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1 ESISELVITYSTEN JA TUTKIMUSTEN TARVE 

Rakenteen parantamiseen liittyviä esiselvityksiä ovat mm. kuntorekisterin 
vauriotietojen keruu, liikennemäärätietojen keruu, edellisten päällystysten 
ym. selvittely. Mandollisia tutkimuksia ovat taipumamittaukset, maatutka-
luotaus jne. 

Kuntorekisteritietojen ja haastattelujen perusteella voidaan joskus päätellä, 
ettei kalliimpia tutkimuksia tarvita. 

Kun rakenteen parantaminen teetetään KVU:na ja työ kilpailutetaan, tilaa-
van organisaation tulisi teettää riittävät selvitykset ja tutkimukset ennen tar-
jouspyynnön lähettämistä. Muuten aiheutuu seuraavia haittoja: 

• Tarjousta valmistelevat urakoitsijat joutuvat kukin erikseen selvittämään 
vauriotilannetta ja vanhojen rakenteiden laatua, ja se lisää tarjouksente-
kokustannuksia ja —aikaa. 

• Urakan toteutusaikana ei voida selvittää luotettavasti tien käyttäytymistä 
ja sellaisia vaurioita, jotka ilmenevät vain joinakin vuosina tiettynä vuo-
denaikana. 

• Tutkimustulosten saamisen jälkeen voi osoittautua, että tilaajan tilaama 
toimenpide on aivan väärä. 

Perinteisiä urakkamuotoja käytettäessä tilaaja teettää ensin esiselvitykset 
ja tutkimukset, joihin on varattava 2-3 vuotta. Myös alustava suunnitelma 
syntyy helposti samassa toimeksiannossa. Rakentaminen teetetään erikseen 
suunnitelman perusteella. Suunnitelmassa ei kuitenkaan sidota tarpeetto-
masti urakoitsijan materiaalivalintoja. 

Suurin hyöty esiselvityksistä ja tutkimuksista saadaan, kun keskeiset tulokset 
ovat käytettävissä jo toimenpiteen rankkuutta valittaessa. Tuloksista voi-
daan silloin riittävän aikaisin nähdä, 

• onko vanha rakenne joka tapauksessa purettava, jolloin geometria kan-
nattaa suunnitella uudestaan tai 

• riittääkö vanha tiealue vai tarvitaanko tiesuunnitelma tai 
• päästäänkö halvemman kunnostuksen avulla samaan laatutasoon ra-

kenteen parantamisen kanssa. 

Näistä syistä on suositeltavaa, että potentiaalisista parannuskohteista ale-
taan kerätä kuntorekisteriä täydentäviä vaurio- ym. tietoja. Olemassa oleviin 
tietoihin perustuvan selvityksen perusteella voidaan päätellä, millaisia täy-
dentäviä tutkimuksia tarvitaan. Vaurio-, kantavuus- ja routatutkimuksiin tulisi 
varata 2-3 vuotta, koska kaikkina vuosina ei saada edustavia havaintoja. 
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2 	INVENTOINTIEN JA MITTAUSMENETELMIEN 
KUVAUS 

A VALMIIN TIEDON KERUU 

A.1 Kuntotiedot kuntorekisteristä 

Kuntotiedot saadaan joko suoraan kuntotietorekisteristä KURRE (Oracle) tai 
PMS -järjestelmän kuntotiedot -tietokannasta (Paradox). Kaikki vauriot ilmoi-
tetaan näissä järjestelmissä muodossa mIlOO m tai m 2/100. Tieto on sum-
maus koko satametriosuudelle, eikä siitä ilmene vaurioitten sijainti tien poik-
kileikkaus- eikä pituussuunnassa. Kuntotietojen perusteella saadaan yleisku-
va kohteesta ja haetaan ongelmakohdat. Käyttökelpoisimpia ovat seuraavat 
kuntotiedot: 

• Vauriot: 	koko vauriosumma sekä eroteltuna verkkohalkeamat, pituus- 
halkeamat, reunapainumat, reiät, isot halkeamat 
Verkkohalkeamat kuvaavat kantavu uspuutetta, pitu ushalkeamat 
yleensä routimista; vaurion sijainti poikkileikkauksessa pitää kuiten-
kin tarkistaa. Reunapainumien kirjaaminen on ollut puutteellista ja 
määrät on syytä tarkistaa maastossa. Ehjiä paikkauksia ei nykyisen 
inventointiohjeen mukaan kirjata. Parantamista suunniteltaessa ne 
pitää ottaa huomioon, sillä paikka yleensä vain peittää vauriokohdan 
eikä poista vaurion syytä. 

• Tasaisuus: lRl, heitot, yksittäisepätasaisuudet, poikittaistasaisuus 
Kevät- ja kesämittauksen erosta voidaan päätellä routivuutta 

• Ura: 	deformaatioura on oleellinen rakenteen tilan kannalta 

A.2 Yleistiedot tierekisteristä 

Tien yleistiedot saadaan joko tierekisteristä (Oracle) tai PMS-järjestelmän 
yleistiedot -tietokannasta (Paradox). Yleistietojen perusteella voidaan tehdä 
päätelmiä tien rakenteellisesta historiasta ja saadaan perusteet tien kunnos-
tamisen tavoitetasolle. 

• Päällystetyyppi ja -vuosi 
Saatavana ovat nykyisen ja edellisen päällysteen tiedot, jolloin myös 
päällystekierron nopeuden perusteella voidaan tehdä päätelmiä ra-
kenteen kestävyydestä. Nopean päällystekierron syy voi esimerkiksi 
olla hienontunut kosteutta sitova kantava kerros. Syy on kuitenkin 
selvitettävä erikseen tutkimuksilla. 

• Tiedot tehdyistä toimenpiteistä 
Sisältää tiedon rakentamisen ja mandollisen parantamisen vuodesta. 
Tieto ei ole kaikista jaksoista saatavilla tai se ei ole luotettava. Uuden 
tierekisterin myötä jatkossa saadaan tarkempaa tietoa parantamis-
menetelmästä. 
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KVL 
Liikennemäärän tarkempi jakautuma saadaan tierekisteristä, PMS:ssä 
on tieto vain raskaiden ajoneuvojen kokonaisosuudesta. Rekistereistä 
ei saa tietoa säännöllisistä raaka-ainekuljetuksista, jotka selittävät 
monilta teillä vaurioitumisen. 

• Ajoradan, pientareitten ja päällysteen leveys 

A.3 Karttamateriaalit 

• Peruskartta 
Peruskartan avulla on mandollista hahmottaa tien ympäristö ja 
maastonmuodot. Peruskarttamateriaalia on saatavilla myös n umeeri-
sena, josta saadaan määritettyä tien karkea pituusleikkaus. Pituus- 
leikkausta voi hyödyntää kuivatuksen toimivuuden arvioinnissa ja sitä 
voi käyttää muiden tutkimustietojen tulostuspohjana. Karttapohjalta 
saadaan alustava tieto sahoista yms. raskaita kuljetuksia synnyttä-
vistä laitoksista. 

• Maaperäkartta 
Maaperäkartta kannattaa hankkia aina, kun se on saatavilla. Kartalta 
nähdään maalajien likimääräiset muutoskohdat ja kallion sainti, jotka 
selittävät suuren osan routimisvaurioista. Tieto auttaa kohdentamaan 
tarkempia tutkimuksia. 

Mittakaavaltaan 1:10 000 tai 1:5 000 kartat helpottavat inventointityössä tie-
tojen kohdentamista oikeille paikoille. 

A.4 Rekisteritietojen analysointi 

Kuritotietojen havainnollisuutta voidaan parantaa luokittelemalla ne raja- 
arvojen avulla eri luokkiin ja esittämällä luokat pituusjanalla. Tällöin nähdään 
helposti ongelmien sijainti tielinjalla. Vauriosumman ja yksittäisten vaurioiden 
luokittelun lisäksi lasketaan 
• Vaurioitumisnopeus 

Vaurioitumisnopeus (m2Iv) voidaan tähän tarkoitukseen laskea suo-
raan vauriosumman suhteena päällysteen ikään. Kuntorekisteristä 
saatavaan vauriosummaan lisätään paikkojen määrä, ks. kohdat B.1 
ja B.2. 

• Kevät- ja kesätasaisuuden vertailu 
Jos tasaisuusmittaus on tehty samana vuonna sekä keväällä että ke-
sällä, voidaan mittauksia vertailla tekemällä esim. samaan kuvaan 
kummankin mittau ksen kuvaaja tai laskemalla mittaustulosten erotus 
satametreittäin. Arvojen suuri ero kuvaa routanousueroja. Tarkempi 
tulos saadaan, jos on mitattu 1R15-arvot, ks. kohta C.7. 
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B SILMÄMÄÄRÄISET TARKASTUKSET JA HAASTATTELUT 

B.1 Tienpitäjän haastattelu 

Koska tierekisterin tiedoissa on usein virheitä ja eikä niissä ole yksilöity teh-
tyjä parantamistoimenpiteitä, on tiedot syytä tarkistaa haastattelemalla toi-
menpidehistorian tuntevaa tienpitäjää. Haastattelulla selvitetään 

• onko tie rakennettu vai aikanaan soratiestä parannettu 
• teetetyt paikkaukset ja uudelleen päällystykset sekä muut mandolliset 

toimenpiteet 
• raaka-ainekuljetukset, mandolliset tiedot tulevista kuljetustarpeista. 

Tienpitäjä määrittää parantamisen tavoitetason ja reunaehdot. 

B.2 Kunnossapitäjän haastattelu 

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

• onko ollut toistuvaa kunnossapitotarvetta 
• arvio vaurioitumisen syistä 
• routaheittojen ja huonokuntoisten rumpujen paikat. 

B.3 Vauriotarkastus maastossa 

B.3.1 Karkea: Tien jaottelu erilaisiin osuuksiin 
B.3.2 Tarkka: Yksilöllistä korjausta vaativien vaurioiden sijainnin mittaus ja 

koko tien jaottelu osuuksiin 

Vauriotarkastuksen tarkoituksena on arvioida vaurioitumisen syitä vaurioiden 
sijainnin ja vakavuusasteen, kuivatusolosuhteiden ja ympäröivän maaston 
perusteella. Inventointi on jo osittain suunnittelua ja se tarvitaan kaikista 
kohteista. Karkea tarkastelu soveltuu esiselvityksiin, joissa arvioidaan pa-
rantamisen kustannustasoa. 

Inventointi tehdään keväällä roudan sulamisen aikaan. Kohdekohtaisesti 
päätetään, tarvitaanko tarkistuskäynti kesällä. Tarkoitus ei ole kirjata kaikkia 
asioita koko tarkasteltavalta tiejaksolta, vaan keskittyä ongelmakohtiin. Kun 
parantamisen tavoitetaso on selvillä, voi kokenut inventoija jo paikan päällä 
arvioida, mitkä kohdat pitää korjata, mitkä vauriot eivät edellytä toimenpiteitä. 
Yksittäiset korjausta vaativat kohdat, esimerkiksi routaheitot tai teräsverkolla 
korjattavat pituushalkeamat, kirjataan tarkasti, muuten ilmoitetaan jakson 
yleiskuvaus: verkkohalkeilua, reikiintymistä jne. Tiedot sidotaan tierekiste- 
riosoitteisiin. 
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Seuraavista vaurioista mitataan tarkka sijainti ja arvioidaan vaurioitumisen 
syitä: 

Routaheitot 
Routaheitoista pitäisi tehdä havainnot useammalta keväältä, koska 
niiden "vakavuus" ja sijainti on kyseessä olevan vuoden sääolo-
suhteista riippuvainen. Routaheiton kohdalta kirjataan arvioitu ai-
heuttaja: rumpu, kallio tien sivussa tai ojan pohjalla padottamassa ve-
siä, pohjamaan muutoskohta ja maastotyyppi: sivukalteva maasto, 
mäen laki, mäen alus yms. 

• Leveät halkeamat, porrastuneet halkeamat 
Sijainti poikkileikkaussuunnassa, poikkileikkaustyyppi (leikkaus, pen-
ger), maastotyyppi (esim. suo, kallio). 

• Pahat verkkohalkeamaosuudet 
Verkkohalkeilun osalta on oleellista vaurion sijainti: urissa, koko poik-
kileikkauksessa, onko reikiintymistä, paikkauksia ja miten poikkileik-
kausmuoto on säilynyt. Jollakin osuudella syynä voi olla kantavan 
kerroksen heikko materiaali, toisella poikkileikkaus on kokonaan de-
formoitunut ja kerrokset ovat sekoittuneet pohjamaan kanssa. 

• Reunapainumat 
Johtuvatko liian jyrkistä luiskista tai pohjamaan heikosta kantavuu-
desta. 

• Paikkaukset 
Paikkoja ei ole kuntorekisterissä, joten ne pitää kirjata tässä vaihees-
sa, sillä paikka ei yleensä poista vaurion syytä. 

• Soratien kevätpehmeneminen 
Soratiestä kiriataan pehmenneet osuudet (runko kokonaan pehmen-
nyt, runko osittain pehmennyt, vain pinta pehmennyt), yksittäiset sa-
visilmäkkeet ja relät. 

Vaurion sijainti ilmoitetaan sekä etäisyytenä tieosan alusta että suhteessa 
poikkileikkaukseen. 

B.4 Tiealueen riittävyyden arviointi 

Tiesuunnitelman tarpeen määrittämistä varten arvioidaan silmämääräisesti jo 
inventointivaiheessa, onko tasauksen nosto mandollista ja soveltuvatko ky- 
seeseen tulevat parantamismenetelmät nykyisellä tiealueella tehtäviksi. Iri-
ventoinnin tuloksena on suositus niistä jaksoista, joilla pitäisi tehdä tiesuun-
nitelma eli toimenpiteitä ei voida tehdä nykyisellä tiealueella. 

Samalla tarkastetaan kuivatusratkaisut ja esimerkiksi laskuojien riittävyys. 
Oikaisukohdista annetaan alustava arvio maaston suhteen (onko kalliota, 
pehmeikköä, tuleeko leikkausta vai pengerrystä). Oikaisuosuuksista tarvitaan 
mittaukset jatkosuunnittelua varten. 
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B.5 Kuivatuslaitteiden tarkastus 

Rumpujen kunto tarkastetaan silmämääräisesti ja niistä kirjataan materiaali 
ja koko. Samalla arvioidaan, onko rummun jatkaminen mandollista. Ojien 
putkittamista varten pitää selvittää mandolliset peltosalaojat ja niiden liittymi-
nen tien kuivatusjärjestelyihin. 

C MITTAUKSET 

C.1 Pudotuspainolaitemittaus 

Mittaus on etenkin rakentamattomilla teillä hyvin olosuhdeherkkä eikä sen 
tuloksia voida yksinään käyttää parantamisen suunnittelun perusteena. Me-
netelmän etuna on, että sen avulla saadaan edullisesti miltei jatkuva tieto 
tieosuudesta. 

Pudotuspainolaitemittausten analysointia varten on olemassa useita eri oh-
jelmia, samoin on määritelmiä erilaisten tunnuslukujen (esim. lämpötilakor-
jatut SCl=D0-D3 , D0  ja D900) laskemiseen. Tuloksia voidaan käyttää suuntaa 
antavina ja niiden avulla saadaan tie jaettua erilaisiin jaksoihin. Ta-
kaisinlaskentaohjelmilla määritettäviä rakennekerrosten E-moduuleita tarvi-
taan, kun rakenteen vahvistaminen mitoitetaan analyyttisellä menetelmällä. 
Valittu takaisinlaskentatapa vaikuttaa tuloksiin. 

Mittausten avulla saadaan tietoa 

C. 1.1 Heikoimman kerroksen sijainti (rakenteen yläosa, rakenteen 
alaosa, pohjamaa) 

C.1 .2 Heikoimmat osuudet tien pituussuunnassa 
C.1.3 Kerrosten E-moduulit 
C. 1.4 Rakenteen yläosan toiminta alkukeväällä 

Mittausten ajankohta on saatavien tulosten ja niiden käytettävyyden kannalta 
oleellinen. Tuloksia analysoitaessa pitää aina arvioida, missä olosuhteissa 
mittaus on tehty ja mihin suuntaan olosuhteet vaikuttavat. 

Loppukevaän-alkukesän mittauksien hyödynnettävyys on suurin. Tu-
loksista voidaan laskea rakennekerrosten E-moduulit sekä kantavuus 
E2 . Taipumasuppilon muodossa ei välttämättä näy runsaasti itseensä 
kosteutta sitovan kantavan kerroksen vaikutus. Pohjamaan kanta-
vuusvaihtelut näkyvät tuloksissa. 

Alkukeväästä olosuhteet vaihtelevat paljon: varjopaikat ovat vielä ko-
konaan jäässä, aukeat paikat ovat jo ainakin osittain sulia. Myös vuo-
rokaudenaika vaikuttaa tulokseen. Siksi on vaikea saada mittaustu-
losta vaurioitumisen kannalta herkimmästä tilanteesta, jossa rakenne 
on pinnastaan sulanut mutta alta jäässä. Keväällä herkästi vaurioitu-
vaa rakennetta (ohut päällyste, hienontunut ja runsaasti vettä sitova 
kantava kerros) kuvaa jyrkkä taipumasuppilo (taipumien erotus D 0- 
D3  on suuri). E-moduulien takaisinlaskenta ei onnistu alkukevään 
arvoilla. 
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C.2 Maatutkaluotaus 

Maatutkan avulla voidaan hakea useita erityyppisiä tietoja. Tutkimusten ti-
laajan tulee ilmoittaa, mitkä seuraavista asioista halutaan tietää, sillä valinta 
vaikuttaa mittaustaajuuden valintaan ja tulkintatapaan. 

C.2. 1 Päällystepaksuus 
Tarvitaan stabiloinnin suunnittelua, E-moduulien takaisinlaskentaa ja mitoi-
tusta varten. Päällysteen pitää olla kuiva ja maan sula. 

0.2.2 Kantavan kerroksen kosteusvaihtelut 
Saadaan samasta mittauksesta kuin päällystepaksuuskin. Kuvaa kantavan 
kerroksen ominaisuutta sitoa itseensä vettä. 

0.2.3 Kerrospaksuudet 
Voidaan mitata erikseen tai yhtäaikaa päällystetutkauksen kanssa. Tarvitaan 
mm. kerrosten E-moduulien takaisinlaskennassa sekä routamitoituksessa. 

0.2.4 Kerrosten epäjatkuvuus ja sekoittuminen 
Kerrosrajojen aaltoilu ja epäjatkuvuuskohdat voivat selittää vaurioitumista. 
Myös aikaisempien toimenpiteiden (massanvaihto, teräsverkot) ulottuvuus 
voidaan tarkistaa ja siten sovittaa uudet toimenpiteet vanhojen kanssa. 

0.2.5 Pohjamaan vaihtelut 
Tutkakuvasta nähdään pohjamaan vaihtelu ja esimerkiksi tien alle jääneet 
turvekerrokset erottuvat yleensä hyvin. Kalliopintoja ei aina saada selkeästi 
esille, vaan tarvitaan tarkistuskairauksia asian varmentamiseksi. 

Päällystetutkalla mittauksen syvyysulottuvuus on noin 0.8 m, rakennetutkalta 
päästään noin 3.5 metriin pohjamaasta riippuen. Tulkintoja varten tarvitaan 
aina näytteenottoja. Sorateiden pölynsidontasuola ja joskus myös päällystei-
den talvisuolaus voivat vaimentaa tutkasignaalia. 

C.3 Näytteenotto 

Näytteenotolla tarkistetaan ja kalibroidaan muilla tutkimusmenetelmillä saa-
tavia tietoja. Routaheitot korjataan aina siirtymäkiilarakenteilla, joten näyt-
teenotto ei ole välttämätön. 
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Näytteenotto kohdennetaan vaurioitumisen ja muiden tutkimusten (maatut-
kaluotaus, pudotuspainolaitemittaus) tarpeiden mukaan. Näytteenottoon so-
veltuvat koekuoppien kaivu ja näytteenottokairaukset. Tutkittavia asioita ovat 

C.3.1 Kantavan kerroksen laatu 
Hienontumista tutkitaan ottamalla erikseen näyte kantavan kerroksen ylä- 
osasta (ylin 5 cm). Koko kerroksen rakeisuus määritetään stabilointia varten, 
erityisnäkökulmana lisäksi kivisyys. Tutkimuspiste valitaan kultakin eri jaksolta 
(500-1000 m välein). Pisteväliä voidaan harventaa, jos muut tutkimukset 
osoittavat kantavan kerroksen laadun pysyvän samanlaisena. 

C.3.2 Kokonaiskerrospaksuus ja eri kerrokset 
Näytepisteet noin 1000 m välein riippuen muista käytettävissä olevista tie-
doista. 

C.3. 3 Kerrokset maatutkaluotauksen tulkinnan kalibrointia varten 
Vähintään 2 pistettä 5 kilometriä kohden 

Laboratoriotutkimuksina ovat hienoainesmäärän määritys pesuseulonnalla 
sekä hienoaineksen laadun määritys 

C.4 Kairaukset 

Jos parantaminen sisältää tasausviivan laskuja tai nostoja, suurten rumpujen 
siirtoja tai oikaisukohtia, pitää olosuhteet tarkistaa kairauksin. Pehmeikkö-
osuuksilla pitää myös rumpujen uusimista varten tehdä kairaukset mm. työn- 
aikaisten kaivuolosuhteiden arvioimiseksi. Muutoin päätetään tapauskohtai-
sesti mm. kalliopintojen kairauksista: onko merkitystä toimenpiteen valinnal-
le, tarvitaanko tarkat suoritteet. 

Kairaustavan valinnassa noudatetaan pohjatutkimuksia koskevia yleisiä oh-
jeita. 

C.5 Routanousumittaukset 

Routavaaituksilla ei alemman verkon hankkeilla ole suunniteltavan toimenpi-
teen kannalta suurta merkitystä: routaheitot korjataan siirtymäkiilarakenteilla, 
oleellista on mitata heiton pituus. Routanousuero vaihtelee eri vuosina, joten 
lukuarvoihin on syytä suhtautua varauksella. Mittauksia tarvitaan, jos 

• tietä on tarkoitus myös leventää 
Jos routanousu on suuri, voi tien leventäminen purkamatta vanhaa 
rakennetta aiheuttaa pahoja halkeamia. 

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

Routanousumittauksia voidaan hyödyntää myös silloin, kun olemassa olevan 
tien vierelle aiotaan rakentaa kevyen liikenteen väylä. Mittauksista saadaan 
takaisinlaskennoilla määritettyä routanousuparametrit, joita tarvitaan uuden 
väylän sallitun routanousun mukaisen rakenteen mitoittamiseen. 
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C.6 GPS -ajoneuvokartoitus 

GPS -mittauksesta saatavan tien pituusleikkauksen avulla voidaan tarkas-
tella mm. tasauksen noston sopimista tien muuhun geometriaan. Myös kui-
vatuksen toimivuutta on helpompi arvioida pituusleikkauksen pohjalta. Kun 
leikkauskuvaan merkitään vauriokohdat ja maalajien vaihtelu, voidaan tehdä 
päätelmiä vaurioitumisen syistä ja suunnitella tarvittavia toimenpiteitä. 

Rumpukohdat, liittymät, routakohdat, avokalliot voidaan merkitä etukäteen 
maastossa, jolloin ne voidaan mittauksen aikana sitoa tarkemmin suunnitel-
man mittalinjaan. 

C.7 Sivukaltevuuden mittaus, tasaisuusmittaus lRl5 

Ainakin haitallisimmat sivukaltevuuden puutteet pitäisi korjata. Sivukaltevuu-
den mittaukset voidaan tehdä joko tasaisuusmittausten yhteydessä tai erilli-
sellä autoon asennettavalla laitteella. Sivukaltevuuden korjaustarpeen tar-
kistamisessa pitää ottaa huomioon tien kaarteisuus, joka voidaan määrittää 
esimerkiksi GPS -mittauksen avulla. 

Tasaisuusmittaus voidaan tilata tietylle kohteelle tarkempana kuin se teh-
dään perusmittauksena. Mittauksesta voidaan tulostaa lRl5-arvo eli tasai-
suusluku 5 metrin jaksolle (perusmittauksessa 100 m jaksolle). Tulosta voi-
daan käyttää routivuuden arviointiin. 

C.8 Maastomittaukset 

Ahtaissa paikoissa, esimerkiksi pihan rajautuessa tiehen, pitää tehdä maas-
tomittauksia. Mittaukset ovat oleellisia, kun kuivatusjärjestelyt ja luiskakalte-
vuudet on suunniteltava tarkasti. Minimissään tehdään poikkileikkausvaai-
tuksia, tarvittaessa maastomallimittaukset 
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3 TUTKIMUSTEN VALINTA 

Seuraavaan taulukkoon on koottu yhteenvetona kohdassa 2 esitetyt tutki-
mukset. Luetteloa voidaan käyttaä toimeksiannon runkona. 

A VALMIIN TIEDON KERUU 

A. 1 Kuntotiedot tierekisterist 
A.2 Yleistiedot tierekisterist 
A3 Karttamateriaalit 
A.4 Rekisteritietojen analysointi 
B SILMÄMÄÄRÄISET TARKASTUKSET JA HAASTATFELUT 

B.1 Tienpitäjn haastattelu 
B.2 Kunnossapitjän haastattelu 
B.3 Vauriotarkastus maastossa 

B.3.1 Karkea 
B.3.2 Tarkka 

B.4 Tiealueen riittävyyden arviointi 
B.5 Kuivatuslaitteiden tarkastus 
C MITTAUKSET 

C. 1 Pudotuspainolaitemittaus 
C. 1.1 Heikoimman kerroksen sijainti (rakenteen yläosa, rakenteen alaosa, poh- 

jamaa) 
C. 1.2 Heikoimmat osuudet tien pituussuunnassa 
C.1.3 Kerrosten E-moduulit 
C.1.4 Rakenteen yläosan toiminta alkukeväällä 

C.2 Maatutkaluotaus ja tulkinta 
C.2.1 Päällystepaksuus 
C.2.2 Kantavan kerroksen kosteusvaihtelut 
C.2.3 Kerrospaksuudet 
C.2.4 Kerrosten epäjatkuvuus ja sekoittuminen 
C.2.5 Pohjamaan vaihtelut 

C.3 Näytteenotto 
C.3.1 Kantavan kerroksen laatu 
C.3.2 Kokonaiskerrospaksuus ja eri kerrokset 
C.3.3 Kerrokset maatutkaluotauksen tulkinnan kalibrointia varten 

C.4 Kairaukset 
C.5 Routanousumittaukset 
C.6 GPS-ajoneuvokartoitus 
C.7 Sivukaltevuuden mittaus, tasaisuusmittaus 1R15 
C.8 Maastomittaukset 
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Tutkimustarve riippuu kohteen ongelmien laadusta. Tietyt tutkimukset kulke-
vat pareina eli toista ei kannata tehdä ilman toista. Esimerkiksi maatutka-
luotaus edellyttää aina tehtäväksi näytteenottoa ja rakenteiden kunnon arvi-
oimiseksi myös pudotuspainolaitemittauksen. Seuraavassa on esitetty esi-
merkkejä erilaisille vaurioitumistapauksille soveltuvista tutkimuskokonaisuuk-
sista ja tutkimusten keskimääräisestä hintatasosta. 

Esimerkki 1: Tien toiminnallisen luokan mukainen vaurioraja ylittyy, tielle 
esitetään pelkkää uudelleen päällystystä 

A.1, A.2, A.4: Yleistiedoista tarkistetaan nykyisen ja edellisen 
päällysteen ikä ja mandollinen jaksotus iän suhteen. Tarkiste-
taan, vastaako vauriomäärä päällysteen iän ja tyypin perus-
teella oletettavissa olevaa arvoa ja mikä on ollut edellisen 
päällysteen kesto. Yksittäisistä vaurioista tarkistetaan isojen 
halkeamien ja reunapainumien määrä. 

B.1-B.3.1: Tierekisteritietojen paikkansa pitävyys tarkistetaan ja 
vauriotarkastus tehdään keskittyen havainnoimaan mandolliset 
verkolta korjattavat halkeamat, reunapainumat ja routivat koh-
dat. Jos mitään erityistä perusongelmaa ei ole, voidaan tutki-
mukset päättää tähän. 

Analysointityön kustannukset ovat suuruusluokkaa 1000-2000 mk/km. 

Esimerkki 2: Nopeasti vaurioitunut tie, pääongelma verkkohalkeamat, reiät 

A. 1 -A.4: Vaurioitumista tarkastellaan vauriotyyppien perusteel-
la. Olosuhteita arvioidaan karttatarkastelun avulla. Tie jaksote-
taan vauriomäärien ja -tyyppien suhteen. 

B.1-B.3.2, B.5: Vaurioitumisen syitä selvitetään haastattelujen 
perusteella: aikaisemmissa parantamisissa käytetyt materiaalit, 
tehdyt korjaukset yms. 

C.1-C.3, C7: Tutkimusmenetelmät valitaan ongelmatyypin pe-
rusteella. Jos päävauriotyyppinä on verkkohalkeama ja epäil-
lään kantavan kerroksen hienonemista, kannattaa tutkimuksina 
teettää pudotuspainolaitemittaus (loppukevät) maatutkaluotaus 
(C.2.1, C.2.2) sekä näytteenotto (C.3.1, C.3.3). 

Maatutkaluotaus + pudotuspainolaitemittaus + näytteenotto sekä tulosten 
tulkinnan kustannukset ovat suuruusluokkaa 2 500 - 3 500 mk/km. Kohteen 
sijainti ja kokonaispituus vaikuttavat hintaan. 
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Esimerkki 3: Tiellä on runsaasti routavaurioita 

A.1-A.4: Kuten esimerkissä 2. Karttatarkastelussa tarkastellaan 
erityisesti kallioita ja sivukaltevia maastonkohtia. 

B.1 -B3.2-B. 5: Vauriotarkastuksessa määritetään uudelleen ra-
kennettavat osuudet: pahat heitot, koko poikkileikkaukseltaan 
deformoituneet kohdat. Tiealueen riittävyys arvioidaan tasaus-
nostoja ja massanvaihtoja silmällä pitäen. 

C.1 -C3: Perustutkimuksina esitetään pudotuspainolaitemit-
tausta ja maatutkaluotausta (C.2.4) sekä näytteenottoa (C.3.3). 
Jos kuitenkin 

1. suuri osa tiepituudesta joudutaan routavaurioiden takia ra-
kentamaan uudestaan, ei pudotuspainolaitemittauksilla saa-
da oleellista informaatioita 

2. tie on rakentamaton, ei maatutkaluotauksesta saada kovin-
kaan paljon hyötyä. 

Inventoinnin perusteella tehdään päätös, tarvitaanko kairauksia ja maasto- 
mittauksia. 

Tutkimusten hinta on suuruusluokkaa 2 000 - 3 000 mk/km. 
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4 	TULOSTEN ESITTÄMISTAPA 

Tutkimustulosten esittämistapa voi olla samanlainen riippumatta siitä, millai-
set suunnitelmat kohteesta tehdään tai miten kohde aiotaan rakennuttaa. 
Oleellista on, että rakenteesta tuodaan esille kaikki parantamisvaihtoehdon 
valintaan ja mitoitukseen tarvittavat tiedot sekä lisätutkimustarve, mikäli 
käytettävissä olevilla tiedoilla ei voida asiaa ratkaista. 

Kohde jaksotetaan rakenteen kunnon suhteen. Jaksoista esitetään sanalli-
nen nykytilan kuvaus sekä arvio ongelmien syistä. Jaksotus voidaan esittää 
karttapohjalla, pituusjanalla tai paaluvälikohtaisena luettelona. Sanallisen 
kuvauksen tueksi tehdään kuntomuuttujista kuvaajia tai niitä luokitellaan eri-
laisten raja-arvojen mukaisesti. 

Tulostusta viedään tarpeen mukaan eteenpäin niin, että jaksoille esitetään 
myös toimenpidesuositus, ei kuitenkaan välttämättä mitoitusta. Jaksoja voi-
daan myös yhdistellä tässä vaiheessa, jos näyttää siltä, että niille soveltuu 
sama korjausmenetelmä. Muussa tapauksessa korjausten "linkityksestä" 
voidaan esittää suositus ja antaa esim. korjaamattoman Jakson minimipituus 
korjattujen jaksojen välissä. Joistakin korjattavista kohdista voidaan esittää 
jatkotutkimustarve tai suositus tiesuunnitelman tekemisestä. 

Liitteissä 1-4 on esitetty esimerkkejä erilaisista tulosteista, joita voidaan 
käyttää suosituksina toimeksiannossa. 



20 
	

Rakenteen parantamista edeltävät tutkimukset 

LI ITTEET 

5 LIITTEET 

1 	Esimerkki 1: Esisuunnitteluvaiheen tulostus 
2 	Esimerkki 2: Lähtätietojen esittäminen KUNNOSTU —lomakkeen 

(TIEL) avulla 
3 	Esimerkki 3: Lähtätietojen esittäminen tieanalyysiohjelmalla 

(Roadscanners Oy) 
4 	Esimerkki 4: Lähtötietojen analysointi ja esittäminen (A-TIE Oy) 
5, 6 Merkinnät: 	Vaurioiden esittäminen pituusleikkauksessa 



LIITE 1 

Esisuunnitteluvaiheen tulostus, tavoitteena on 
löytää tarkempaa suunnittelua vaativat jaksot 

2. tehdä karkea kustannusarvio. 

JAKSO N:O ONGELMAT PÄÄTOIMENPIDE HUOMAUTETFAVAA 
PLV YKSITrÄISET KORJAIJK- 

SET 
1 Ei rakenteellisia ongelmia. PAB-V 

0-1 000 
2 Isoja halkeamia, reikiä ja purkau- PAB-V Tarkistetaan kevaallä, onko 

1 000-1 500 tumia. Varaudutaan 	korjaamaan routaheittoja. 
halkeamia teräsverkolla 60 
matkalla. 

3 Vain yksittäinen reunapainuma, ei PAB-V 
1 500-2 700 erityisiä rakenteellisia ongelmia. Reunapainuman korjaus 5 m. 

4 Routiva 	jakso 	3000-3400: 	hal- Pahimmin 	routivalle kohdalle Halkeamien ja routaheittojen 
2 700-3 500 keamia ja heittoja; kohta on kor- tehdään 	routimista 	rajoittava sijainti mitataan 	keväällä ja 

jattu 	kaksi 	kertaa, 	näytetietojen rakenne 	erillisen 	suunnitel- tehdään 	tarvittaessa 	muu- 
mukaan 	on 	tehty 	massanvaihto man (työkansiossa) mukaan. tokset suunnitelmaan. 
metrin syvyyteen. 

5 Epätasaisuutta, 	kantavuus 	on BITUMISTABILOINTI 
3 500-4 300 puutteellinen. 	Pohjamaa 	on 	osin 

soistunutta. 
6 Tasauksessa on puutteita turve- TASAUSKORJAUKSET TARVITAAN 	TIESUUNNI- 

4 300- 5 300 pehmeikköjen kohdalla. Notkokoh- Alustava 	pituusleikkaus 	on TELMA 
dilla on vaurioita. 	Kohteelta ovat esitetty työkansiossa. 
olemassa aiemmin tehdyt kairauk- 

____________ setja vaaitukset. 
7 Paikoin 	reunapainumaa, 	pysty- PAB-V 

5 300-9 300 geometria on pienipiirteinen. Vain Reunapainuman 	korjausta 
____________ yksittäisiä vaurioita. 900 m matkalla. 
8 Liian lyhyt kivirumpu. Puutteellinen Mäen leikkaus, Iiittymän siirto, TARVITAAN 	TIESUUNNI- 
9 300-10 800 liittymänäkemä, 	liittymän 	takana rummun 	uusiminen, 	notkon TELMA 

useita talouksia. Plv 10400-10600 nosto 	(edellyttää 	massan- Rummusta on pyydetty auk- 
on painuva notko, on olemassa vaihtoa). 	Alustava 	pituusleik- kolausunto ympäristöpiiriltä. 
vanhat kairaukset + vaaitukset. kaus on työkansiossa. 
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Lähtötietojen esittäminen KUNNOSTU —lomakkeen (TIEL) avulla. Lomakepohja ja kuntorekiste-
ritiedot tulostetaan taulukkolaskentaohjelmalla. Muut tiedot voidaan lisätä tu losteeseen myös 
käsin. 

Pudotuspainolaitemittaus 
- kantavuusmittaustulos = E2 
- suunnittelun lähtökohdaksi määrätty lähtökantavuus ja 

tavoitekantavuus 
- taipumista laskettu tunnusluku, 

esimerkiksi D450/D0 tai D0-D300 

Tierekisteritietoja 
Näytetutkimustietoja 

Maastohavainnot: kuivatus 

1 KUM0STUKS91SUUNNITTH..ULOMAKE 

Uudet rakenteet: 	 00 

Paliyste (rmi) 50 kg/m2 

_________ Stabibiiti 

SdorTettoIrt (nri) _______ 
Mtd touiienpitE 

_____________________________ reunantäytt 

Sivu)Gtevuus: vasen (nykyinen/uusi) ti1ldttu/ei 

_______ 	oikea (nykyinen/uusi) i tutldttu/ei 

<AWAVUUS: 300 

250 
rAvorrE: E2_1351992 

-eD45O/D0_5192 	200 
— E2, kevat 

(PMS) 

1215 3000 

Vaurot: 	vasen 	 fil> ______ 
4i.Rrn 	 - 	_____ 

IO9JMM 100 

* 13,5 1992 
* 11/111 	 50 ___________ 

11/111 	_____________________ 
0 
3000 	3 

1/aurioitunisnopeus II 

Pllystysvuosi, päät Iaj ja Ik.psuus 1986, ÖS41 
kenne: 	kattavan 0,074 ja 64 n'r, ______ 

i tutIttu pohmean nini 

AVJsJI ivi ri 1 Q7 	 boo 

.znini: 	nykytinne 

toimenpide _________ 

Luiskat. 	vasen (nykyinen/uusi) 1:1,5/1:3 

oikea (nykyrten/uusi) 1:2/1:2 

(uitatuspuute:vasen - - 
o9a _________ 

- - - roimenpide: 	vasen 

oila 

KNOS1U24O7 01 /. FItola 

Suunnitellut toimenpiteet 

- merkitään usein vasta myöhemmin 

Maastohavainnot: vauriot 
- merkin nät julkaisun Rakenteen parantamissuunnitelmat, 

pituusleikkauksen esitystapa (TIEL 2110002) mukaan 

Vauriot kuntotietorekisteristä 
- vauriosumma 
- vaurioitumisnopeuden luokkarajat(TIEL 2110002) 
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Ipt 2407 1 Lope - Mer,ala, Salo 	 Turun tiepIiri 

3100 	3200 	3300 	3400 	3500 	3600 	3700 	3800 	3900 	4000 

rn2 	tABl6l2Okg/n12 >________ 

___________ 

____________ ________ ________ 
_________________________________________________ 

EST 3,5 % 150 mm, 7m x570 m 
_________ 
________ 

____________ _______ _______ -50 mM mursäys Islm. 50 mm _______ 

ayttöA8(K) 20t ________ ________ sirt.kda 20 +20merasverkl 
1 	ni.rsketta vas. kaistalle 60 

8 mx 80 m 	J 
uIeita 
.u/ei korta 

-- 
___________ 1 1 1 1 ___________ 1 ... 3 %/3 % 

0,6 

3100 	3200 	3300 	 3400 	 3500 	3600 	3700 	3800 	 3900 	4000 

________ 

R</If 	__J - I_jllII//l/LL_ 
Iiiiiiiiiii7[ 

//I//f//I 	liii II/IIII///J 
,'T)7/i,, 	xy7TT/iiIiiiufr__I 

- < VIIIII//J///// "!i!!ii 
/111 	rTT//7j)7/j/// 	i7TJT)iiii/JJ7! 

H 	--J 
3100 	3200 	3300 	3400 	 3500 	3600 	3700 	3800 	3900 	4000 

___ 

II 1 1 II tI II II II III 
S40.50m _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

_ - _______________ _______ _______ 1394 	_______ _______ _______ _______ 

3100 	3200 	3300 	3400 	3500 	360C 	3700 	3800 	3900 	4000 - 
________________ ________ ________ _______ _______ 0 	Bet. 400 nrn 10 m lyhyt 

Q vtjavi T8 400 mm 12 _______ 
34i2.3 - LL___ _ 

_ - Ojan täyttö 	puus halk.100 mm, 200 m _______ _______ Laskuon perkaus 30 m _______ _______ _______ 
aPiirn: 9.31995 .LehtonenPvrn: 9.3.1995 	 _Swu4 
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Lähtötietojen esittäminen tieanalyysiohjelmalla (Roadscanners Oy). 

TI EANALYYSI ^PAALL. SUUNN. 
MISU-proj. MT 930 MELLAKOS 

Maatutkaluotaus 	 [1 3500 3520 3540 3560 

Päällystetutka 
- mittaus 1 GHz:n antennilla 
- kerrosrajat (päällyste, kantava kerros) 

tulkittuina 
- referenssikairaus ja 

näytetiedot 

Maatutka 
- mittaus 500MHz:n antennifla 
- kerrosrajat ja pohjamaan 

maalaji tulkittuna 

1  200 -------- 

-1 400 

0  - ________ 

1 

more 
c 	2 - - 

Tieanalyysi 
- kuntoluokat 0-3 (0 = täysin kunnossa) 

- päällysteen kunto 
- tierakenteen kunto 
- routaväsyminen 

(pohjamaan routivuuden aiheuttama) 
- kuivatuksen kunto 
- yksittäiset korjattavat vauriot 
- havainnot maastosta, videolta, 

tutkakuvasta 

Toimenpidesuositukset 
- päällysteen paksuus (mm) 
- stabilointisyvyys (mm) 
- murskelisäys (mm) 
- teräsverkolla vahvistaminen 
- massanvaihto 

Irounassa vorkkohalkeamaa 
Hava into 

Päällyst 
StabIo' 
Murske 	 0 
Teräsver 
Massanva 

Havainto 

3500 3520 3540 3560 
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f /OEMO/5H9308R. DZT 
12-15-1998 8: 43:32 

KOSKI MELLAJARVL tolO 

Etäisyys (m) 
i 3580 3600 3620 3640 3660 3680 3700 3720 3740 3760 3780 3800 3820 38 

__ 	
1 	 L_2 

	

v. p it. hal keama 	 v. oit.1 
tien alla turvetta 

ittäin Daha kesldhalk. ia -oairhurna 	 n 

40 

	

r) r) 	 ________ 

0 

3580 3600 3620 3640 3660 3680 3700 3720 3740 3760 3780 3800 3820 384 

Roadscariners Oy/Timo Saarenketo 



Näytetiedot 
<UNTO 

TMENPIDE-
SUOSITUS 

JAKOTU q 	 7594. 	0<0 

F7-"< .&V4,fr4/NCtA,.4$ ftOHa,>4.JJ 

<EP'.40<4-09 0000--/24q 

10'oI 

MER4INTOJEN SEUTYKSET 
vainos. ve-kkoh. 	piluush. 	Oo/Oo 

(h)va) 	<21 	>11 	>21 	>0.4 
(kohtal.) 	21.40 	11 .30 	21.50 	03.0.4 
(he4dco) 	41.80 	31.63 	51.100 	0.2.0.29 
(huono) 	>80 	>60 	>100 	>0.2 

tNSINÖÖRflOIMISTO 

A-TIE OY 

Jaksotus 
rakenteen kunnon mukaan 
toimenpidesuosituksen mukaan 

LIITE 4/1 
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LIITE 5 

DInfn nrntmisuunniteImat 	TIEL 
	 1991 

Merkinnät 

Vaurioiden esittäminen pituusleikkauksessa 

Merkintä ja esitystapa Selitys 

Päällystettyjen teiden 
vauriot 

_____________________ * Keväinen routakohouma; suuri, pieni 

_____________________ * Keväinen routapainanne; suuri, pieni 

_______________________ Kesälläkin havaittava painanne 

_______________________ Epätasaista painumaa 

* Paha, mandollisesti reikäinen tai paikattu 
>< verkkohalkeama 

* Lievää verkkohalkeamaa 

(-/21 * Pitkähkö verkkohalkeillut osuus alkaa 

_____________________ * Ajamista haittaava pituushalkeama keskellä 

* Ajamista haittaava pituushalkeama oikealla 
kaistalla ja vino halkeama 

________________________ Ajamista haittaava reunasortuma oikeassa 
R reunassa 

Liian pieni sivukaltevuus ainakin toisella 
kaistalla (virhe vähintään 2% yksikköä) 
lyhyellä matkalla 20m 

Liian suuri sivukaltevuus pitkällä matkalla 

Painuneet urat (syvemmät kuin viereisillä 
osuuksilla) 

Haitallisesti urautunut osuus alkaa (nasta- 
l.J 	> rengastuksen osuus pieni), erityisesti vasen 

kaista 

_______________________ Ehjä tieosuus (tai kauttaaltaan vaurioitunut 
tieosuus, sillä koko tien pituudelle ulottuvia 
vaurioita ei yleensä piirretä koko matkalle) 

* Pituusleikkauksissa ensisijaisesti esitettävät 
vaurio tyypit 

LUONNOS Liite 5 



LIITE 6 
Rakenteen parantamissuunnitelmat 	TEL 	 1991 

1 	Merkintä ja esitystapa 	 Selitys 

Soratien vaurjot 

Keväinen routakohouma; suuri, pieni 

_____________________ 	 Keväinen routapainanne; suuri, pieni 

. 	t 	• 	• 	 Soratiestä poistettuja / poistettavia lohkareita 

Keväällä lähes ajokelvottomaksi pehmennyt >xx( 	 osuus 

R 
- - - 

Keväällä pinnalta pahasti pehmenevä osuus 

Keväällä pinnalla pahasti pehmenevä osuus 
alkaa 

Erityisen heikko tienreuna oikealla 

Soratien pinnassa keväällä havaittu pituus-. 
halkeama 

LUONNOS 
Liite 6 
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