset erottuvat yleensä hyvin, kalliopinta erottuu varmem-
min talvimittauksissa routarajan katketessa kallion kohdalla. Vauriokoh-
dilla siirtymäkiilasyvyyden yläpuolella havaitut kalliopinnat pitää aina 
varmistaa porakonekairauksin. 

• Teräsverkot: 
Tulkinnoissa pitää raportoida kaikki epäilyt rakenteessa esiintyvistä te-
räsverkoista. 

• 	
6.3.4 	Näytteenotto ja näytetutkimukset 

Näytteenotto kohdennetaan vaurioitumisen ja muiden tutkimusten perusteel-
la tarkistusta tarvitseviin ja maatutkaluotausten kalibrointia palveleviin kohtiin. 
Tierakenteita tutkitaan koekuopista tai näytteenottokairauksin. 

Näytteenottokairaus pitää tehdä putkinäytteenottimella, jossa eri kerrosten 
materiaali ei sekoitu keskenään. Erityisen hyvin tierakennenäytteenottoon 
soveltuu ikkunallinen putkinäytteenotin (halkaisija 90 mm tai 150 mm), sillä 
siitä voidaan tehdä havainnot kerrosten rajapinnoista ja tarvittaessa saadaan 
otetu ksi näyte halutusta kerroksesta. 

Kokonaiskerrospaksuus ja eri kerrokset 
Maatutkaluotauksen perustulkintaa varten kokonaiskerrospaksuus pitää tut- 
kia kohteesta riippuen 300-500 m välein. Jos kohde kulkee tasalaatuisissa 
olosuhteissa, noin 500 m kairausväli riittää. Vaihtelevassa maastossa kaira- 

•  us tehdään tiheämmin, vähintään 300 m välein. Tarkentavat kairaukset teh-
dään perustulkinnassa havaittuihin epäjatkuvuuskohtiin ja mandollisen ra-
kenteen sisällä sijaitsevan vanhan päällysteen varmistamiseksi. 

Kantavan kerroksen laatu 
Jos vaurioitumisen perusteella epäillään kantavan kerroksen sisältävän run-
saasti hienoainesta, se tutkitaan ottamalla näyte vähintään 3 pisteestä kulta- 
km kunnoltaan yhtenäiseltä jaksolta. Pisteväliä voidaan harventaa, jos muut 
tutkimukset osoittavat kantavan kerroksen laadun pysyvän samanlaisena. 
Näytepisteitä sijoitetaan samalla kohteella sekä ajourien kohdalle että ajouri-
en väliin hienoainespitoisuuden vaihtelun selvittämiseksi. 

Stabilointia varten tarkistetaan kantavan kerroksen mandollinen kivisyys tu-
kipientareelle kaivettavasta koekuopasta otettavasta näytteestä. 
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Laboratoriotutkimukset 
Laboratoriotutkimuksina tehdään rakeisuuskäyrän ja hienoainesmäärän 
määritys pesuseulonnalla. Jos tie on nopeasti vaurioituva, mutta hienoaines-
pitoisuus ei yhtä kantavalle kerrokselle asetettuja vaatimuksia, tehdään hie-
noaineksen laadun määritys TS-testihlä. 

6.3.5 	Kairaukset 

Jos parantaminen sisältää tasausviivan laskuja tai nostoja, suurten rumpujen 
siirtoja tai oikaisukohtia, olosuhteet pitää tarkistaa kairauksin. Pehmeikkö-
osuuksilla pitää kaivuolosuhteiden arvioimiseksi tehdä siipikairaus. Muutoin 
päätetään tapauskohtaisesti mm. kalliopintojen kairauksista. Kairaus teh-
dään, jos se vaikuttaa toimenpiteen valintaan tai jos tarvitaan tarkat suoritteet 
(riippuu urakointitavasta). 

Kairaustavan valinnassa noudatetaan pohjatutkimuksia koskevia yleisiä oh-
jeita. 

6.3.6 	Routanousumittaukset 

Routanousun suuruudella ei ole vähäliikenteisillä teillä suunniteltavan toi-
menpiteen kannalta suurta merkitystä. Routaheitot korjataan siirtymäkiilara-
kenteilla. Oleellista on mitata epätasaisesti routivan kohdan sijainti ja pituus. 
Routanousuero vaihtelee eri vuosina, joten lukuarvoihin on syytä suhtautua 
varauksella. Routanousumittauksia tarvitaan, jos 

• 	tietä on tarkoitus myös leventää. Kun routanousu on suuri, voi tien he- 

	

ventäminen purkamatta vanhaa rakennetta aiheuttaa pahoja halkeamia, 	 fl 
joita ei voi korjata pysyvästi. 

• 	tiellä on routanousuerosta johtuvaa pieniaaltoista epätasaisuutta, jonka 
syy on epäselvä 

• 	halutaan sijoittaa suuri rumpu tai muu johto tierakenteen poikki ja selvite- 
tään siirtymäkiilan tarvetta ja pituutta. 

Routanousumittauksia voidaan hyödyntää myös silloin, kun olemassa olevan 
tien vierelle aiotaan rakentaa kevyen liikenteen väylä. Mittauksista saadaan 
takaisinlaskennoilla määritettyä routanousuparametrit, joita tarvitaan uuden 
väylän salhittuun routanousuun perustuvaan rakenteen mitoittamiseen. Mitta-
ukset voivat osoittaa, että suunnitteluohjeen mukainen t-arvo on ohjeen olet-
tamaa pienempi. 



Rakenteen parantamista edeltävät tutkimukset ja suunnitelmat 	 35 
TÄYDENTÄVÄT TIEDOT 	 1.10.2008 

6.3.7 	GPS-ajoneuvokartoitus 

Mittaus ei ole tarkka, eikä sen perusteella suositella annettavaksi tasausvii-
van korkeuksia. Mittauksesta saatavan tien pituusleikkauksen avulla voidaan 
tarkastella mm. tasauksen noston soveltumista tien muuhun geometriaan. 
Pituusleikkaus auttaa myös kuivatuksen suunnittelussa. Kun leikkauskuvaan 
merkitään vauriokohdat ja maalajien vaihtelu, voidaan tehdä päätelmiä vau-
rioitumisen syistä ja suunnitella esimerkiksi siirtymäkiila ja kiilan kuivatus. 

Rumpukohdat, tietyt liittymät, routakohdat ja avokalliot voidaan merkitä etu-
käteen maastossa, jolloin ne voidaan mittauksen aikana sitoa tarkemmin 
suunnitelman mittalinjaan. 

6.3.8 	Maastomallimittaukset 

Ahtaissa paikoissa, esimerkiksi pihan rajautuessa tiehen, pitää tehdä maas-
tomittauksia. Mittaukset ovat oleellisia, kun kuivatusjärjestelyt ja luiskakalte-
vuudet on suunnitettava tarkasti. Minimissään tehdään poikkileikkausvaai-
tuksia, tarvittaessa maastomallimittaukset. Maastomallimittauksissa noudate-
taan kaavoitusmittausohjeita ja Tiehallinnon maastomallimittausohjeita. 

Tien pinnan mallintamismenetelminä voidaan käyttää laserkeilausta helikop-
terista, joka on kannattavaa vasta pidemmillä tieosuuksilla, tai ajoneuvosta. 

. 

. 
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7 SUUNNITELMAT 

7.1 	Toimenpiteiden valinnasta 

Kohde jaksotetaan rakenteen kunnon suhteen yhtenäisiin osuuksiin, joille 
valitaan toimenpiteet. Valinnassa tulee pyrkiä parhaaseen mandolliseen tek-
niseen ja taloudelliseen ratkaisuun ottaen huomioon ne tavoitteet, mistä tilaa-
jan kanssa on työn aikana sovittu. 

Tavoitteena on myös se, että toimenpiteet muodostavat järkevän kokonai-
suuden sekä rakentamisen että rakenteen toiminnan kannalta. Esimerkiksi 
murskekerroksen paksuuden vaihtelut lyhyin välimatkoin aiheuttavat jatkuvaa 
kiilaustarvetta eikä kerrospaksuuden tiheä vaihtelu ole myöskään rakenteen 
toiminnan kannalta hyvä. Myös päällystystyömenetelmän pitää olla mandolli-
simman pitkällä jaksolla samoilla välineillä tehtävissä. Käytännössä ei ole 
kannattavaa vaihtaa menetelmiä kesken työn esimerkiksi massapintauksesta 
REM-menetelmään. 

Kun alustavat toimenpiteet on valittu, tehdään maastokäynti, jossa tarkiste-
taan toimenpiteiden jaksojen rajakohdat sekä arvioidaan suunniteltujen toi-
menpiteiden sopivuutta kyseiseen maastoon ja ympäristöön. Toimenpiteiden 
osoitevälin ja maastoon soveltuvuuden tarkistaminen tehdään ennen mitoi-
tusta ja määrälaskentaa. Käynnillä tarkistetaan tasausviivan nostovara, ojan 
putkitusmandollisuudet jne. 

Oikaisukohdista annetaan alustava arvio maaston suhteen (onko kalliota, 
pehmeikköä, tuleeko leikkausta vai pengerrystä). Oikaisuosuuksista suunni-
tellaan mittaukset jatkosuunnittelua varten. 

7.2 	Suunnitelmien sisältö 

Tiesuunnitelman sisällössä ja esittämistavassa noudatetaan Tiehallinnon oh-
jeita. 

Muiden suunnitelmatasojen esittämistapa voi olla samankaltainen riippumat-
ta siitä, miten tarkkoihin selvityksiin tai tutkimuksiin suunnitelmat perustuvat 
tai miten kohde aiotaan rakennuttaa. Oleellista on, että rakenteesta tuodaan 
esille kaikki parantamisvaihtoehdon valintaan ja mitoitukseen vaikuttavat tie-
dot, jolloin urakoitsijan esittäessä mandollisia vaihtoehtoisia toimenpiteitä ti-
laaja pystyy arvioimaan ratkaisun sopivuutta. 

Perusteet toimenpiteiden valinnalle, toimenpiteet, määrät ja laatuvaatimukset 
esitetään mandollisuuksien mukaan samassa asiakirjassa, jolloin ei ole riskiä 
sille, että jokin suunnitelmaan liittyvä täsmennys ei tule kaikkien toteutukses-
ta vastaavien (myös aliurakoitsijat) tietoon. Tähän auttavat myös suunnitel- 



. 

. 
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man eri osissa tehtävät viittaukset muihin samaan suunnitelmaan kuuluviin 
asiakirjoihi n. 

Suunnitelmat sisältävät aina min missään: 
• 	lyhyen kuvauksen kohteesta: liikennemäärä, pituus- ja leveystiedot, ny- 

kyinen päällystetyyppi ja kuvaus kuntotilasta ja vaurioitumisen syistä 
(auttaa päättämään mandollisuudesta vaihtaa toimenpide) 

• 	paaluvälikohtaisen listan toimenpiteistä 
• toimenpiteiden mitoituksen, joka tehdään ohjeen Rakenteen parantami-

sen suunnittelu TIEH 2100035-05 mukaisesti. Tilaajan kanssa sovitaan 
kohteittain, tehdäänkö mitoitus perustuen tavoitekantavuuteen, kanta-
vuuslisäyksen käyttöön vai vaurioitumisnopeuden pienentämiseen. 

• 

	

	työselityksen tai muun laatuvaatimuksen, oleellista on, että toimenpitei- 
den laajuus on pituus- ja poikkisuunnassa yksiselitteisesti esitetty 

• 

	

	määräluettelon joko kohdekohtaisena yhteenvetolistana tai paaluvälikoh- 
taisesti ilmoitettuna 
kustannusarvion tilaajalle. 

7.3 Esimerkkejä eri suunnitelmatasojen suunnitelmista 

7.3.1 	Suunnitelmataso 1: alustavaan analyysiin pohjautuva 

Suunnittelu pohjautuu rekisteritietojen analysointiin ja maastotarkasteluun. 
Maastotarkastelussa mitataan yksittäisten korjattavien vauriokohtien tarkat 
sijainnit määrälaskentaa varten. Lisäksi voidaan käyttää apuna valokuvia se-
kä kohteelta mandollisesti löytyviä karttoja ja pituusleikkauksia. 

Esimerkki 1. Päällystetty tie. 

NYKYTILAN KUVAUS 

Kohde käsittää tien 2310 jakson tieosan 1 etäisyydeltä 30 tieosan 2 etäisyydelle 
5550, yhteispituus on 11 205m. Osuuden jakaantuminen tieosille, tien leveystiedot 
sekä liikennemäärä on esitetty seuraavassa taulukossa. Tien päällystetyyppi on 
PAB-B. 

Esimerkki 1, taulukko 1. Kohteen lähtötiedot. 

Tienro 	Aosa 	Alet Losa Loet Pituus 	Leveys KVL 

231O 1 30 1 2690 2660 7,0 756 
2310 1 2690 2 3657 6652 8,0 577 
2310 2 3657 2 5550 1 893 7,0 577 

Tie on kauttaaltaan reikiintynyt ja sillä on runsaasti leveitä pituushalkeamia. Tien 
poikkileikkausmuoto on kunnossa, mutta reunapalteita on miltei koko matkalla. 
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KORJAUSMENETELMÄ T 

Pahimmat pituushalkeamat korjataan kanta vaan kerrokseen asennetta van teräsver-
kon avulla. Korjattavat halkeamat on valittu niiden arvioidun haitallisuuden mukaan, 
mihin vaikuttaa sijainti porrastuma ja pituus. Lisäksi kohteelta poistetaan yksi yksit-
täinen tierakenteeseen noussut maakivi. Muutoin kohteelle tehdään uudelleenpääl-
lystys massapintauksena. 

- 	- '1' 	• 	'- 	- 	_\ ' 

. 

- •'--'-. ...r4  

'L 	_3 

Esimerkki 1, kuva 1. Esimerkki korjattavaksi valitusta pituushalkeamasta. 

TOIMENPITEET JA MÄÄRÄT 

Toimenpiteiden tekemisessä ja määrittelyssä sekä määrälaskennassa noudatetaan 
kohdekohtaisia tai urakkakohtaisia laatuvaatimuksia tai työselityksiä. Toimenpiteet 
esitetään esimerkiksi taulukkomuodossa tai tätä havainnollisemmassa pituusjanas-
sa. 

Esimerkkil, taulukko 2. Toimenpiteet paaluväleittäin. 

1 KORJATTAVA VAURIO 
PAALUVÄLI, TIEOSA 1 
0-1000 reunapalteet poistetaan vio 
800-880 

____________ 
keskellä vasenta kaistaa leveä pituushalkeama, alkaa vasemman 
puolen pysäkin päästä -9 teräsverkko kantavaan kermkseen 

2034 Kivi keskellä tietä, poistetaan 
2000-2068 pituushalkeama, porrastumaa -9 teräsverkko kantavaan kerrokseen 
3215-3246 
____________ 

vasen kaista: pituushalkeama, reunan puoleinen ajoura painunut -9 
teräsverkko kantavaan kerrokseen 

4190-4260 useita rinnakkaisia halkeamia -9 teräsverkko kanfavaan kerrokseen 
5090-5 146 
____________ 

leveä pituushalkeama vasemmalla kaistalla -9 teräsverkko kanta vaan 
kerrokseen 

5450 linja-autopysäkki oikea, reunapalteet poistetaan 
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Esimerkki 1, kuva 2. Toimenpiteiden esittäminen pituusjanalla, tieosa 1 plv 0-2500. 

. 
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Esimerkki 2. Soratie parannetaan soratienä. 

NYKYTILAN KUVAUS JA TOIMENPITEET 

Maantie on nykyisellään sorapintainen ja se parannetaan soratienä. Tie on hyväkun-
toinen. Kuivatuksen kunnostaminen ja poikkileikkauksen avartaminen edellyttävät 
paikoin louhintoja. Laskuojia on esitetty perattavaksi, sillä ne ovat nykyisellään täysin 
umpeen kasvaneita. Perkaamista varten pitää hankkia maanomistajien suostumus. 
Kohteella tulee siirrettäväksi valaisinpylväitä. Siirtojen tarve todetaan työn aikana. 
Valaistus on kaupungin omistuksessa ja kaupunki vastaa siirroista. Kuivatuksen 
kunnostaminen on esitetty pituusleikkauksessa (kuva 1). 

pl.3l5 
pI.l 70 
	

p1240 pI.285 

Kuivotus 

M400 

	
. 

Ojihjsb,ve 
v. 

Ojitusive 

ouhta 0,5 m kaioja 
110 	15 145 	liS 

0 

tien raunassa, Iouti 
ytrtsnäWen ura vese 

110130 	I6UT75 200 
irtiIOuhifl 	IouNn 	IouI*ita 
pallanne 	im 	im 
veaIIe 

Esimerkki 2, kuva 1. 	Kuivatuksen kunriostamisen esittäminen. 
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7.3.2 	Suunnitelmataso 2: alustavaan analyysiin ja tarkentaviin 
tutkimuksiin pohjautuva 

Suunnittelu pohjautuu rekisteritietojen analysointiin, maastotarkasteluun ja 
tutkimuksiin. Maastotarkastelussa mitataan yksittäisten korjattavien vau-
riokohtien tarkat sijainnit määrälaskentaa varten. Lisäksi voidaan käyttää 
apuna valokuvia sekä kohteelta mandollisesti löytyviä karttoja ja pituusleik-
kauksia. 

Esimerkki 3. Päällystetty tie. 

NYKYTILAN KUVAUS 

Parannuskohde on maantie 305 ja se sijaitsee Hauhon kunnan alueella. Parannetta-
va osuus alkaa tieosan 2 etäisyydeltä 3995 (vanha päällystesauma on noin etäisyy-
dellä 4003) ja päättyy tieosan 03 etäisyydelle 1580, yhteispituus 3403 m. Tien leveys 
on 8 m, päällysteen leveys vaihtelee 7,2-7,3 m välillä. Kohteella on lisäksi päällystet-
täviä pysäkkejä, joiden pituus on keskimäärin 40 mia leveys vaihtelee 2,5-3,5 m. 

Lisäksi kohteeseen sisältyy tieosalla 03 tien oikealla puolella sfjaitsevan erillisen ke-
vyen liikenteen väylän päällystäminen Tanhuantieltä (noin etäisyys 1430) etäisyydel -
le 1580 asti. Kevyen liikenteen väylän päällysteen leveys on 2,5 m. 

Tien perustiedot on esitetty taulukossa. 

Esimerkki 3, taulukko 1. Kohteen perustiedot. 

Osoiteväli Pituus KVL ajon/vrk/ raskaat Nykyinen 
______________ _________ kuormitusluokka päällyste 
02/3995-03/0 1823m 884/43 ABv. 1992 
__________ _______ 0,8AB ___________ 
03/0-03/1023 1023m 1858/79 ABv. 1992 
__________ _______ 2,OAB ___________ 

Rakenteellisten ongelmien kuvaus 

Kohteella on runsaasti leveitä halkeamia. Suurin osa halkeamista sijoittuu tien sisä-
kaarteen puolelle. Tien sisäluiskat ovat jyrkät. Vauriot vaikuttavat johtuvan kuormi-
tuskestävyyspuutteista. Osa halkeamista polveilee tien poikki ja on seurausta epäta-
saisesta routimisesta. 

Tiellä on pintakuivatusta haittaavat reunapalteet etenkin sisäkaarteissa ja pysäkkien 
kohdalla. 

Tehdyt tutkimukset 

Kohteella on tehty maatutkaluotaus ja kantavuusmittaus vuonna 2007. Keväällä 
2008 tehtiin lisänäytteenottoja, joiden tarkoituksena oli tarkistaa kerrosrakenteet pa-
himmilla vauriokohdilla. Kerrosten ja pohjamaan laatu avioitiln silmämääräisesti. 
Lisäksi kolmen kantavan kerroksen näytteen rakeisuus tutkittiin pesuseulonnan avul-
la. 

Tutkimusten perusteella tien kantavuus on alhainen. Kantavan kerroksen materiaali 
on hienorakeista ja osin hiekkavaltaista ja sen hienoainespitoisuus on suuri. Materi-
aali ei täytä kanta van kerroksen laatuvaatimuksia. Tutkimustulokset on esitetty liit-
teessä. Päällystepaksuus on tieosalla 02 4-7cm, tieosalla 03 se on noin paalulta 600 
eteenpäin 10-13 cm. 
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Toimenpiteet 

Kantavuuden parantaminen 

Tehtyjen tutkimusten perusteella koko osuudelle esitetään tehtäväksi kanta vuuden 
parantaminen. Ohuen päällysteen osuuksilla se tehdään vaahtobitumistabiloinnin 
avulla, yli 10 cm päällysteosuuksilla lisäämällä päällystekerroksia. Tarkemmat paa-
luvälit on esitetty taulukossa 1. 

Yksittäisten vauriokohtien parantaminen 

Pahimmat halkeamakohdat korjataan kanta vaan kerrokseen asennettavan teräsver-
kon avulla. Korjattaviksi on valittu ne kohdat, joissa halkeama on leveä ja hieman 
porrastunut tai kaistalla on rinnakkain useampi halkeama. Lisäksi tehdään yksi mas-
sanvaihto pahimmin vaurioituneelle kohdalle, reunapalteiden poisto, sivuojien perka-
us koko matkalle + rakennetaan yksi uusi sivuojarumpu kuvassa 1 esitettyyn koh-
taan. 

... 

1 _ 

Esimerkki 3, kuva 1. Teräsverkko-osuus, oikealla näkyvään liittymään rakennetaan 
uusi sivuojarumpu 300, pituus 10 m. 

Kaikki toimenpiteet paaluväleineen on esitetty taulukossa 2. 
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Esimerkki 3, taulukko 2. Toimenpiteet paaluväleittäin. 

Paaluväli Pituus Toimenpide Päällyste 
Tieosa 02 
3995-4115 120 VBST 

AB 22/120 

_____________ 

4115-4205 90 teräsverkko 
4205-4224 19 VBST 
4224-4273 49 teräsverkko 
4273-4553 280 VBST 
4553-4595 42 teräsverkko 
4595-4835 240 VBST 
4835-4890 55 teräsverkko 
4890-5095 205 VBST 
5095-5355 260 teräsverkko 
5355-5435 80 VBST 
5435-5490 55 massanvaihto + VBST 
5490-5607 117 teräsverkko 
5607-5818 211 VBST 
Tieosa 03 
0-620 620 VBST 
620-8 70 

______________ 
250 

_____________ 
pro fiili korjataan ta- 

sausmassalla 
8 70-970 100 teräsverkko 
970-1023 

______________ 
53 

_____________ 
profiili 	korjataan 	ta- 
sausmassalla 

Toimenpiteiden tekemisessä ja määrittelyssä sekä määrälaskennassa noudatetaan 
urakkakohtaisia laatuvaatimuksia. 

. 
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8 LIITTEET 

Liite 1 	Sorateiden parantamiseen liittyvät tutkimukset 

. 
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SORATEIDEN PARANTAMISEEN LIITTYVÄT 
TUTKIMUKSET 

Sorateiden tietoja kerätään toistaiseksi T&MSora —järjestelmään. Kattavim-
min on kerättynä tietoa runkokelirikosta. Sen lisäksi osa piireistä on kerännyt 
ns. rakenteellisen kunnon tietoja, joita ovat mm. tiedot kuivatuspuutteista, 
poikkileikkauspuutteista (liian pieni sivukaltevuus, reunapalteet), maakivistä 
jne. 

Sorateiden parantaminen soratienä rajoittuu tällä hetkellä kelirikkokorjauk-
sun. Inventoidun runkokelirikon tiedoista otetaan 5 edellistä vuotta suunni-
telman lähtötiedoksi, jolloin korjaukset osataan tehdä tarpeeksi laajoina. 

Jatkossa on tavoitteena tehdä parannuksia kokonaisvaltaisemmin, jolloin oli-
si järkevä tarkistaa vilkasliikenteisimmiltä ja raskaimmin kuormitetuilta sora- 
teiltä kantavuus myös mittauksin. Pudotuspainolaitteella tehdyn mittauksen 
lukemia ei voi suoraan käyttää mitoitusperusteena, mutta mittausten avulla 
saadaan tie jaksotettua kantavuudeltaan erilaisiin osuuksiin. 

Maastotarkastelut 

Tien pinnan laatu, soratiet ____________________________ 
kuoppia yhtenäinen jakso paaluväli- rakenteen suuri kosteuspitoisuus, 

nä, sijainti poikkuleikkauk- puutteellinen sivukaltevuus tai reu- 
sessa napalteet nopeuttavat kuoppaan- 

________________ __________________________ tumista 
pehmennyt yhtenäinen paaluväli, vaka- liian hienorakeinen kulutuskerros tai 

vuusaste jaoteltuna: lievästi heikko kantavuus tai tien pinnan 
pehmennyt, pehmeä, täysin lähellä on kallio, joka padottaa ve- 
pehmennyt, koko leveys vai siä 
toinen kaista tai reuna, yk- 

________________ sittäinen kohta, sijainti __________________________________ 
savisilmäkkeet erotellaan yksittäiset, maalajiraja tai kallio lähellä tien pin- 

ajourien välissä ja tien kes- taa tai heikko kantavuus tai vaihte- 
_______________ kellä sijaitsevat eva kerrospaksuus 
maakivet kirjataan yksittäisten kivien 

sijainti tai yhtenäinen 
_______________ osuus, jolla kiviä esiintyy ________________________________ 
kallio kallio tien pinnassa ________________________________ 

Kuivatusjärjestelmän toimivuuden tarkistaminen tehdään kuten päällystetyllä 
tiellä, samoin routaheittojen kirjaus. 

Näytteenotolla selvitetään kerrospaksuus ja pohjamaan maalaji. 

Osa sorateiden pehmenemisestä johtuu kulutuskerrosmateriaalin taipumuk-
sesta sitoa itseensä runsaasti vettä ja liejuuntua. Seuraavassa kaaviossa on 
esitetty, miten erotetaan nämä pintakelirikko-ongelmasta kärsivät tiet muista 
syistä johtuvasta tien pehmenemisestä. 
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Kulutuskerroksen pehmenemisestä johtuvan kelirikon erottaminen 

EPÄILLYT KOHTEET 
Tiedot tiemestareilta, asiakaspalautteet 

Inventointi 
	

1 

INVENTOINNIN MUKAISET 
P1 NTAKELI RI KKOKOHTEET 

ANALYSOINTI 

PINTAKELIRIKKO 1 	MUU SYY 

Tutkimukset ja suunnittelu 

Korjaus, seuranta 

Materiaalitutkimuksena käytetään TS-testiä, jossa raja-arvon 16 ylittävät ma-
teriaalit aiheuttavat liejuuntumista. 
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