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ALKUSANAT

Raskaasti kuormitettujen teiden sitomattomana tehtyjen päällysrakenteiden
heikohko kantavuus sekä hyvän kiviaineksen puute ovat vauhdittaneet
stabilointitekniikan käyttäänottoa.
Aloitteen sementtistabilointiohjeen uusimiseksi nykyisten vaatimusten ja
mitoitusperiaatteiden mukaiseksi teki apulaisjohtaja Tauno Hailikari v. 1989.
Ohjeet käsittelevät maabetonirakenteiden suunnittelua, stabilointityön
vaatimia esitutkimuksia, lujuus- ym. vaatimuksia sekä stabilointitekniikkaa
ja valvontaa.
Ohjeen valmisteluun osallistui tiehallituksen geopalvelukeskuksesta
apulaisjohtaja Tauno Hailikari, tieinsinööri Tuomo Kallionpää, ylitarkastaja
Reijo Orama, diplomi-insinööri Arto Kuskelin ja ins.opp. Jorma Immonen
sekä diplomi-insinööri Pekka Turunen Kuopion tiepiiristä.
Alustavan julkaisun ja siihen liittyvät kuvat on laatinut Pekka Turunen.
Tämän julkaisun ja kuvien viimeistelyn ovat tehneet dipiomi-insinööri Arto
Kuskelin ja ylitarkastaja Reijo Orama
Ohje korvaa sementtistabiloinnin osalta v. 1 973 ilmestyneen julkaisun
Stabilointiohjeet, Kalkki- ja sementtistabilointi, TVH n:o 2.614 (732614).
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1 YLEISTÄ
Sekoitettaessa sementtiä, vettä ja kiviainesta keskenään saadaan
syntymään lujuudeltaan erilaisia sementtiliiman sitomia rakenteita, joiden
lujuus on suoraan verrannollinen sementin määrään. Sementtistabiloinnilla
eli kiviaineksen lujittamisella sementin avulla tarkoitetaan työmenetelmää,
jonka tuloksena sitomaton, ulkoisille tekijöille kuten vettymiselle ja
mekaaniselle kulutukselle altis rakenne saadaan tilavuudeltaan lähes
muuttumattomaksi ja kestävyydeltään pitkäikäiseksi. Sementillä sidotusta
puolijäykästä asema- tai tiesekoitteisesta massasta valmistetusta rakenteesta käytetään nimeä maabetoni. Maabetonissa käytetään sementtiä
enemmän kuin "laihassa maabetonissa". Laihabetoni-, sementtisepellys-ja
jyräbetonikäsitteet ovat myös stabilointimenetelmiä, mutta ne eroavat
selvästi maa betonista lujuudeltaan, kiviainekseltaan ja työmenetelmiltään.
Suomessa maabetonia tai muuta sementillä lujittamista on tehty vuodesta
1960 lähtien ja stabiloitu määrä on tähän mennessä 5,0 milj. m 2 , josta
tielaitoksen osuus on noin 85-90 %.
Nämä ohjeet käsittelevät maabetonirakenteiden suunnittelua, stabilointityön
vaatimia esitutkimuksia, lujuus- ym. vaatimuksia sekä työnsuoritusta ja
valvontaa.

1.1Miksi lujitetaan
Tiestön kuormituksen kasvaessa on todettu perinteisen hyvistä kiviaineksista sitomattomana tehdyn rakenteen kantavuuden riittämättömyys ohuiden
päällysteiden yhteydessä. Ohuen päällysteen alapintaan syntyy liian suuria
vetojännityksiä kantavan kerroksen joustaessa liikaa. Sitomattomassa
rakenteessa liikenteen aiheuttamat pystysuorat kuormat kohdistuvat liian
suurina alusrakenteeseen ja perusmaahan, joiden sallitut jännitykset
ylitetään rakenteen vettyessä roudan sulamisen aikana. Kantavuudeltaan
tai routimisen kestokyvyltään alimitoitettu rakenne väsyy ja deformoituu
odotettua nopeammin.
Tavanomaisen rakenteen ennenaikaista vaurioitumista on todettu usein
etenkin kalliomurskeiden käytön yhteydessä. Kalliomurskeen epäjatkuvasta
raekoostumuksesta johtuva lajittumistaipumus ja hienonemisherkkyys on
usein todettu rakenteen jälkitiivistymisen ja päällysteen vaurioitumisen
syyksi.
Laattavaikutuksen omaava, riittävän paksu maabetonirakenne kantaa hyvin
liikennekuormat myös roudan sulamisen aikana sekä tasoittaa muutenkin
alusrakenteen kantavuus- ja routivuuseroja. Maabetoni sietää hyvin korkeita
lämpötiloja, mutta on varsin arka suurille vetojännityksille.
Sementillä lujitettuina voidaan tierakenteissa käyttää myös sellaisia
rakeisuudeltaan tai muulta laadultaan heikompia kiviaineksia, jotka eivät
aivan täytä sitomattomien kerrosten materiaalien laatuvaatimuksia.
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Maabetoni soveltuu korkealuokkaisten teiden kantavan kerroksen lujittamiseen erittäin hyvin.

1 .2 Sementtistabilointityypit
Taulukkoon 1 on koottu Suomessa käytetyt sementtistabilointimenetelmät.
Taulukosta puuttuu sementtisepellysmenetelmä, jolla tarkoitetaan
sementtiliimalla sidottua sepelikerrosta. Sementtiliimaa, jonka kiviaines on
# 0 - 4 mm, tärytetään sepelin sekaan. Vesisementtisuhde w < 0,75.
Sementtisepellyksen puristuslujuus on 12 —30 MN/m 2 ja kimmomoduuli
6000 - 10000 MN/m 2 . Sementtimäärä on 200 - 300 kg/m 3 ja kiviaineksen
raekoko 32 - 65 mm.
Muiden stabilointityyppien käyttökohteet, alustan kantavuusvaatimukset,
puristuslujuudet ym. kuvaavat piirteet käyvät ilmi taulukosta 1.
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Taulukko 1: Sementillä lujitettavat rakenteet.

Maabetoni

Stab.kerr.
sijainti

Laiha
maabetoni

Tiesekoitus

Asemasekoi tus

Jyräbetoni

Suodatin
pengertäyte

1 = Jakava
2 = Kantava

Kantava

Kantava
kulutus-

1)

kerros
Alustan
kantavuus

2)

40.. .60

(MN/m2 1
Puristus
lujuus

3)

2.. .4

[MN/m2]
E-moduuli

4)

800...(2500)

(60).. .80

2

100.. .120

1

3.. .4

2

5.. .6

Sementtimäärä
3
[kg/m ]

<60

Stab. kerrospaksuus
(cm]

20.. .100

Raekoko
0.. .50
Vapaasti
halkeileva

100

2)

>180

6.. .8

20...40

4000... (8000)

10000... (15000)

1 2000...(3000)
2 3000... (5000)

(MN/m2 ]

Saumat

1

1

60

180

2

90.. .150

90.. .150

300.. .350

14.. .30

14.. .30

15.. .30

1 0 - 32.. .(50)
2 0 - 32

0 - 32

0

- 16.. .25

Vapaasti
halkeiteva

Ei yleensä

Ei yleensä

1)

Jyräbetoni (lujuus noin K40) tehdään 0— 1 6. .25 mm kiviaineksesta asemasekoitteisena, levitetään erikoislevittimellä, tiehöylällä tms. ja tiivistetään täryjyrällä.

2)

Alustan minimikantavuusvaatimus jakavalla kerroksella on 60 MN/m 2 päällysrakenteilla 4.. .6 ja 80 MN/m 2 päällysrakenteilla 1 - 3.
Kantavalla kerroksella alustan kantavuusvaatimukset ovat vastaavasti 80 MNIm 2
päällysrakenteilla 4-6 ja 100 MN/m 2 päällysrakenteilla 1 —3.
Maabetonin alle tulevan kerroksen materiaalin tulee olla helposti tiivistyvää. Kantavuuden tulee olla riittävä työmaaliikenteen aiheuttamille rasituksille.

3)

Puristuslujuutena ilmoitetaan sylinterimäisen koekappaleen 7 vuorokauden lujuus.

4)

Sulkuihin merkitty arvo on ensimmäisen vuoden moduuli. Mitoituksessa käytetään
pienempää arvoa

12

Sementtistabilointiohjeet

1 .3 Sekoitustavat
Kiviaines, sementti ja vesi voidaan sekoittaa keskenään sekoitusasemalla
tai tiellä eli käytetään joko asemasekoitus- tai tiesekoitusmenetelmää.
Sementtisepellyksen valmistus on molempien yhdistelmä, jossa asemalla
sekoitettu laasti tärytetään avoimen sepelin sisään rakennuskohteessa.
Asemasekoitusmenetelmällä valmistetun maabetonin hintaa korottavat
aseman pystyttämiskustannukset sekä massan kuljetus- ja levityskustannukset.
Tiesekoitusmenetelmässä koko stabiloitava kiviaines voidaan ajaa tielinjan
ulkopuolelta esim. moreeni-, sora- tai kalliomursketta, jolloin rakenteen laatu
ei eroa asemasekoitusmenetelmällä valmistetun maabetonin laadusta.
Kuvassa 1 esitetään eri sekoitusmenetelmiin liittyvät työvaiheet ja
maabetonin hinnan osatekijät.

Sementin Sernentin

Massan

Massan
ASEMASEKOITUSMENETELMÄ

2

mk/m 2

hankinta

TIESEKOITIJSMENETELMÄ
Sementin levitys, massan seKortus,
muotoilu, tiMstys ja jälkihoito

kustannukset
kuljetus

Kuva 1: Sementtistabilointimenetelmien eri työvaiheet.

1.3.1 Asemasekoitusmenetelmä
Asemasekoitusmenetelmälle on ominaista:
-

kiviaineksen rakeisuusvaihtelu pieni
maabetonin ainesosien suhteitus tarkkaa
tasainen lujuus ja kerrospaksuus
laadunvalvonnan tarve vähäinen
materiaalin kuljetusmäärät suuria

m11m2
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-

sopii suuriin vaativiin kohteisiin, jossa rakenteen jäykkyys ja
kestävyys voidaan hyödyntää täysin
hieman kalliimpi kuin tiesekoitus yleensä
ei arka säävaihteluille
sopii kantavan kerroksen lujittamiseen.
Asemasekoitusmenetelmää käytettäessä kannattaa kiviaines suhteittaa
rakeisuuden optimialueelle ja pyrkiä käyttämään puhtaita humusvapaita
kiviaineksia sementin tarpeen alentamiseksi, jolloin hinta ei ole juuri
tiesekoituksen hintaa kalliimpi.

1.3.2 Tiesekoitusmenetelmä
Tiesekoitusmenetelmälle on ominaista:
-

vanhan tiessä olevan kiviaineksen käyttö
pieni materiaalin kuljetustarve (vanhalla tiellä)
kerrospaksuuden, kiviaineksen ja sementtimäärän vaihtelun
aiheuttama epätasainen lujuus
stabiloidun kerroksen varsin suuri paksuusvaihtelu
suuri laadunvarmistuksen tarve
ympäristöhaittoja sementin levityksen yhteydessä
sopii alempien kerroksien lujittamiseen ja kohteisiin missä
epätasainen laatu ei ole kovin haitallinen
sopii pienehköihin töihin
altis säähäiriöille
sopii jakavan kerroksen lujittamiseen.

1 .4 Maabetonin ominaisuuksista
1.4.1 Kantavuusominaisuudet
Maabetonin luonteenomaisin piirre on suhteellisen suuri jäykkyys muihin
kantavassa kerroksessa käytettyihin materiaaleihin verrattuna. Riittävän
paksuna kantavana kerroksena maabetoni vähentää merkittävästi
jännityksiä ja muodonmuutoksia sekä yläpuolella olevassa kulutuskerroksessa että alapuolella olevissa rakenteen muissa osissa. Tavanomaisissa
tierakenteissa määräävinä jännityksinä ovat yleensä sidottujen kerrosten
alareunaan syntyvä vetojännitys ja pohjamaalle tuleva pystysuora
puristusjännitys. Maabetonin laattavaikutus vähentää oleellisesti rakenteen
maksimitaipumaa, alustaan kohdistuvia jännityksiä sekä kulutuskerroksen
alareunan muodonmuutoksia, joten jäykähkö kantava kerros lisää rakenteen
kestoikää merkittävästi(Kuva 2). Maabetonilla ei esiinny bitumilla sidotuille
rakenteille tyypillistä korkeasta lämpötilasta johtuvaa deformaatiota.
Tierakenteet ovat kerroksellisia ja kimmoisia ja ne käyttäytyvät kuormitettaessa kimmopiastisesti. Tierakenteen kantavuutta eli kykyä vastustaa
muodonmuutoksia kuormituksen alaisena kuvataan kimmomoduulilla E.
E-moduuli kuvaa tierakenteen tai rakennekerroksen jäykkyyttä ja lujuutta.
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Kun sitomattomilla kitkamaalajeilla E-moduuli on suuresti riippuvainen
alustan kantavuudesta, kiviaineksen raekoostumuksesta, raemuodosta,
kosteus- ja jännitystilasta, niin maabetoninEMBriippuu lähinnä maabetonin
paksuudesta ja puristuslujuudesta, jotka molemmat vaikuttavat eniten
maabetonin laattavaikutuksen syntyyn. Maabetonin E-moduulin arvioimisessa auttavaa taulukko 2.
Jäykän maabetonin arkuus alustan epätasaiseen routimiseen ja painumiseen
nähden asettaa alustan suunnittelulle suurempia vaatimuksia kuin
tavanomaisessa ratkaisussa.
O
E
4
1

.1

m

1.1

0.9

0,7

05

0,3
Betoni

0.2_

-_

23+Ko 36 cm

\
z
\Ab
40,6. ______ ____
Ab
______ \
z
Ab
\
z
-

12+Ka 33

8+Ka42
____ ____
____
____
____ ____

13+Kci 17

0.8

Mb'. maabetoni
Ab. astaltti betoni
Ka. kantava kerros

Kuva 2: Sementillä ja bitumilla sidottujen rakenteiden kantavuusominaisuudet. Sementi/lä
sidotut rakenteet ovat kantavuudeltaan parempia kuin perinteiset bitumilla sidotut
rakenteet.
Taulukko 2: Maabetonin ja laihan maabetonin E-moduulin määritys.

Stabilointitöiden
suunnittelun
reunaehdot

Asemasekoitus

Tiesekoitus

__________________________ __________________________

MN/m

Alustan E-moduuli
40

100

60

Puristuslujuus MN/m
Rakennekerroksen
kininomoduuli

Suod.
2

Jakava
3

2

2

Mustan E-moduuLi
80

MN/m

2

180

120

7d ikaisena minimi

Kantava
6

Jakava
4

Kantava
6

Jyräbet.
10

MN/m2
Tiesekoi tus Asemasekoi tus
Kerrospaksuus cm
(LaihaMb)(Maabetoni) _______________________ _______________________
1500.. .2000
2000.. .2500
2500. ..3000
3000.. .3500
3500. ..4000
4000...

>14

17-35
>27
-

3000. ..4000
4000. ..6000
6000.. .8000
8000... 10000

>14

19-30
>30

-

15-32
23-35
32

-

-

14-20
16-29
24-35

14-16
15-25
20-35
>30

>14

14-30
>25

Maabetonin E-moduulin ja puristuslujuuden välillä on seuraava likimääräinen
yhteys

Sementtistabilointiohjeat

EMB
E MB

- 1000x u [MN/m 2 (7 d)]
=maabetonin kimmomoduuli
= puristuslujuus 7 vuorokauden ikäisenä
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2 SEMENTTISTABILOINNIN PERUSTEISTA
2.1 Yleistä
Esiselvityksiin kuuluu ongelma-analyysin teko, joka tarkoittaa tutkittavan
tien palvelutason vertaamista TIEL:n tie- ja laatupolitiikan edellyttämiin
tavoitteisiin, ongelmien ja puutteiden kirjaamista ja vaurioiden syiden
selvittämistä. Uuden tien stabilointityön yhteydessä tärkeimpiä selvitettäviä
asioita ovat tien routimisen ja kantavuuden arviointi perusmaan ja
alusrakenteeseen käytettävien massojen perusteella. Esiselvitysten taso
määräytyy enemmän kohteen kuin stabilointitavan mukaan. Em. esiselvityksiä tehdään stabiloitavan kohteen ja laadunvarmistuksen edellyttämässä
laaj uudessa.

2.2 Tierakenteen mitoitus
2.2.1 Routamitoitus
Sementillä lujitettu suhteellisen ohut päällysrakenne on arka epätasaiselle
routimisnousulle. Maabetonirakenteen routavastus on talvesta riippuen vain
5 - 1 5 % tarvittavasta routavastuksesta, joten routimishaitat, routimisnousu ja routapehmeneminen on otettava huomioon pääasiassa maabetonin
alapuolisten kerrosten suunnittelussa. Suodatinkerroksen on eliminoitava
liian suuri epätasainen routimisnousu (tieluokasta riippuen enintään
30 - 50 mm/1 0 m) sekä pystyttävä ottamaan vastaan roudan sulamisesta
vapautuva vesi kantavuuden olennaisesti alenematta.
Maabetonia ei suositella käytettäväksi, jos tasainen routimisnousu on
suurempi kuin 100 mm. Routimisen aiheuttama kaltevuuden muutos saa
olla korkeintaan 0,3%, jotta maabetoni säilyy ehjänä, vrt. liite 1.
Suodatinkerroksen tai routaeristeen tarvittava paksuus on mitoitettavissa,
jos tunnetaan routimisnousun suuruus. Epätasaisen routimisnousun
vaihteluita voidaan tasoittaa seuraavilla menettelyillä:
-

alusrakenteen (pohjamaan) homogenisointi
penkereen korotus 0,5 - 1 ,0 m
kosteustilan vakiointi alusrakenteessa kuivatusta tehostamalla
lämpäeristeiden käyttö
massanvaihto, siirtymäkiilat
salaojitus.

2.2.2 Kantavuusmitoitus ja sen perusteet

2.2.2.1 Yleistä
Tavanomaisissa rakenteissa ovat tien kestävyyden kannalta kriittisimpiä
jännityksiä yleensä sidotun kerroksen (Ab) alapintaan syntyvä vetojännitys
ja alusrakenteeseen kohdistuva pystysuora puristusjännitys.

Sementtistabilointiohjeet
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Sitomattoman rakenteen kiviaines väsyy ja murtuu raskaan liikenteen
vaikutuksesta. Hienoainesmäärän ja sen vesipitoisuuden kasvaessa
rakenteen kantavuus alenee ja muodonmuutosriski kasvaa. Sementillä
sidottu kantava kerros poistaa em. ongelmat tehokkaasti.
Sementillä sidotulle rakenteelle on ominaista:
-

suuri puristuslujuus
suuri kimmomoduuli
vähäinen palautumaton painuma kuormitettaessa
suuri kyky vastustaa muodonmuutoksia
halkeilutaipumus
alhainen murtovenymä.

2.2.2.2 Kantavuusmitoitus
Tierakenteiden mitoituksessa käytetään ns. Odemarkin ekvivalenttimenetelmää, jossa sovelletaan Boussinesqin jännitysjakaumateoriaa. Laskentamenetelmä on käyttökelpoinen, mikäli kimmomoduulit (E) kasvavat alhaalta
ylöspäin. Odemarkin menetelmässä voidaan käyttää eri kimmomoduuleita
erilaisille materiaateille ja laskea kantavuus mielivaltaisessa tasossa
rakenteen sisällä.
Sementillä lujitetut päällysrakenteet on esitetty liitteessä 3. Alustan
kantavuudella on suuri merkitys lopulliseen kantavuusarvoon, joten esitetyt
maabetonin paksuudet eivät ole ehdottomia. Kuitenkaan alle 14 cm
paksuista maabetonia ei ole mielekästä tehdä.
Stabiloitujen rakenteiden mitoitus tehdään TIEL:n käyttämän menetelmän
mukaan valitsemalla sopivat kerrospaksuudet valmiiksi lasketuista käyrästöistä, liite 2. Mitoituksessa käytettävä E-moduuli valitaan alusrakenteen
kantavuusarvon, kerrospaksuuden ja sekoitustavan perusteella taulukosta 2.

2.2.3 Epähomogeeninen alusrakenne
Rakennettaessa uusi tie osittain vanhan tierakenteen päälle tulee sekä
vanhan että uuden tien osan alus- ja päällysrakenne tarvittaessa homogenisoida. Stabiloitujen rakenteiden kyseessä ollen routimis- ja kantavuuserojen tasoittaminen voivat vaatia tavanomaista tehokkaampia homogenisointitoimenpiteitä, esim. paksumpia stabiloituja rakenteita.

2.3 Materiaalivaatimukset
2.3.1 Yleistä
Sementtistabiloinnin alkuperäinen tarkoitus oli parantaa tienrakentamiseen
muutoin kelpaamattomia maa-aineksia sementin avulla. Maabetonin hyvien
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kantavuusominaisuuksien tultua tunnetuksi ovat vaatimukset myös
maabetonin suhteen kasvaneet. Sementtipitoisuuden alentamiseksi on
alettu käyttää mandollisimman hyvän rakeisuuden omaavia, puhtaita
kiviaineksia kantavaan kerrokseen käytettävän maabetonin runkoaineena
varsinkin silloin, kun massanvalmistus tapahtuu sekoitusasemalla.
Kustannusten alentamiseksi kiviaineksen rakeisuuden korjaamisen
kannattavuus on syytä selvittää kussakin tapauksessa erikseen.
Koko sementtistabiloinnin käyttöalue huomioon ottaen lujittamisella on
tavoitteena:
-

tierakenteen kantavuuden lisääminen
laadultaan heikon kiviaineksen hyväksikäytön edistäminen.

2.3.2 Kiviaines
Sementillä stabiloitavaksi sopivat kuvan 3 ohjealueilla A - B olevat kitka- ja
välimaalajit. Parasta maabetonin runkoainesta on humukseton, suhteistunut
murskattu sora. Myös vähän saviainesta sisältävä moreeni on usein
käyttökelpoinen lujitukseen. Routiva, vanhan soratien kiviaines on usein
sellaisenaan tai ylisuurten kivien poistamisen jälkeen sopivaa laihan
maabetonin runkoainesta. Myös sepelilajitteet ovat stabiloitavissa
sementtilaastilla (sementtisepellys vrt kohta 1 .2).
Kuva 3: Maabetonin kiviaineksen ohjealue.

0

Al-alueella olevan kiviaineksen sementin tarve on pieni, minkä johdosta
stabilointikustannukset jäävät varsin kohtuullisiksi. Rakeisuusalue on
suhteellisen helppo saavuttaa asemasekoituksessa.

2.3.2.1 Kiviaineksen rakeisuus
Maabetonin valmistuksessa käytettävän kiviaineksen optimirakeisuusalue
on A, jonka reunakäyrien suuntainen rakeisuuskäyrä edustaa hyvin
tiivistyvän materiaalin rakeisuutta. Asemasekoituksessa kannattaa pyrkiä
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käyttämään Al -alueen mukaista kiviainesta. Asemasekoitetulle massalle
maksimiraekoko on 35 mm ja tiesekoitetulle 50 mm. Lajittumisen ja
työstettävyyden, lähinnä levityksen takia, maksimiraekoko ei saa olla juuri
suurempi kuin 32 mm.
Sementtipitoisuuden alentamiseksi kannattaa käyttää rakeisuuskäyrää
korjaavia lisäkiviaineksia. Kalliomurskeen usein vähäinen hienoainesmäärä
ja epäjatkuva rakeisuus kaipaa tietyn hienoaines- ja hiekkalisäyksen, jotta
massan työstettävyys ja työn jälki olisi hyvä.
Kiviaineksen raekoostumuksen ja maksimikuivatiheyden perusteella on
arvioitavissa alustava stabilointiin tarvittava sementtipitoisuus kohdassa
4.41 esitetystä nomogrammista, kuva 6. Nomogrammista saatava
sementtiprosentti antaa 7 vuorokauden ikäiselle koekappaleelle 5 MN/m 2
puristuslujuuden.
Taulukko 3: Tava/ilsimpien stabi/ointiin käytettävien maalajien sementintarve, kun
tavoite/ujuus on 5 MN/m 2
.

Maalaji

__________________
KaM, SrM,
HkSr, Sr, HkMr
SrHk, kaHk, SiMr
hHk, SaSMr

Maks.kuivatiheys

tim
2,1
2,0
1,9
1,6

-

3

W-opt. %

Sem-%

__________________ __________________
2,3
2,2
2,1
1,9

3,5 5
4 - 6
5 - 7
7 - 10
-

3,5
4,5
4 - 5
5 - 7
7 - 12
-

2.3.2.2 Kiviaineksen laatu
Maabetoniin vaaditaan vähintään 111-luokan kiviaines. Runsaasti kiisukasaumia tai kiillepakkoja sisältävä kiviaines on rapautumisherkkää ja
lujuudeltaan heikkoa, joka maabetonirakenteena murtuu heikkojen
mineraaliosueiden esim. kiillepintojen kautta. Säänkestävyyden kannalta
epäselvissä tapauksissa tehdään myös puristuslujuus- ja pakkaskokeet (kts
kohta 4.1. Mikäli kiviaineksen sisältämän humuksen väriarvo on III tai IV,
on näytteelle tehtävä myös puristuslujuuskoe kohdan 4.4.2.1 mukaisesti
humuksen haitallisuuden selvittämiseksi. Vähäinen humuksen vaikutus on
eliminoitavissa 1-2 %-yksikön sementin lisäyksellä. Pintamoreenien
humuksen määrä on värin perusteella usein luokkaa III tai IV.

2.3.3 Sideaine
Maabetonin sideaineena käytetään yleensä yleissementtiä tai portland- ja
seossementtejä. Mikäli humuksen määrä on suuri (> III) kiviaineksessa, on
syytä käyttää portlandsementtiä. Masuunikuonajauheen kanssa on
käytettävä portlandsementtiä. Hydratoitumisreaktioiden hidastumisen takia
masuunikuonajauhoa saa käyttää korkeintaan 50 % sideaineen määrästä.
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2.3.4 Lisäaineet
Betoniteknologiassa pyritään mandollisimman aihaiseen vesisementtisuhteeseen notkistimien avulla. Maabetonitöissä, joissa käytetään pieniä sementtija vesipitoisuuksia, notkistimien tai muiden lisäaineiden käyttö on
kannattamatonta heikon toimivuuden takia.

2.3.5 Vesi
Stabilointiin käytettävä vesi ei yleensä saa sisältää klorideja enempää kuin
0,03 painoprosenttia (Cl-). Meriveden käyttö on kuitenkin sallittua.
Humuspitoisia pintavesiä ei saa käyttää. Yleensä maabetonin halkeilutaipumus on sitä vähäisempää, mitä pienemmällä vesimäärällä tullaan toimeen.
Hydratoitumisreaktioiden edistämiseksi maa-aineksessa tulisi olla vettä
lähes maa-aineksen optimivesipitoisuuden verran. Sitoutumisreaktioihin
menee vettä 40 % sementin määrästä.

2.4 Jälkihoito ja liikenne
Tiivistetty maabetoni on pidettävä kosteana viikon ajan sementin hydrataation vuoksi. Rakenne pidetään kosteana kastelemalla tai kosteuden liiallinen
haihtuminen estetään bitumiemulsiolla tai päällysteellä, jonka voi tehdä heti
stabiloinnin jälkeen. Maabetonin kosteuden säilymistä voidaan edistää
ensimmäisen vuorokauden aikana myös märällä suodatinkankaalla, joka
laitetaan maabetonin päälle.
2
Maabetoni, jonka suunnittelulujuus on vähintään 4 MN/m kestää kevyttä
henkilöautoliikennettä jo 1 vrk:n ikäisenä ja raskasta liikennettä 3 vrk:n
ikäisenä. Jos maabetonin runkoaines on mursketta ja alustan kantavuus
vähintään 1 00 MN/m 2 , maabetoni kestää myös vähäistä raskasta
liikennettä jo 1 vrk:n ikäisenä.
Ennenkuin liikenne lasketaan maabetonin päälle MB:n puristuslujuuden on
oltava vähintään 2MNIm 2
.

2.5 Halkeilutaipumus ja päällysteen valinta
Sementillä stabiloituun kantavaan kerrokseen syntyy poikkihalkeamia
10 - 50 m välein. Halkeamat heijastuvat tavanomaisten ohuiden pää llysteiden läpi. Halkeilutaipumusta voidaan lieventää ja jopa poistaa MB:n päälle
rakennettavalla sitomattomalla murskekerroksella, mikä soveltuu alempiluokkaisille teille, päällysrakenteet 4 - 6 Kerroksena voidaan käyttää
hyvää, suhteistunutta kantavan kerroksen mursketta. Kerroksen minimipaksuus on 10 cm ja maksimiraekoko on 40 mm. Raskasliikenteisillä teillä,
päällysrakenteet 1 - 3, maabetonin päälle tulevan rakenteen tulee olla joko
betonia tai hyvän veto- ja puristuslujuuden omaavaa asfalttia. Kumibitumilla
voidaan vähentää tai hidastaa merkittävästi päällysteen deformaatiota ja
halkeamien heijastumista asfaltin pintaan.

Sementtistabilointiohjeet
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3 STABILOINTITYÖN ESITUTKIMUKSET
3.1 Yleistä
Stabilointimenetelmästä riippumatta on laadun varmistamiseksi
selvitettävä
liikenteen kehitys ja päällysrakenne
päällystetyyppi ja päällystämissuunnitelma
määritettävä tavoite ka ntavuus
tutkittava
alusrakenteen routivuus (routimisnousu)
alusrakenteen kuivatusolosuhteet
rakenteen leventämisen ja tasausviivan muuttamisen vaikutus
alustan homogeenisuuteen
stabiloitavan kiviaineksen laatu ja määrä
tehtävä
rakennevaihtoehtojen teknistaloudellinen vertailu tavanomaisen ja maabetonirakenteen välillä
selvitettävä
sementin levityksen aiheuttamat ympäristöhaitat tiesekoituksessa
konekaluston saatavuus suunniteltuna rakennusaikana
-

3.2 Vanhan tierakenteen tutkiminen
Ennen rakenteen mitoituta on selvitettävä perusmaan (E - G) painuma- ja
vakavuusominaisuudet, kantavuus roudan sulamisen aikana sekä routimisnousu, routavauriot ja kuivatusongelmat.
Tärkeimmät tehtävät asemasekoitusmenetelmää käytettäessä ovat
routimisvaurioiden ohella paikallisten kantavuuspuutteiden, rakenteen
muodon ja korkeustason selvittäminen.
Tiesekoitusmenetelmässä on tarpeen selvittää muokattavan kiviaineksen
riittävyys ja laatu paikallisten olosuhteiden edellyttämällä tarkkuudella.
Perusmaan tai alusrakenteen kivisyyden takia saattaa tasausviivaa muutos
ja sopivan stabiloitavan kiviaineksen hankinta olla perusteltua. Myös
rakeisuudeltaan tai laadultaan huonon, esim. humusta liikaa, kiviaineksen
parantaminen voi tulla kysymykseen.

3.2.1 Tien routivuusolosuhteet
Olemassa olevan tien routimisnousu mitataan esim. liitepiirroksen 1
mukaan. Topografialtaan pienipiirteisessä maastossa on epätasaisen
routimisnousun selvittämiseksi tehtävä havaintoja ja mittauksia useana
keväänä. Routimisnousun suuruus riippuu nimittäin suuresti routaantumisnopeudesta, pohjaveden pinnan korkeusvaihteluista, maalajivaihteluista
sekä roudan epätasaisesta sulamisesta. Erittäin ongelmallisia ovat pitkät ja
sivukaltevat rinteet, joissa sivulta tuleva vesi jäätyy tierakenteen alle.
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Uutta tietä suunniteltaessa on arvioitava tulevan rakenteen routimisnousu
perusmaan routimisherkkyyden, pohjaveden korkeuden, penkereen
korkeuden ja suodatinkerroksen paksuuden ja sen arvioidun kosteustilan
perusteella. Kantavuudeltaan ja routimisominaisuuksiltaan hyvä ksyttävään
alusrakenteeseen päästään alusrakennetta korottamalla, perusmaan
routimisolosuhteita ja kuivatusta parantamalla sekä maalaatikko-, louhe-,
siirtymäkiila- ja lämpöeristerakenteita käyttämällä.

3.2.2 Tien kevätkantavuusja kuivatus
Kevätkantavuuden selvittäminen tapahtuu kantavuusmittausten ja
maaperän laadun ja kosteustilan perusteella. Mittaukset tehdään mieluummin roudan sulamisvaiheessa kantavuuden ollessa heikoimmillaan. Muuna
aikana ja poikkeuksellisen helppona kelirikkokeväänä saadut kantavuustulokset on korjattava maaperän laadun ja kuivatusolosuhteiden edellyttämälle
tasolle.
Kantavuusmittaukset tehdään joko levykuormitus- tai pudotuspainolaitteella
normaalisti vuorotellen molemmilta kaistoilta 50 m välein. Tutkimuspisteiden määrää voidaan kuitenkin muuttaa olosuhteiden mukaan.
Kantavuudeltaan ja maaperä- sekä kosteusolosuhteiltaan erilaisilta
osuuksilta otetaan maanäytteet todellisen kantavuustason ja kuivatustilan
selvittämiseksi.
Maabetonimassaa levitettäessä on alustan kantavuuden myös tien
reunaosilla oltava riittävän hyvä levityskaluston tasaisen kulun varmistamiseksi. Silttisillä maapohjilla on kiinnitettävä huomiota paikallisiin kantavuuspuutteisiin, jotka ilmenevät tien reunaosien painumina ja sivusiirtyminä.

3.2.3 Kiviainestutkimus
Kiviaineksen rakeisuuden ja sen vaihteluiden tunteminen on edellytys oikean
sementtipitoisuuden valitsemiselle ja tavoitelujuuden saavuttamiselle. Mikäli
stabiloitavan kiviaineksen rakeisuus vaihtelee, on selvitettävä vaihtelurajat
ja niiden perusteella lisäkiviaineksen rakeisuus ja tarve. Mitoitus voi olla sitä
tarkempi mitä pienempi on hajonta.
Asemasekoitusmenetelmässä maabetonin kiviaines murskataan tai otetaan
sellaisenaan kiviaineksen ottopaikasta, jolloin on mandollista tehdä sopivia
lajitteita ja tasoittaa hajontaa. Moreenin käyttökelpoisuutta selvitettäessä
on tutkittava kivisyys ja humus. Humuksen lujuutta alentava vaikutus
saattaa olla eliminoitavissa puhtaalla murskeella tai muulla lisäkiviaineksella.
Tiesekoitusmenetelmässä kiviaines vaihtelee usein huomattavasti kohteesta
riippuen. Soratien kiviaines on rakeisuudeltaan hiekka- ja soramoreenin
kaltaista.
Yksittäisen kiviainesnäytteen määrä on 100 kg. (kohdissa 4.2 ja 3.2.3.1)

Seme nitistabilointiohjeet

23

3.2.3.1 Rakeisuusmääritys
Kiviaineksen rakeisuusmääritys tehdään laadunvalvontaohjeen TI EL 73281 6
kohdan 10.6 mukaan. Seulontaan ja muihin laboratoriokokeisiin voidaan
käyttää myös # 0-32 mm kiviainesta, jos muottikoko on 150 mm.

3.2.3.2 Humus
Kiviaineksen sisältämä humus tutkitaan NaOH-kokeella "Murskaustöiden
yleiset laatuvaatimukset ja työselitys", TIEL 221 2809, julkaisun mukaan.
Yleensä värittömät tai vaalean kellertävän värin antavat kiviainesnäytteet,
luokat 0-11 kelpaavat sellaisenaan stabiloitaviksi. Mikäli väri on ruskea,
sementin sitoutumisreaktioiden nopeus ja lujuuden kehitys tutkitaan
puristuslujuuskokeiden avulla. Ylimääräinen sementin lisäys 1 - 2 %-yksikköä riittää yleensä neutraloimaan humuksen vaikutuksen. Polttomenetelmässä hävikki-% sisältää myös kideveden osuuden.
Kiviaineksen humuksen vaikutus lujittumiseen voidaan tutkia myös
pH - kokeella. Massan pH:n tulee olla suurempi kuin 1 2. Mikäli tulos on
pienempi kuin 1 2, lujuuden kehitys tutkitaan puristuslujuuskokeilla.
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4 SUHTEITUS
4.1 Yleistä
Esitutkimuksen jälkeen maabetonimassan suhteitus käsittää neljä eri vaihetta, jotka ilrnenevät kuvasta 4.
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Kuva 4: Maabetonin suhteituskaavio.

1. Alustavan sementtipitoisuuden S 0 paino-% määritys pelkän kiviaineksen
raekoostumuksen ja maksimikuivatiheyden(5kmax,) perusteella, kuvan 7
n om og ram mi sta.
2. Sementtiprosentin tarkistus 7d puristuslujuuden perusteella. Koelieriöt
valmistetaan optimivesipitoisuutta ja sementtipitoisuutta S 0-1, S 0 ja S0 + 1
p - % käyttäen.
3. Maabetonin lujuuskehityksen selvittäminen puristuslujuuskokein
stabilointityön ohjausta ja valvontaa varten. Humus- ja seossideainekokeet
tehdään tarvittaessa ja pakkaskestävyyskokeet vain poikkeusta pauksissa.
4. Stabiloinnissa käytettävästä lisäkiviaineksesta, vesi- ja sementtipitoisuudesta päättäminen eri tulosten perusteella, jolloin on otettava huomioon
seuraavaa:
kivisyyskorjaus laboratoriokokeet/stabiloitava kiviaines
sementtiä vähintään 3,5 paino-% asemasekoituksessa ja 4,5
paino-% tiesekoituksessa
sementtiä niin paljon, että saavutetaan hajonta huomioon
ottaen tuotannossa vaadittu puristuslujuus.

Se menttistabilointi ohjeet
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4.2 Tutkimusvälineet ja materiaalit
Maabetonimassan suhteituksessa tarvitaan rakeisuusmäärityksessä
vaadittavien laitteiden lisäksi:
-

-

Proctor-menetelmän laitteet, joihin kuuluu vähintään 4 Proctormuottia0= 1 52 mm, h = 11 6 mm, muotosuhde h/ø =
0,76 tai vaihtoehtoisesti 0102 mm, h = 116 mm,hIø=
1,14 tai vastaava laite optimivesipitoisuuden ja kuivatilavuuspainon määrittämistä varten
sekoitin
vaaka 15 ± 0,005 kg
puristin 300 KN ouristusvoima
jäähdytys - sulatuskalusto tarvittaessa.

Suhteituksessa käytetään samaa sementtityyppiä, mitä aiotaan käyttää itse
työssä.
Kun käytetään muottia, jonka halkaisija on 0= 1 52 mm,voidaan käyttää
0 - 32 mm kiviainesta laboratoriokokeissa sellaisenaan, jolloin kivisyyden
vaikutusta kuivatiheyteen ja puristuslujuuteen ei tarvitse erikseen arvioida.
Muottikoon ollessa 0102 mm maksimiraekoko on 16 mm.

4.3 Maksimi-irtotiheys ja optimivesipitoisuus
Maalajin maksimi-irtotiheys ja optimivesipitoisuus määritetään sullontakokeella (parannettu Proctor-menetelmä) laadunvalvontaohjeen TIEL 732 816
kohdan 10.1 mukaan. Mikäli kiviaineksen maksimi-irtotiheys poikkeaa
taulukossa esitetystä, on sementtipitoisuuden määrityksessä huomioitava
korjattu maksimi-irtotiheys.
Eri kiviaineksilla optimivesipitoisuus vaihtelee kohdan 2.3.2.1 taulukon 3
esittämissä rajoissa. Jos erityisestä syystä on tarvetta selvittää maasementtiseoksen optimivesi pitoisuuden vaikutus puristuslujuuteen, koelieriöiden puristuskoesarja on tehtävä kuvan 5 edellyttämällä tavalla.
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Kuva 5: Puristus/ujuus/Wc,j,r SEM- %
Koelieriöt valmistetaan Proctor-muotilla kolmella eri sementtipitoisuudella ja vähintään kolmella vesipitoisuudella ja puristetaan 7 d ikäisinä. W 0 ja vaadittuun lujuuteen tarvittava
sementti-% saadaan interpoloimalla.

4.4 Stabilointiin tarvittava sementtimäärä
4.4.1 Alustava sementtipitoisuus
Sementtipitoisuus paino-% lasketaan kiviaineksen kuivatiheydestä.
Kiviaineksen käyttökel poisuutta ja stabilointityön kannattavuutta selvitettäessä voidaan käyttää alustavasti kuvan 6 nomogrammista saatavaa sementtipitoisuutta. Alustava sementtipitoisuus määräytyy stabilointiin
käytettävän kiviaineksen rakeisuuden ja maksimikuivatiheyden perusteella.
Mikäli tavoitelujuus on > 6 MN/m 2 tai kiviaineksien humusluokka on
11-luokkaa korkeampi, on käytettävä 1 - 2 prosenttiyksikköä suurempaa
sementtipitoisuutta.
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Sementtpito suus 1% kivi m neksen km vapaa nOSla

1
Lapaisy-

0.074 mm kohdaUa

Maabetonin
sementtipitioisuuden m irittmjnen

________________________________________________
Kivisyyden likimäärtinen vaikutus kriivairtotiheyteen
ak +
Kivisyys 10 - 20
20-30

0 05
013

Kuva 6:Maabetonin sementtiprosentin mäaritys (alustava sementtiprosentti So p-%).

Kuvan peruskiviaineksessa ei ole sementtiä eikä 1 6 mm suurempia kiviä.
Esim. Kuinka paljon tarvitaan sernenttiä, jotta saavutetaan 5 MN/m 2
puristuslujuus kiviaineksella, jonka:
-

läpäisy-% 4mm kohdalla on 85 %
hienoainesmäärä on 9,5 %(<0,074 mm)
kuivatiheys ilman kiviä6k= 2,14 t/m 3
kivisyys-% 30 (0> 1 6 mm)

Ilman kivisyyskorjausta sementtiprosentiksi saadaan 6,8 %.
Kivisyyskorjaus: 2,14 + 0,10 t/m 3 = >
= 2,24 t/m 3 .
Kivisyys huomioon ottaen sementtiprosentiksi saadaan 5,0 %.

4.4.2 Sementtipitoisuuden tarkistus puristuslujuuskokein
Kiviaineksen raekoostumus, lujuus ja mandollinen humus vaikuttavat
puristuslujuuteen, joten laadun vaihtelun vaikutus on selvitettävä riittävällä
määrällä kokeita. Kustakin kiviainesnäytteestä tehdään kaksi koekappaletta
kolmella eri sementtipitoisuudella eli yhteensä 6 lieriötä, joiden puristuslujuus mitataan 7 vuorokauden ikäisenä. Yksi sarja tehdään nomogrammista
saadulla sementtipitoisuudella, toinen sarja 1 %-yksikköä suuremmalla ja
kolmas sarja 1 %-yksikköä pienemmällä sementtimäärällä.

Sementtistabilointiohjeet

4.4.2.1 Koekappaleiden valmistus ja puristus
Sullonnassa käytetään edellä määritettyä optimivesipitoisuutta ja sullonta
tehdään 1/2 h kuluessa veden lisäyksestä samaan parannettuun Proctor-tiiviyteen kuin kuivatiheysmäärityskin. Kun muotti on täytetty, tasataan
lieriön pää teräslastalla ja lieriö päästetään muotista. Koelieriöitä säilytetään
kuvan 7 mukaisissa olosuhteissa puristamiseen saakka. Ilman lämpötilan
tulee olla + 19— + 21 °C ja suhteellisen kosteuden 90 %. Lieriöiden liiallinen
kuivuminen on estettävä sopivalla peitteellä.
Lieriöt otetaan pois vesihöyrysäilytyksestä 7 vuorokauden ikäisenä,
kuivataan pintamärkyys ja tarkistetaan lieriöiden päiden tasaisuus ja
yhdensuuntaisuus. Lieriöiden päät tasoitetaan rikkilaastilla tai muulla
sopivalla tasoitteella tai sahataan suoraksi timanttisahalla.

LÄMPÖTILA •19•-21°C
SUHTEELLINEN KOSTEUS 90%
ld
---

7d
28d
--- ,-----

Koelieriötmerkitaän puristuspäivamäärällä ja muilla tunnistetiedoilla

Kuva 7: Koelieriöiden säilytys.

Koestamisessa lisätään kuormitusta 2,5 kN/s. Maksimipuristuslujuutena
ilmoitetaan koekappaleiden murtolujuus. Puristuslujuustulosten ilmoittamisen yhteydessä on mainittava koelieriön korkeus ja halkaisija. Puristuslujuus
on korjattava kuvasta 8 saatavalla korjauskertoimella.
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Kuva 8: Puristuslujuuden koijauskerroin.

Esim. Proctor-muotin h = 11 6 mm ja sisähalkaisija d = 1 52 mm, joten h/d
= 0,76 ja korjauskerroin 0,89.

4.4.2.2 Lujuuskehityksen selvittäminen
Jotta stabilointityötä voidaan ohjata ja valvoa, on kiviaineksen rakeisuusvaihteluiden ja mandollisen humuksen takia tiedettävä maabetonin lujuuden
kehitys. Sen selvittämiseksi tehdään puristuslujuuskokeita myös 1 ja 28
vuorokauden ikäisillä koekappaleilla, joiden valmistuksessa on käytetty 7
vuorokauden ikäisten lieriöiden puristuslujuuden perusteella määritettyä
sementtipitoisuutta Sp, kts. kuva 4 kohdat 3 ja 4. Mikäli on syytä epäillä
lujuuden kehitystä hitaaksi joko työn aikana vallitsevan alhaisen lämpötilan
tai seossideaineen (masuunikuonajauhe) käytön takia, puristusiäksi on
edellä mainittujen tilalla käytettävä 3, 14 ja 91 d. Koelieriöitä valmistetaan
kaksi kutakin puristusikää kohti. Stabiloidun murskesoran puristuslujuus
ajan ja lämpötilan funktiona on esitetty kuvassa 9.

4.4.2.3 Pakkaskestävyystutkimus
Pakkaskestävyystutkimus tehdään vain tarvittaessa erillisen ohjeen
mukaan.

4.5 Sementtipitoisuuden valinta
Työssä käytettävän sementtipitoisuuden ratkaisevat ensisijaisesti
kiviaineksen lujuus, rakeisuus ja puhtaus sekä stabiloitavan kerroksen
mitoituslujuus. Laitteiden ja työmenetelmien epätarkkuudesta aiheutuu
myös hajontaa lujuustuloksiin, mikä on otettava huomioon tavoitelujuutta
asetettaessa.
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Kuva 9: Puristus/ujuuden kehitys ajan ja lämpötilan funktiona.

Stabiloinnissa käytettävä sementtiprosentti valitaan ottaen huomioon
kohdassa 4.1 esitetyn kaavion 4. kohdan vaatimukset. Pakkaskestävyyden
takaamiseksi sementtiä on käytettävä asemasekoitusmenetelmällä
valmistetussa maabetonissa vähintään 3,5 paino-% ja tiesekoitusmenetelmällä valmistetussa laihassa maabetonissa vähintään 4,5 paino-%
kiviaineksen kuivatiheydestä laskettuna. Masuunikuonajauheen käytön
yhteydessä sementtiä on käytettävä vähintään 2 paino-%.
Koelieriön yksittäinen puristuslujuustulos ei saa ylittää suunnittelulujuutta
yli 50 % eikä alittaa sitä yli 30 %.
Sementtimäärä stabilointityössä saadaan selville seuraavilla kaavoilla:
S = 0,01

S '., = sementtiä, t/m 3

S

SÄ = sementtiä, t/m 2

SÄ = 0,01S

h

S = sementti paino-%
= kiviaineksen kuivairtotiheys t/m 3
h = stabiloitavan kerroksen paksuus m

Esim
Sementtiä tarvitaan 5 painoprosenttia kiviaineksen kuivapainosta(ak =
2,22 t/m 3 ) laskettuna. Kuinka paljon sementtiä on levitettävä neliömetrille
0,18 m paksun maabetonin valmistamiseksi.
SÄ = 0,01 • 5 • 2,22 • 0,18

0,01998 t/m 2

20kg/m2
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5 MAABETONI
5.1 Asemasekoitusmenetelmä
5.1 .1 Työvaiheet ja laitteet
5.1.1.1 Esityöt
Asemasekoitusmenetelmässä maabetonin alustalle asetettavat vaatimukset
ovat tiukemmat kuin tiesekoitusmenetelmässä. Alustan korkeustaso-,
kantavuus-, tiiviys- ja muotovaatimukset ovat perustana työmäärien
mittaukselle ja laatuarvioinneille. Maabetoni tehdään joko määräpaksuisena
tai yläpinnaltaan tiettyyn tasoon, jota on vaikea korjata massan levityksen
jälkeen.
Alustan kantavuusvaatimukset eri tapauksissa on esitetty taulukossa 2.
Routamitoituksessa huomioon otettavat seikat on esitetty kohdassa 2.2.1.
Alustan pinnan ja kaltevuuksien on täytettävä samat vaatimukset kuin
kantavan kerroksen yläpinnan.
Runsaasti hienojakoista kiviainesta sisältävät varastokasat tulisi peittää jos
varastointi on pitkäaikaista. Vrt myös kohtaa 5.2.1.1.
Kiviaineksen hankintapaikan sijainti, mandollinen välivarastointi, kuljetusmatkojen minimointi sekä sekoitusaseman ympäristövaatimukset vaikuttavat sekoitusaseman paikan valintaan. Kiviainesvarastot on tehtävä ja
purettava siten, että lajittuminen on mandollisimman vähäistä. Varastokasoihin kerääntyvän liiallisen vesipitoisuuden välttämiseksi moreenien
murskausta ei pitäisi tehdä sääolosuhteiltaan epäedullisena vuodenaikana.

5.1.1.2 Sekoitusasema
Yleistä
Asemasekoituksessa on mandollista päästä tasalaatuiseen maasementtiseokseen, mikäli käytetään lajittumatonta, rakeisuudeltaan ja kosteudeltaan tasalaatuista kiviainesta. Jotta saavutettaisiin hyvä massan työstettävyys levityksen yhteydessä ja pieni hajonta lujuudessa ja siten teknisesti ja
taloudellisesti paras mandollinen lopputulos, edellytetään että sekoitusasema on
-

tehokas (sekoituskapasiteetti > 1 00 tonnia/h)
toimintavarma ja tarkka osa-ainesten annostelussa ja punnituksessa
tarkka valmiin massan punnitus
helposti siirrettävä ja pystytettävä
taloudellinen hankkia ja käyttää.

Lisäksi sekoitusaseman pitäisi automaattisesti seurata kiviaineksen
kosteutta ja tarvittaessa korjata se optimivesipitoisuuteen.
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Sekoitinlaitteiden päätyypit
Maabetonimassan valmistukseen soveltuvat maabetonin sekoitusasemat
voidaan ryhmitellä toimintatavan perusteella annossekoittimiin tai
jatkuvatoimisiin sekoittimiin ja siirrettävyyden perusteella siirrettäviin ja
pysyviin betoniasemiin. Sekoitusasemat ovat käsisäätöisiä, puoli- tai
täysautomaattisia koneasemia. Käytössä on yksinomaan maabetonin
valmistukseen kehitettyjen sekoitusasemien lisäksi myös öljysora- tai
asfalttiasemista muunnettuja laitteita.
Yleensä sekoitusasema on koko tuotantoketjun rajoittavin tekijä. Riittävän
kapasiteetin ja hyvän sekoitustehon takia hyväksytään vain siivekkeillä
varustetut pakkosekoittimet maabetonimassan valmistukseen. Asemaa
valittaessa on em. ominaisuuksien lisäksi kiinnitettävä huomiota maabetonin
osa-ainesten punnitustarkkuuteen ja annostelulaitteiden säätöjen pysyvyyteen, millä on vaikutusta toimintavarmuuteen. On selvitettävä myös
mandollisuudet käyttää jo toimintavalmiita öljysora- tai asfalttiasemia sekä
kiinteitä betoniasemia. Niiden annostelutarkkuuden on täytettävä asetetut
vaatimukset.
Jatkuvatoimisessa sekoittimessa sementin ja veden syöttö täytyy olla
kytketty läpimenevän kiviaineksen kulkunopeuteen, joten kiviaineksen
rakeisuuden vaihteluiden huomioonotto sementin syötössä on vaikeaa. Sen
tähden suositellaan käytettäväksi annossekoittimia.
Annossekoittimien tehot vaihtelevat 50— 1 50 tonnia tunnissa ja jatkuvatoimiset suurimmat sekoitusasemat tuottavat maabetonia 1 50 - 200 tonnia
tunnissa.

5.1.1.3 Massan valmistus ja kuljetus
Massa on tehtävä sementti- ja vesipitoisuudeltaan sekä rakeisuudeltaan
niitä koskevien työkohtaisessa työselityksessä mainittujen ohjearvojen
mukaisesti, ellei toisin sovita. Massan raaka-aineet on mitattava punnitsemaIla tai vastaavan tarkkuuden omaavilla tilavuusmittalaitteilla. Valmiin
massan ja maabetonin osa-ainesten punnitukseen käytettävien vaakojen
mittatarkkuus on oltava ± 2,0 %.
Ennen työn aloittamista on tehtävä koemassoja sekoitustehon selvittämiseksi. Tarvittava sekoitusaika on yleensä ollut 45 - 60 s mutta vähintään
30 sekuntia. Kiviaineksen runsas hienoainesmäärä heikentää sideaineen
sekoittumista ja vaatii pidemmän sekoitusajan.
Lajittumisen pienentämiseksi massan pudotuskorkeus auton lavalle saa olla
korkeintaan 100 mm. Massa kuljetetaan tavallisilla kuorma-autoilla.
Kosteuden säilyttämiseksi massa on tarvittaessa peitettävä pressulla tai
muovilla.

Se menttistabijointi ohjeet
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5.1.1.4 Levitys
Maabetonimassa voidaan levittää maakosteana erityisellä maabetonin
levittimellä, asfaltinlevittimellä tai muulla koneellisella levittimellä.
Maabetonimassan levityskalustolta edellytetään:
-

-

tasaista kulkua alustaa pitkin tai ohjausta langan mukaan
tela-alustaa pituussuuntaisen keinumisen pienentämiseksi ja
hyvän etenemiskyvyn takaamiseksi
suurta painoa, jottei koneen asento muutu syöttösuppilon
täyttöasteen mukaan
syöttölaitteiden toimintavarmuutta
massan tasaista poikkisuuntaista jakautumista levittimen
suulakkeessa, jotta päästään samaan tiiviyteen koko perän
leveydellä
hyvää esitiivistyskykyä (tampparit ja tärylevyt).

Ennen massan levitystä on kuiva alusta kasteltava hyvin, jottei alusta ime
kosteutta maabetonista. Levitystyö on suunniteltava siten, että pituussuuntaisia saumoja jää mandollisimman vähän. Kerralla levitettävän
maabetonin paksuus riippuu levityskoneen levitys- ja tiivistystehosta.
Massan levitystä ei saa tehdä massan ja alustan lämpötilan ollessa alle
+ 5°C.Runsaiden sateiden ajaksi levitystyö on keskeytettävä. Tihkusade
ei haittaa työtä. Valmis tiivistetty pinta peitetään rankkasateen uhatessa.
Levityksen aikana massan kosteuden pitää olla ± 1 ,O % tarkkuudella
optimikosteudessa. Epätasaisuuksien ja lajittumisen vähentämiseksi on
vältettävä tarpeettomia pysähdyksiä levitystyön aikana.
Sekoitusaseman ja levityspään välillä on oltava puhelinyhteys, jotta
häiriötilanteessa massan toimitus voidaan nopeasti keskeyttää. Etukäteen,
mikäli mandollista, on varauduttava toimintahäiriöihin ja säätilan muutoksiin.

5.1.1.5 Tiivistys
Tiivistys on aloitettava heti levityksen jälkeen, koska sementin sitoutuminen
ja kosteuden poistuminen alkaa jäykistää maabetonimassaa jo tunnin
kuluttua sementin lisäyksestä. Tiivistyksessä voidaan käyttää valssi-, täryja kumipyöräjyriä. Tiivistyksen alussa on tehtävä useita tiiviysmittauksia
sopivan jyrätyypin, frekvenssin ja amplitudin selvittämiseksi kussakin
tapauksessa. Täryä voidaan käyttää heti alustan hyvän kantavuuden takia.
Tiivistys on kunkin työosuuden kohdalla tehtävä kanden tunnin kuluessa
massan valmistuksesta. Kts. myös kohtia 5.2.1.3 ja6.3.2mikäli levityskoneen tiivistysteho on riittävä, on selvitettävä erillisen tiivistyksen tarve.
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5.1.1.6 Jälkihoito
Maabetoniin saattaa syntyä kutistumishalkeilua sekä sementin hydratoituessa että alhaisissa lämpötiloissa. Heikolla alustalla liikenteen aiheuttamat
taipumat sekä routimisnousut saattavat aiheuttaa maabetonin halkeilua
jännitysten ylittäessä maabetonin taivutusvetolujuuden.
Sitomattoman murskekerroksen käyttö maabetonin päällä on mitoituksellisesti väärä. Sitä voidaan kuitenkin käyttää alemman luokan teillä, päällysrakenteissa 4-6.
Hiushalkeamien syntymisen kannalta on suositeltavaa tehdä maabetonin
päälle päällyste jo ½ tunnin - ko. työvuoron aikana stabiloinnista tai
viimeistään vuorokauden kuluttua. Kantavalle alustalle murskeesta tehty
maabetoni kestää vähäisen työmaaliikenteen jo yhden vuorokauden
kuluttua.
Jos on tarvetta päästää yleinen liikenne maabetonin päälle ennen päällystämistä, maabetoni voidaan suojata sirotepintauksella käyttäen joko 6 - 1 2
mm sepeliä ja bitumiemulsiota 1 ,7 kg/m 2 tai 10 - 1 6 mm sepeliä ja bitumiemulsiota 1 ,9 kg/m 2
.

Bitumiemulsion levitys ei ole välttämätöntä, jos päällyste tehdään
muutaman päivän kuluttua stabiloinnista ja maabetoni pidetään kastelemalla
kosteana siihen saakka.

5.2 Tiesekoitusmenetelmä
5.2.1 Työvaiheet ja laitteet

5.2.1.1Esityöt
Stabilointityön yhteydessä tehdään samat alusrakennetyöt kuin tavanomaisessa rakenteen parantamistyössä. Kuivatuksen järjestely, pienet leikkausja pengerrystyöt sekä perusmaan homogenisointi routimisnousujen
tasaamiseksi ovat yleensä tarpeellisia. Heikosti kantavat kohdat ja
erityisesti tien reunat on korjattava kuivatusta tehostamalla, luiskia
loiventamalla, massanvaihdolla, lujitekankailla, -verkoilla tai sementtistabiloinnilla. Maabetonin alustan kantavuusvaatimukset eri tapauksissa on
esitetty taulukossa 2.
Tiesekoitusmenetelmässä varsinaiset esityöt käsittävät seuraavat työvaiheet ja laitteet:
-

tierungon repiminen
ylisuurten kivien
poisto ja muotoilu
lisäkiviaineksen ajo
muotoilu, sekoitus ja
tarvittava kastelu
tiivistys, muotoilu

tiehöylä, puskutraktori
tiehöylä, kivenpoistaja
kuljetuskalusto
tiehöylä
kumipyöräjyrä, tiehöylä.
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Käsiteltävän kiviaineksen kosteus on suuresti riippuvainen sääolosuhteista.
Rankkasateen uhatessa työ on keskeytettävä. Tihkusade ei estä stabilointia. Lisävesi saadaan tasaisemmin muokattavaan kiviainekseen stabilointijyrsimen kautta. Esimuokkausvaiheessa kosteus saa sääolosuhteista riippuen
olla korkeintaan 0-1 % optimikosteutta suurempi. Kosteus todetaan
usealla mittauksella esimerkiksi Troxler-laitteella.
Maa-aineksen muokkaamisella saadaan liiallinen vesipitoisuus haihtumaan
nopeasti kuivalla säällä. Mikäli alusta vettyy koneitten liikkumisen takia, on
kuivatusta tehostettava tai alusrakennetta korotettava.
Tierungon repiminen, ylisuurten kivien poisto, lisäkiviaineksen ajo sekä
kuivatuksen järjestely aiheuttavat epähomogeenisuutta käsiteltävän
kerroksen kiviaineksen rakeisuuteen ja tiiviyteen. Sekoitus, muotoilu ja
tehokas tiivistys on tarpeen ennen sementin levitystä tasalaatuisen
lujitekerroksen aikaansaamiseksi. On huomattava, että muokkaussyvyyden
on oltava 1 .05 - 1 ,1 5 kertaa suunnitellun lujitetun kerroksen paksuus.

5.2.1.2 Sementin levitysja sekoitus
Sementti on levitettävä kerralla tasaisesti koko käsiteltävälle alueelle.
Työvuoroittain tai alueittain sementtimäärän on pysyttävä annetuissa
rajoissa. Sementin levityskaluston annostelun pitäisi toimia kuljetun matkan
mukaan ajonopeudesta riippumatta. Yrnpäristöhaittojen ja työterveyden
takia sementin pölyäminen on saatava mandollisimman vähäiseksi. Levitetyn sementin päällä saa liikkua vain stabilointijyrsin. Sementin levitys on
jaksotettava niin, että sekoitus ja tiivistys ennätetään tehdä 2 h kuluessa
sementin levityksestä.
Sekoitukseen saa käyttää vain siihen tarkoitettuja erikoissekoittimia.
Sekoituskertoja on oltava riittävästi. Sopivat sekoituskerran nykyaikaisella
tehokkaalla sekoituskalustolla on (1 —) 3 kertaa ja kevyellä kalustolla 3 —
5 kertaa.
Kiviaines ja sementti sekoitetaan määrätyn paksuisena kerroksena siten,
että massasta tulee ulkonäöltään tasalaatuista. Mandollisesti tarvittava vesi
syötetään koneen kautta sekoituksen yhteydessä. Seoksen vesipitoisuuden
pitää sekoituksen alkaessa olla ohjearvon mukainen ± 1 ,0 %-yksikön
tarkkuudella.
Sementtistabilointia ei saa tehdä maan ja sekoitettavan massan lämpötilan
ollessa alle +5°C. Syksyllä voidaan sitoutumisreaktioita kiihdyttää
sementin laatua muuttamalla.

5.2.1.3 Muotoilu ja tiivistys
Tiivistys aloitetaan kumipyöräjyrällä heti sekoituksen päätyttyä. Sen jälkeen
voidaan jatkaa täryjyrällä mutta täryä ei voi käyttää ensimmäisillä
ylityskerroilla eikä paikoissa, joissa alla oleva maa on häiriintymisherkkää.
Kanden kolmen ylityskerran jälkeen tiehöylällä tasataan sekoitusvaiheessa
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syntyneet epätasaisuudet ja tie muotoillaan poi kkileikkauksen edellyttämään
muotoon.
Jälkitiivistyksessä voidaan käyttää myös täry- ja valssijyriä. Jyrän paino
sekä täryn voimakkuus on sovitettava stabiloitavan löyhän kerroksen
paksuuden ja sen alla olevan maan ominaisuuksien mukaan.
Tasausvaiheessa kerroksen pintaa on syytä varovasti kastella muokkauksen
helpottamiseksi. Tiivistyksen aikana massan kosteuden pitää olla ± 1
%-yksikän tarkkuudella ohjearvon mukainen.

5.2.1.4 Työsaumat
Sahaamalla tehtyjä liikuntasaumoja ei tehdä sementillä lujitettuun maahan
ellei siitä ole työkohtaisesti sovittu.
Työsauma tehdään leikkaamalla pystysuorasti valmista maabetonia niin
paljon, että maabetoni leikkauskohdassa on kiinteä ja oikean paksuinen.
Tuore maabetoni voidaan leikata jyrsimellä ja jo kovettunut maabetoni
leikkautuu parhaiten kaivinkoneeseen kiinnitetyllä leikkausrissalla.
Poikkisuuntainen työsauma on tehtävä aina työn keskeytyessä yli 2 h
ajaksi. Saumojen kohdalta maabetonin pitää olla samanpaksuinen ja yhtä
tasainen kuin muualtakin.
Pituussuuntaisia työsaumoja saa tehdä yleensä vain siinä tapauksessa, että
stabilointi joudutaan tekemään liikenteen hoidon takia kaista kerrallaan.
Pituussuuntainen sauma on tehtävä silloin, kun viereisen kaistan tiivistämisestä on kulunut yli 2 h. Sauma tehdään leikkaamalla valmiin lujitetun
kerroksen reuna pystysuoraksi siten, että leikkauskohdassa rakenne on ehjä
ja vaaditun paksuinen. Leikkauspinta tulee tarvittaessa kastella ennen
uuden kaistan stabilointia. Sauman kohdalle ei saa tulla kourua tai muuta
epätasaisuutta.

5.2.1.5 Jälkihoito
Lujitettu rakenne pidetään kastelemalla kosteana viikon ajan. Vahvistettaessa vanhaa tierunkoa maabetonilla on otettava huomioon paikalliset
olosuhteet ja työmenetelmät sekä varmistauduttava riittävästä lujuuden
kehittymisestä ennen liikenteen päästämistä lujitetulle tien osalle vrt, kohta
2.4. Raskaan liikenteen maabetonin päälle saa laskea vasta sen jälkeen, kun
rakenteen lujuuden todetaan olevan vähintään 2 MN/m 2 . Mikäli alustan
kantavuus on alle 1 00 MN/m 2 liikenteen raskailla ajoneuvoilla saa aloittaa
vasta sitten, kun puristuslujuus on yli 3MNIm 2 yleensä aikaisintaan noin
viikon kuluttua.
,
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5.3 Päällystäminen
Kantavalle alustalle tehdyn maabetonin päälle, jonka kiviaines on suhteistunutta, voidaan päällyste tehdä niin pian kuin se on mandollista koneasemien ja levittimien kapasiteetit huomioonottaen.
Maabetonin päälle tulevan bitumisen kulutuskerroksen paksuus,
deformaatio- ja stabiliteettiongelmat on selvitettävä harkittaessa päällysteen
myöhempiä kunnossapitovaihtoehtoja. Muodonmuutoksille alttiin kulutuskerroksen rakentamista on vältettävä maabetonin päälle. Asfaltin jäykkyyttä
voidaan parantaa käyttämällä murskattua hyvän rakeisuuden omaavaa
kiviainesta ja jäykkää bitumia. Kumibitumiasfaltti on koerakenteissa
osoittautunut varsin hyväksi.
Maabetonin päälle tulevan AB-päällysteen tulee olla ohut (100kglm 2),
mutta silti sillä on oltava riittävän hyvä vetolujuus ja stabiliteetti. Päällysteen paksuutta valittaessa on lisäksi otettava huomioon urautuminen ja
mandollinen päällysteen jyrsiminen, etteivät liikenne ja sääolosuhteet pääse
vaurioittamaan maabetonia. Maabetonin karkea pinta varmistaa päällysteen
hyvän tarttuvuuden. Liimaus on harkittava tapauskohtaisesti.
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6 LAADUNVARMISTUS
6.1 Yleistä
Maabetonirakenteen hyvän kantavuuden täysi hyödyntäminen ja taloudellinen käyttö korkealuokkaisen tien pitkäaikaisessa tienpidossa edellyttävät,
että alusrakenne tehdään myös pitkäikäiseksi eli lähes routimattomaksi ja
riittävän kantavaksi. Laadunvarmistus alkaa siis esisuunnittelusta ja tien
perustamisesta. Stabilointityössä laadunohjauksella on keskeinen asema
lopputuloksen kannalta.
Kutakin työtä varten laaditaan oma laadunvarmistusjärjestelmä, joka
käsittää valvontasuunnitelman, -menetelmät ja -henkilöstön. Valvontatoimenpiteet ja niiden laajuus ja tiukkuus riippuvat stabilointikohteen lisäksi:
-

stabilointimenetelmästä; asema- vai tiesekoitus
stabiloitavasta kerroksesta; kantava, jakava, alusrakenne
päälle tulevasta rakenteesta; betoni, Ab, Bs, Ms.

6.2 Aloitustoimenpiteet ja alusrakenteen tarkastus
Urakan aloituskokouksessa tarkistetaan tavanomaisten toimenpiteiden
lisäksi sta bilointityöhön liittyvät erityissei kat:
-

alusrakenteen tarkastus
kiviaineksen saatavuus ja laatu
sementin toimitus ja laatu
vedenhankinta
työmaateiden käyttö
yleisen liikenteen ohjaus
päällystystyön aikataulu
laadunvarmistusjärjestelmä.

Alusrakenteen tarkastuksessa todetaan, onko rakennussuunnitelmiin ja
työselityksiin tullut muutoksia tai poikkeaako alusrakenteen laatu suunnitelmatiedoista esim. kantavuuden ja kuivatuksen suhteen.
Asemasekoitusmenetelmää käytettäessä alusrakenteesta on todettava tien
geometriset mitat, leveys, korkeus, pinnan kaltevuudet sekä kantavuus,
jonka on vastattava mitoituksen pohjana olevaa kevätkantavuutta.
Erityisesti kuivatusjärjestelyjen ja tien reunojen kantavuuden on täytettävä
taulukon 2 vaatimukset.
Tiesekoitusmenetelmässä tarkistetaan erityisesti muokattavan kiviaineksen
riittävyys ja laatu sekä lisäkiviaineksen tarve ja laatu.
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6.3 Asemasekoitusmenetelmä
6.3.1 Massanvalmistuksen ohjaus
Asemasekoitusmenetelmässä aloitustoimenpiteet ja alusrakenteen tarkastus
tehdään soveltuvin osin kohdan 6.2 mukaan. Urakkatöissä massan
valmistuksen luonteesta johtuen vastuu valvontatoimenpiteistä kuuluu
urakoitsijalle, jonka on ennen töiden aloittamista esitettävä laadunvarmistussuunnitelma rakennuttajan hyväksyttäväksi. Ellei toisin sovita, urakoitsija
vastaa näytteen otosta. Rakennuttaja voi sen lisäksi tehdä pistokokeita
tarpeen mukaan. Työn aloitusvaiheessa on laadunvarmistussuunnitelman
kattavuus ja toimivuus tarkistettava.

6.3.1.1 Sekoitusaseman toiminnan valvonta
Sekoitusasemalla on ennen massan tuotannon aloitusta tehtävä massan
valmistusta ohjaavien säätölaitteiden ja mittareiden tarkistus ja kalibrointi.
Eri virhelähteiden vaihtelurajat on oltava tiedossa, jotta toimintaa voidaan
riittävän tarkasti ohjata. Sekoitusasemalla valvottavia asioita ovat
seuraavat:
-

kiviaineksen rakeisuus
kiviaineksien syöttö
vesipitoisuus
sementtipitoisuus
sekoitusaika
puristuslujuuskokeet
valmiin massan määrä.

Laitteiden annostelutarkkuutta on valvottava päivittäin ja samalla seurattava massan jäykkyyttä.
Kiviaineksen rakeisuusmäärityksiä tehdään sekä osa-aineksille että
yhdistetylle materiaalille ennen sementin lisäystä. Rakeisuustutkimus on
tehtävä aina jokaista alkavaa 200 massa-m 3 :iä kohti tai vähintään yksi
työvuoroa kohti. Lisäkiviaineksen vesipitoisuutta tulee valvoa jatkuvin
kokein ellei kosteuden seuranta ole automaattinen.
Mikäli kiviaineksen rakeisuus poikkeaa esitutkimuksessa käytetyn
kiviaineksen rakeisuudesta merkittävästi tai humusta esiintyy odotettua
enemmän, on sementtipitoisuutta tarvittaessa korjattava jo 1 vuorokauden
ikäisten koekappaleiden lujuuksien perusteella.

6.3.1.2 Tuotannon valvonta
Vesipitoisuus
Vesipitoisuuden tarkkailu alkaa stabilointiin käytettävien kiviaineksien
kosteuden tarkkailusta ja veden annostelulaitteiden toiminnan valvonnasta
ja päättyy valmiin massan kosteuden rekisteröintiin tai mittaukseen.
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Kosteuden mittaus massasta voidaan tehdä joko massaa uunissa kuivaamaIla tai muilla luotettavilla menetelmillä.
Sementtipitoisuus
Sementin kulutus päivässä lasketaan ja tarkistetaan tuotettua massamäärää
kohti. Sementtipitoisuutta voidaan seurata vertaamalla kiviainesmenekkiä
tiettynä aikana vastaavaan sementin kulutukseen.
Ohjearvon alitus saa olla korkeintaan 0,2 %-yksikköä massa-m 3 . Työvuoron
aikana sementin kulutuksen on oltava kuitenkin vähintään ohjearvon
mukainen ± 5 kg/m 3 tarkkuudella.
Massan laatu
Massan laatua tarkkaillaan tekemällä silmämääräisiä havaintoja tasalaatuisuudesta. Massan vesipitoisuutta ja tiivistettävyyttä on seurattava sään,
kuljetusmatkojen pitenemisen, odotusaikojen muutosten tai muiden
tuotannossa esiintyvien vaihteluiden mukaan (maabetonitöissä vesisementtisuhde on w = 0,7— 1 ,0).
Työn alussa työmaalla tehdään koekappaleita 01 52 x h 11 6 vähintään
1 2 kpl. Kts. kohta 6.3.2. Jos puristuslujuuden hajonnan todetaan olevan
pieni, voidaan harkita koekappaleiden määrän vähentämistä työn aikana,
Kts. kohta 6.5.

6.3.2 Massan levityksen ja tiivistyksen valvonta
Massan levityksen yhteydessä valvonnan kohteena ovat:
-

vesipitoisuus
kerrospaksuus
leveys
tiiviys
tasaisuus
kaltevuussuhteet ja korkeustaso.

Vesipitoisuuden ja kerrospaksuuden tarkkailun osalta katso kohtia 6.4.1.1
ja 6.4.1.4.
Tiiviysasteen laskemiseksi määritetään tiivistetyn maabetonikerroksen sekä
samasta massasta Proctor-sullonnalla valmistetun lieriön kuivatiheydet.
Tiivistetyn maabetoni kerroksen irtotiheys määritetään laadunvalvontaohjeen
TIEL 732 816 mukaisesti koekuoppien avulla. Tiiviysvalvonta voidaan tehdä
myös Troxler-laitteella tai muilla vastaavilla laitteilla. Sullotun näytteen
kuivatiheys määritetään parannetulla Proctor-sullonnalla tai vastaavalla
laitteella. Koekappaleet on sullottava tunnin kuluessa sementin lisäyksestä.
Jakavan ja kantavan kerroksen maabetonin tiiviyden keskiarvon pitää olla
97 % parannetusta Proctor-tiiviydestä. Yksittäisen arvon pitää olla
vähintään 92 %.
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Tehdyistä koekappaleista määritetään myös puristuslujuus kohdan 4.4.2.1
mukaan. Koekappaleita valmistetaan vähintään 1 2 kpl ensimmäisen työvuoron aikana ja sen jälkeen 2 rinnakkaiskappaletta jokaista alkavaa 2 000
—4 000 m 2 työmäärää kohti.
Tasaisuusvaatimus on sama, mikä vaaditaan ko. rakennekerrokselta
sitomattomana. Asfaltin tai betonirakenteen alla olevan maabetonin
tasaisuusvaatimus on ± 1 6 mm. Tasaisuusmittaus tehdään 5 m oikolaudalla
sekä pituus- että poikkisuuntaan 20 m välein.
Kaltevuus- ja korkeustasomittaukset tehdään laadunvalvontaohjeen TIEL
732 816 mukaisesti.

6.4 Tiesekoitusmenetelmä
6.4.1 Valvontatoimenpiteet
Tiesekoitusmenetelmässä valvonnan tarve ja määrä kytkeytyy stabiloitavan
kiviaineksen laatuvaihteluihin ja stabiloitavan kerroksen sijaintiin. Valvottavia kohteita työn aikana ovat:
-

alustan riittävä työaikainen kantavuus
kiviaineksen laatu, rakeisuus, humus
kiviaineksen vesipitoisuus
sementtipitoisuus
muokkaussyvyys
tiiviysaste
puristuslujuus
lujitetun rakenteen paksuus ja leveys
lujitetun rakenteen korkeustaso ja sivukaltevuus.

6.4.1 .1 Kiviaines- ja massanäytteet
Mikäli lisäkiviainesta on ajettu tielle esitutkimusvaiheen jälkeen, kiviainesnäytteistä tutkitaan rakeisuus ja vesipitoisuus sekä massanäytteistä
vesipitoisuus. Vesipitoisuus määritetään Troxler-laitteella, jonka antama
tulos on kuitenkin tarkistettava sopivin välein kuivatusmenetelmällä.
Tarvittaessa on tehtävä myös humuskokeita (kts. Laadunvalvontaohjeet
TIEL 73281 6). Jos rakeisuus tai humuspitoisuus poikkeaa huomattavasti
ennakkotutkimustuloksista on sementti- ja vesipitoisuusarvoja tarkistettava.
Työn alkuvaiheessa on yleensä otettava vähintään yksi kiviaines- ja yksi
massanäyte jokaista alkavaa 1 000 m 2 :n työmäärää kohti. Kts. kohta
3.2.3.
Jos työn aloittamisen jälkeen useista peräkkäisistä tuloksista ilmenee, että
massa on ohjearvojen mukaista ja hajonta pieni, voidaan harkita näytetutkimusten vähentämistä yhteen näytteeseen jokaista alkavaa 2 000 —4 000
m 2 :iä kohti.
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6.4.1.2 Sementtipitoisuuden valvonta

Sementtipitoisuuden valvonta tapahtuu sideaineen levityksen tarkkailuna.
Sideainemäärä neliömetriä kohti saadaan suoraan asettamalla 1 m 2
suuruinen jäykkä muovi, laatikko tms. tielle ennen sementin levitystä.
Sideainemäärityksiä tehdään työn alussa useammin levityskaluston
annostelutarkkuuden selvittämiseksi. Työn alussa sideainemäärityksiä on
tehtävä vähintään yksi jokaista alkavaa 500 m 2 :iä kohti. Työn kuluessa
sideaineen määrää tutkitaan kiviaineksen laadun vaihtelun edellyttämällä
tiheydellä kultakin vähintään yksi näyte jokaista alkavaa 4000m 2 :iä kohti.
Sementtimenekkiä seurataan myös työvuoroittain stabiloituun pinta-alaan
nähden, jolloin sementin käytön pitää olla ± 1 kg/m 2 tarkkuudella
ohjearvon mukainen. Yksinäinen tulos saa poiketa ohjearvosta ± 1 kglm 2
Muokkaussyvyydellä on oleellinen vaikutus todelliseen sementtipitoisuuteen.
.

6.4.1.3 Tiiviys- ja lujuustutkimukset
Tiiviysvaatimukset sekä ohjeet tiiviyden valvonnasta on esitetty kohdassa
6.3.2.Lujuustutkimuksia varten tehdään koekappaleita kohdan 6.3.2
mukaisesti. Puristuslujuus määritetään kohdassa 4.4.2.1esitetyllä tavalla.
Kts. myös kohta6.5.

6.4.1 .4 Lujitetun tierakenteen mittaukset
Kerrospa ksuus mitataan lopullisesti tiivistetystä lujitetusta kerroksesta
kaivamalla koekuoppia. Paksuusmittauksia tehdään vähintään yksi jokaista
alkavaa 1000 m 2 kohti.
Tien poikkileikkauksen mitat, korkeusasema ja kaltevuudet tarkistetaan 20
m välein laadunvalvontaohjeen TIEL 732 816mukaisesti ennen sementin
levitystä. Massan tiivistyksen jälkeen tarkistetaan vielä kaltevuudet sekä
tasaisuus em. ohjeen mukaisesti.
Tasaisuusvaatimukset on esitetty kohdassa 6.3.2.

6.5 Puristuslujuuden valvonta
Sementtipitoisuuden, tiivistyksen ja puristuslujuuden valvonta kytkeytyvät
toisiinsa. Valvonnan tarve riippuu kiviaineksen laatuvaihtelusta. Yhden ja
7vrk:n ikäisten koekappaleiden lujuuksia verrataan ennakolta selvitettyyn
lujuuden kehittysmiskäyrään, ks. kohta4.4.2.2,kuva 9, jolloin on varsin
helppo tehdä tarpeelliset korjaukset jo yhden vuorokauden tulosten
perusteella. Koekappaleiden valmistus ja koestus tehdään kohdan 4.4.2.1
mukaan. Mikäli kiviaineksen rakeisuus tai humuksen määrä aiheuttavat
suuren hajonnan on koekappaleita tehtävä enemmän kuin kohdassa 6.3.2
on esitetty.
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Kuvan 10 esimerkistä nähdään hajonnan ja keskiarvon suuruuden merkitys
tiettyä lujuutta tavoiteltaessa. Jos 90 % puristuslujuustuloksista halutaan
vaatimusrajan 5,5 MN/m yläpuolelle, on keskiarvotavoitteeksi asetettava
7,05 MN/m 2 , kun hajontaA= 1,15 MN/m 2 , kts. esimerkki kuvassa 10.

MITOITUSLUJUUS M
tai
Mi? -1,28F
KESKIARVOVAATIMUKSEN
ASETTAMINEN
8L%>
ESIM

5.65MN/m2

i 90e,>5.33
5.5MN/2'

= 6.8 MN/m 2
haj.A=1.15
7.0 MN/m 2
90%> Mvaad

'

JS

+--i

-2 A

5

6

\

7

8 MN/m 2

P U R IS TU SL UJ UU 5

Kuva 10: Hajonta puristuslujuudessa.

Todellisen puristuslujuuden selvittämiseksi tiestä porataan koekappaleita
(2 rinnakkaiskappaletta) 400 m välein vaihdellen molemmilta puolilta.
Koekappaleista määritetään tiheys, puristuslujuus ja paksuus jälkiarviointia
varten. Kts. maabetonitöiden työselitys.
Kuivatiheys määritetään laittamalla koekappaleet aluksi 3 vrk ajaksi
+105°C lämpötilaan. Koekappaleet jäähdytetään huoneen lämpötilaan ja
punnitaan. Sen jälkeen ne punnitaan veteen upotettuina. Pintavesi
kuivataan ja koekappaleet punnitaan uudelleen ilmassa, jolloin tilavuuden
korjauksella voidaan ottaa huomioon kappaleisiin imeytynyt vesi.
Kuivatiheys = kuivapaino/tilavuus.
Verrattaessa poranäytteistä määritettyjä kuivatiheyksiä tuoreella maabetonimassalla määritettyihin kuivatiheyksiin ovat poranäytetiheydet noin
1 % suurempia sementin hydratoitumisreaktioiden takia. Kuivatiheys on
määritettävissä myös Troxler-laitteella vastaavilta kohdilta kuin poranäytteet.
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6.6 Tarkastustoimenpiteet
Kun stabilointityö ja kantavuusmittaukset on tehty, pidetään lopputarkastus, jossa todetaan vastaako työ suunnitelmaa maabetonin paksuuden, leveyden, pinnan korkeuden ja kaltevuuksien sekä kantavuuden osalta.
Kantavuusmittaus, joka tehdään joko levykuormitus- tai pudotuspainolaitteella, on tehtävissä aikaisintaan 7 vrk mutta mieluummin vasta
kuukauden kuluttua maabetonin teosta. Kantavuusmittauksia tehdään
50—(200) m välein kultakin kaistalta vuorotellen.
Eri tarkastustoimenpiteet kuten kiviaineksen rakeisuus, vesi- ja sementtipitoisuus, puristuslujuus jne tulisi pyrkiä tekemään samoilta poikkileikkauksilta.

6.7 Jälkiarviointi työstä
Jälkiarvioinnin tulokset kootaan raportiksi, jota voidaan hyödyntää työn
onnistumista ja laatua arvioitaessa sekä seurattaessa rakenteen kestävyyttä
ja uusia rakenteita myöhemmin mandollisesti suunniteltaessa. Yleensä
vähintään seuraavat tiedot työstä tulee taltioida:
-

maabetonirakenteen kustannukset
alusrakenteen kantavuus
stabiloidun kiviaineksen rakeisuus ja laatu
sementtipitoisuus ja lujuus
vesipitoisuus ja tiiviys
maabetonin paksuus
kantavuus maabetonin tai päällysteen päältä.

Jälkiarvoissa kuvataan syyt asetettujen tavoitteiden ja tulosten eroihin.
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7 LIITTEET
1.
2.
3.
4.
5.

Vauriotutkimus
Kantavuusmitoitus
Esimerkkirakenteet
Maabetonin sementtipitoisuuden määrittäminen
Puristuslujuuden korjauskerroin
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LIITE 1 Vauriotutkimus

Vauriotutkimus

1

VA U R 10 T U T K 1 M U S

KARTTA PÄÄLLYSTEVAURIOISTA
15 cm

____
Poinuma

Routaholkeamio

Siirtymä
vaurio

Rumpu
jää alas

Verk ohalkeamia

30cm

ROUTIMISNOUS J
20 cm

Vas.reuna Oik reuna

,

/ '('

-'\\..

...•

J

XL

Yfifl/"

Tsv sulari kajden aikana

PITUUSLEIKKAIUS

si hHk

Pintavaaitus on tehtovä siten. että routimisriousuvaihtelut ja - erot sulan
kauden tasoon saadaan selville ja erotetuksi painuma- ja siirtymävaurioista

KALTEVUUDEN MUUTOS
- 2y * Y3

Im/mi %

.
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LIITE 3 Esimerkkirakenteet

Esimerkkirakenteet

1AB
Kerroksen
päältä saavutettu kantavuus

Kerros

Paksuus

E-moduli

Asfaltti

0.05

2500

478

MB(asemasek)

0.24

4000

416

Jakava murske

0.25

200

81

Eristys Hk

0.20

70

34

Pohjamaa

-

-

20

Kerros

Paksuus

E-moduli

Asfaltti

0.05

2500

421

MB(asemasek)

0.17

4000

362

Jakava murske

0.40

200

104

Eristys Hk

0.20

70

34

Pohjamaa

-

-

20

Kerros

Paksuus

E-moduli

Asfaltti

0.05

2500

322

MB(asemasek)

0.15

4000

274

Jakava murske

0.25

200

81

Eristys Hk

0.20

70

34

Pohjamaa

-

-

20

2AB
Kerroksen
päältä saavutettu kantavuus

3AB
Kerroksen
päältä saavutettu kantavuus
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LIITE 3 Esimerkkirakenteet

4AB
Kerroksen
päältä saavutettu kantavuus

Kerros

Paksuus

E-moduli

Asfaltti

0.04

2500

253

MB(tiesek)

0.17

2000

224

Jakava murske

0.20

200

71

Eristys Hk

0.20

70

34

Pohjamaa

-

-

20

Kerros

Paksuus

E-moduli

Asfaltti

0.04

2500

240

MB(tiesek)

0.15

2000

211

Jakava murske

0.20

200

76

Eristys Hk

0.25

70

38

Pohjamaa

-

-

20

5 AB, 6AB
Kerroksen
päältä saavutettu kantavuus

Sementtipito)suus (% kivial neksen kui vapai nosta)

0
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Maabetonin
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Kivisyyden likimääräinen vaikutus kuivairtotiheyteen
8 +
Kivisyys - %
10 - 20
20 - 30

+ 0.05
+ 0.10

1,12
01

1,10

=

Esim. 2
c

0.75

10.85

Cn
-p

1,02
1
0.95,
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-0

1,04

II

-4
m
.v

1,06

0.90

=0
ai

1,08

0.80

'- (6,

(1,

1:20
1.05
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
0.84

1.15

1.40

1.30
1.25

135

1.50
1.45

1.60
1.55

1.70
1.65

_______________________________________________

1.90

1.80
1.75
______

Esim. 1 Kork. h 120 mm
h
>kerroin=0.89
Haik. d=150 mm
- =0.8
Pur. Iuj.=8.5 MPa
L::.:
korjattu puristuslujuus on 0.89 x 8.5 MPa =7.6MPa

1.85

1

Naytteen
korkeuden (h)
suhde
hatkaisijaan

00

0
0

c

2.00
1.95
______
h/d

c

0

c
CD

0

0

0

c

(6)

CD
0

Esiin. 2 Kork. h =120 mm
h
kerroin= 1.05
1.2
Halk.d=lOOmm
Pur. luj.=85MPa
koijattu puristuslujuus on 1.05 x8.5MPa=9.0 MPa

_______________________________________________

________

0.82
Puristuslujuuden
korjauskerroin
01

ISBN 951 -47-6848-5
TIEL 2222614

