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1 	YLEISTÄ 

i• 

Tierakennushanketta toteutettaessa on tärkeää, että käytettävissä on mah-

dollisimman taloudelliseen lopputulokseen tähtäävä massansiirtosuunnitel-

ma. Massansiirtosuunnitelmaa laadittaessa käytetään lähtötietoina mm. 

- tuotesuunnitelmaa 

- massaluetteloita 

- massakäyriä 

- tietoja varamaanottopaikoista 

- tietoja ylimääräisten massojen sijoituskohteista 

- tietoja ennalta määrätyistä massojen käyttbratkaisuista 

Lisäksi massansiirtosuunnitelmaa laadittaessa pyritään selvittämään kaik-

ki hankekohtaiset toteuttamiseen vaikuttavat seikat, jotta suunnitelmasta 

saataisiin luotettava ja teknisesti toteuttamiskelpoinen. 

Tässä esityksessä ei kuitenkaan paneuduta syvällisemmin massansiirtosuun-

nittelun yleisiin ongelmiin, vaan on tarkoitus käsitellä erästä tienra-

kennushankkeen massojen kuljetusmatkojen (sekä siitä aiheutuvien siirto- 

kustannusten) optimointiin tähtäävää menetelmää. Menetelmän ratkaisu pe-

rustuu lineaariseen ohjelmointiin ja sitä kutsutaan tässä luoteiskulma-

menetelmäksi. 

Menetelmän käyt5lle asetettavat lähtiehdot 

Käytettävissä olevien lähtötietojen sekä hankekohtaisten erikoisolo-

suhteiden tultua huomioiduksi, poistetaan lähtötiedoista kaikki sel-

laiset siirrot jotka eivät vaikuta optimointiin. (Tällaisia ovat esim. 

ojamassat, jotka sijoitetaan penkereeseen pohjan muotoiluun). 

2 Siirtosuunnittelua varten on määritettäivä jokaisen siirrettävän massa- 

yksikön siirtomatka jokaiseen mandolliseen sijoituskohteeseen. 

Pengerten ja leikkausten tilavuusluvut on saatettava toisiaan vastaa-

viksi massojen muuntokertojmja käyttäen. 

k Menetelmän ehtona on massatasapaino ts. leikkausten (tai vastaavien) 
massamäärien summa on yhtä kuin pengerten (tai vastaavien) massamää-

rien summa. Tämä saadaan yleensä aikaan käyttämällä kuviteltua penger-

tä tai ylimääräistä leikkausta riippuen lähtötilanteesta (ks. kohta 2 

Käyttöalat). 

2 	KÄ?I'TÖALAT 

Suoritettaessa massansiirron optimointia luoteiskulmamenetelmää käyttäen 

massatilarine voi olla seuraava: 



- tielinjalla massatasapaino 

- tielinjalla massavajausta 

- tielinjalla massaylijäämä 

- tielinjalla massavajausta ja läjitysalueelle siirrettäviä massoja. 

Tiel injalla 	massatasapaino 

Ko. tilanne on täysin teoreettinen ja tuskin tulee käytännössä esiin. Ti-

lanne soveltuu hyvin luoteiskulmamenetelmällö. ratkaistavaksi. Luoteiskul-

mamenetelmän käyttö käy ilmi esimerkistä 1. 

Tielinjalla 	massavajaus 

Tapaus, jolloin massoja on hankittava varamaanottopaikalta tiealueen ulko-

puolelta, on tienrakennustöissä yleinen. Varamaanottopaikkoja voi olla 

yksi tai useampia. Varamaanottopaikkojen tilavuus on kuitenkin useimmiten 

suurempi kuin massavajauksen, joten on määrättävä kuviteltu penger mene-

telmän vaatiman massatasapainon saavuttamiseksi. Luoteiskulmamenetelmän 

käyttö tässä sovellutuksessa käy ilmi esimerkistä 2. 

Tielinjalla massaylijäämä 

Tapaus, jolloin massoja on ajettava kaatopaikalle tulee kysymykseen useis-

sa tapauksissa. Kaatopaikkoja voi olla yksi tai useampia. Useimmiten ko. 

tilanne syntyy, kun penkerelsiin kelpaamattomia massoja joudutaan siirt'ai-

mään tielinjan ulkopuolella oleville kaatopaikoille, joiden tilavuus 

yleensä on suurempi kuin poistettavien massojen määrä. Tällöin on suunnit-

teluun otettava kuviteltu leikkaus, jotta menetelmän vaatima rnassatasa-

paino saavutetaan. Luoteiskulmamenetelmän käyttö tässä sovellutuksessa 

käy ilmi esimerkistä 3. 

Tielinjalla 	massavajausta 	ja 

alueelle 	siirrettäviä 	massoja 

Yleisin tapaus käytännössä lienee tilanne, jolloin kelpaamattomia massoja 

joudutaan siirtämään läjitysalueille ja toisaalta varamaa-alueilta hankki-

maan pengermateriaalia tielinjalle. Tällöin on syytä jakaa siirtosuunnit-

telu kahteen osaan. Optimoidaan erikseen läjitysalueille kuljetettavat 

massat ja erikseen tielinjan pengerrystyöt. Kummassakin tapauksessa ti-

lanne voidaan saattaa kohtien 2.2 (tielinjalla massavajaus) ja 2.3 (tie- 

linjalla massaylijäämä) mukaiseksi. Luoteiskulmamenetelmän käyttö tässä 

sovellutuksessa käy ilmi esimerkistä k. 
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3 	LHTTIEDOT MENETELMÄÄ VARTEN 

3.1 	Massadiagrammi 

Kuten lähtöehdoissa mainittiin, suunnitellaan vain niitä massoja, joiden 

käyttöä ei ole joko tiesuunnitelmassa tai muilla perusteilla etukäteen 

määritelty. 

Lopputulokseen vaikuttavista massoista voidaan laatia pelkistetty massa-

diagrammi, jossa vaaka-akselina on tielinjan pituus ja pystyakselina 
leikkaus/penger (kuva 1). 

Suunniteltavat leikkaukset ja penkereet piirretään pelkistettyyn massa-

diagrammiin samoin kuin varamaanottopaikat ja läjitysalueet kuvan 1 osoit-

tamalla tavalla. Sen sijaan sovellutuksissa mainittuja kuviteltua penger-
tä ja leikkausta ei merkitä. 

Tämän jälkeen määrätään jokaisen leikkauksen ja penkereen massojen suhteen 

painotetun keskipisteen sijainti tielinjalla. Sopivana keskipisteen määri-

tystapana voidaan pitää silmämääräistä arviointia massadiagrammista. Sa-

moin merkitään myös varamaanottopaikkojen ja läjitysalueiden etäisyys tie- 

linjalta määrätystä kohdasta. Näin voidaan määrittää jokaisen siirrettävän 

massayksikön siirtomatka jokaiseen mandolliseen sijoituskohteeseen (lähtö- 
ehto 2). 

3.2 M u u n t o k e r t o 1 m e t 

Pengerten ja leikkausten tilavuusluvut on saatettava toisiaan vastaaviksi 

massojen muuntokertoimia käyttäen. Kertoimet saadaan työnsuunnittelun 

standardeista: Osa 1 - 2 - 3 Nassakerrointiedot 13.0000, rek.no 2582 

i• 	(kuva 2). 
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j eissJ,  

etäisyys 	11 - P2 	 1 

a 	varamaanottopaikan etäisyys tie1inja1ta 
b = 	läjitysalueen etäisyys tielinjalta 

0 = 	leikkauksen/penkereen painoteturi keskipisteen 

sijainti tielinjalla 

Kuva 1 

4 	LHTÖARVOJEN TAULIJKOINTI •i 
Lähtöarvotaulukon laatiminen vaihtelee riippuen kohdan 2 mukaisista so-

vellutuksista. 

1 Massatasapaino (taulukko i) 

Massadlagrammiin perustuen laaditaan oheinen taulukko, jossa leikkaus-

ten tunnukset (L1, L2 ...) sijoitetaan vaakariville taulukon yläosaan 

paalutuksen kasvusuunnan mukaisessa j1rjestyksessä; penkereiden tunnuk-

set (P1, P2 ...) pystysarakkeille taulukon vasempaan reunaan paalutuk-

sen kasvusuunnan mukaisessa järjestyksessä aloittaen taulukointi yl-

häältä. 

Tämän jälkeen sijoitetaan leikkauksien muuntokertoimella (yl x ki x 

k2 x y2 = leikkauksesta penkereeseen)kerrotut massamäärät taulukon ala- 

riville (yht.) sekä penkereiden massamäärät taulukon oikeassa reunassa 

olevalle sarakkeelle (yht.). 



ASSAXERTOIT VALTION 
MAARAKENNUSALA 	1 
MASSAKF2tROIN- 	RYÖSTÖ-, LÖYHTYMIS-, TI 

TiETO (KTs) 	 VISTYMIS- JA TÄYTTÖKER- 

yl, ki, k2, y2 

TVH - 2582 
VH 2012 
YM 2013 
HXR 2002 
KM 2080 

LAATIJA TVH/J 11 72 

5 

TILAVUUSYKSIKÖIDEN MUUNTOKERTOIMET 

MATERIAALI 	 LAJIDINTAPERUS'rEET 
Sa, Hs, Nt, tulE, Mk, srHk, hkSr, Sr, HtMr, 	kaytetty keekiarvoja 
HkMr 	 standardeissa no:t 
MSr, M, S 	 25614 - 2 573, 2575 
(MSr = murskesora, M = murske, s = sepeli) 

TI LAVIJUSYESIKÖIDEN MUUNTOKERTOIMET 

IS 

Tiel injan T ielinjan Varamaanotto-. Kuljetusväli - 
Rakenne Maalajit leikkauksesta leikkauksesta paikasta neen lavalta 

(RT - luokitus) rakenteeseen kuljetusvälinee- rakenteeseen rakenteeseen 

_______ ylxklk2xy2 sesnYlXkl k1k2*y2 k2y2 

Sa(kuiva- 
kuori 

- 1.70 - - 

1-ts - - 0,95 0,65 
Ht 1,05 1,45 1,00 0,75 
HHk 0,95 1, 35 0,90 0,75 

PENGEA 
Hk 0,95 130 0,90 0,75 
srHk 0,95 1,30 0,90 0,70 
hkSr 1,00 1,40 0,90 0,70 
Sr 0,90 1,30 0,80 0,70 
HtMr 1,10 1,55 1.00 0,70 

_____ HkMr 1,05 1,45 0,95 0,70 
ERISTYS Hk 0,85 1,30 0,85 0,65 

Sr 0,85 1 30 0,75 0,65 
JAKAVA Msr(1100) - - 0,75 0,65 

KANTA 
- 

Sr 0,80 1,30 0,70 0,60 
VA MSr - - 0,70 

M 1,25 1,90- 1,20 0,65 

MASSAN KULKU 

m3ktr.m3rt r m3ktr-,m3itd m3ktd-.,m3rtr m3itd .m3rtr 

1m3ktr Im3ktd 
yl 	,, kl4 

¶,3m3ktd :7m3ktr lm3itd m3ltd 
ki 	4 yl 	4, k24 k24, 

m3itd Jm3ktd tm3rtd ,:m3rtd 
k2 	4, ki y2 	4, y2 	4, 

f_m3rtd m3itd L:i.m3rtr .L:m3rtr 
y2 	4, 
L.m3rtr 

.0000 

Huom. 
llyosto. tai 
tMyttökertoimen 
(yl, y2) olles-
sa huomattavan 
suuri tai pieni 
on sen vaikutus 
otettava huo-
mioon erikseen 

Kuva 2 

Seuraavaksi määritetään taulukkoon etäisyys jokaisesta leikkauksesta 

jokaiseen penkereeseen. Etäisyydet saadaan mittaamalla tai laskemalla 

pelkistetystä massadiagrammista. Saadut etäisyydet merkitään taulukon 
vastaaviin ruutuihin. 



\ Leik- 
kaus Li L2 L3 

m3ktr 

Pen\ Yht. muunto- 
ger \ kert. 

P1 etäissyys 
Li - P1 m3rtr 

P2 etäisyys 
Li - P2 

Yht. m3rtr 

Taulukko 1 

6 
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2 Tielinjalla massavajausta (taulukko 2) 

Taulukon laatiminen tapahtuu muuten samoin, paitsi leikkausten vaaka- 

riville taulukon yläosaan sijoitetaan myös varamaanottopaikkojen tun-

nukset (Mi ...) paalutuksen osoittamalle paikalle. Samoin kuvitellun 

penkereen tunnus (PK) sijoitetaan pengerten sarakkeelle taulukon vasem-

paan reunaan alimmaiseksi. 

Massamäärät merkitään taulukkoon samoin kuin edellä. Varamaamassat on 

kerrottava muuntokertolmella (ki x k2 x y2 = varamaanottopalkasta pen-

kereeseen). Varamaanottopaikoilta saatava massamäärä on yleensä suurem-

pi kuin massavajaus ( P<2 L + Z M). Jotta massatasapaino saavutetaan, 

on kuvitellun penkereen massamäärän PK oltava yhtä kuin leikkausten ja 

varamaanottopaikkojen massamäärien summa vähennettynä pengerten massa-

määrillä (PK = L + Z M - P). 

Etäisyydet jokaisesta penkereestä jokaiseen leikkaukseen määritetään 

samoin kuin edellä. Samoin varamaanottopaikkojen etäisyys penkereisiin 

saadaan pelkistetystä massadiagrammista. 
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Leik- 
\aus Li L2 L3 

m3ktr m3ktd _________ _________ 
Yht. 

muunto- Pen 
ger kerroin 

P1 etäisyys 
Li - P1 m3rti 

P2 etäisyys 
Li - P2 

PK 

Yht. m3rtr 

KIJ 

Taulukko 2 

Sen sijaan kuvitellun penkereen etäisyys jokaisesta leikkauksesta on 

määrättävä huomattavasti suuremmaksi kuin yksikään muu taulukoitu etäi-

syys; ja kuvitellun penkereen etäisyys varamaanottopaikkoihin huomatta-

vasti lyhyemmäksi kuin mikään taulukoitu etäisyys. 

3 Tielinjalla massaylijäämä (taulukko 3) 

Taulukon laatiminen tapahtuu muuten samoin, paitsi läjitysalueiden tun-

nukset (Ki ...) sijoitetaan penkereiden sarakkeelle paalutuksen osoit-

tamalle paikalle. Samoin kuvitellun leikkauksen (LK) tunnus sijoitetaan 

leikkausten vaakariville aivan oikealle. Massamäärät merkitään tauluk-

koon samoin kuin kohdassa 1. Läjitysalueiden koko on yleensä suurempi 

kuin massaylijäämä. Jotta massatasapaino saavutetaan, on kuvitellun 

leikkauksen massamäärän oltava yhtä kuin pengerten ja läjitysalueiden 

massamäärien summa vähennettynä leikkausten massamäärillä (LK = P + 

- XL). 

Etäisyydet saadaan samoin kuin kohdassa 1. Samoin läjitysalueiden etäi-

syys leikkauksiin saadaan pelkistetystä massadiagrammista. 



Leik- 
aus 

Pen 
ger 

Li L2 L3 LK 

Yht. m3ktr _________ _________ ________ 

muunto- 
kerroin 

P1 etäisyys 
Li - P1 m3rtr 

P2 etäisyys 
Li - P2 

Ki 

Yht. m3rtr 

Taulukko 3 •i 
Sen silaan kuvitellun leikkauksen etäisyys jokaisesta penkereestä on 

määrättävä huomattavasti suuremmaksi kuin yksikään muu taulukoitu 

etäisyys ja kuvitellun leikkauksen etäisyys jokaisesta läjitysalueesta 

on määrättävä huomattavasti pienemmäksi kuinyksikään muu taulukoitu 

etäisyys 

4 Siirtosuunnittelun jakaminen osiin 

Kuten kohdassa 2.4 todettiin optimointi voidaan saattaa kohtien 2 tai 

3 mukaiseksi. 

5 	SIIRTOSUUNNITTELU 

Siirtosuunnittelussa ei ole enää merkitystä mikä sovellutus on kyseessä, 

vaan menetelmä soveltuu jokaiseen tapaukseen. 

5.1 	Perusvaihtoehto 

Ratkaisu laaditaan aloittamalla leikkausten (varamaanottopaikkojen) ja 

pengerten (läjitysalueiden) massamäärillä varustetun taulukon täyttö va-

semmasta yläkulmasta (luoteiskulma) ja etenemällä siitä kohti oikeaa ala- 

kulmaa. Taulukon täyttö on selostettu yksityiskohtaisesti esimerkissä 1. 

Taulukon tulee täyttää seuraava ehto: 

- massamäärälukuien lukumäärän on oltava yhtä suuri kuin leikkauksien lu- 

kumäärä lisättynä pengerten lukumäärällä, mistä summasta vähennetään 

•l 



yksi. Ellei ed. mainittu ehto toteudu, on käytettävä apusuuretta, jonka 

käyttö selviää esimerkistä 5. 

5.2 	Silmukointi 

Silmukoinnin avulla tutkitaan onko ed. selostetulla tavalla saatua perus-

vaihtoehtoa mandollisuus parantaa ts. pienentää siirtotyötä. Ruutuihin, 

joissa ei ole massamäärälukuja, silmukoidaan vertailuluku. Vertailuluku 

lasketaan muodostamalla silmukka massamäärälukuja sisältävien ruutujen 

avulla. 

Silmukoinnin ehdot: 

- silmukka tulee muodostaa siten, että kulmaruuduista ainoastaan lähtöruu-

tu saa olla ilman massamäärälukua 

- kulkusuunta: vuoroin pysty tai vaakasuuntaan 

- ainoastaan kulmaruutujen etäisyysluvut vertailuluvun laskemisessa mukana 

Laskettavaan ruutuun sijoitetaan yksi massayksikkö ja silmukan kulmaruutu-

jen massamääräluvuista vähennetään tai massamäärälukuihin lisätään yksi 

massayksikkö niin, että jokaisella vaaka- ja pystyrivillä massamäärien 

summa pysyy muuttumattomana. Tämän jälkeen vertailuluku saadaan laskemal-

la silmukan kulmaruutujen etäisyysluvut etumerkkeineen yhteen. Etäisyys- 

luvun etumerkki on sama kuin ruutuun sijoitetun massayksikön (+1 tai -1). 

Näin lasketaan jokaiseen ruutuun, jossa ei ole massamäärälukua, vertailu- 

luku (joko positiivinen, negatiivinen tai nolla). Silmukoinnin yksityis-

kohdat käyvät ilmi esimerkistä 1. 

i• 5.5 	Korjaus 

Tutkitaan taulukkoon saatuja vertailulukuja. Mikäli kaikki ovat poaitii-

visia, on perusvaihtoehto lähtöedellytyksillä paras mandollinen. 

Mikäli joku tai jotkut vertailuluvut ovat nollia, on löydettävissä jokin 

toinen siirtomatkoiltaan yhtä edullinen ratkaisu. 

Mikäli taulukossa on negatiivisia vertailulukuja, on löydettävissä siirto- 

matkoiltaan edullisempi ratkaisu. Tällöin otetaan tarkastelun kohteeksi 

itseisarvoltaan suurimman negatiivisen vertailuluvun antama silmukka. Siir- 

tämällä tähän ruutuun massoja saadaan kokonaissiirtojen osalta suurin 

säästö. Sijoitettava massamäärä määräytyy siten, että vertailuluvun mää-

rittämisessä käytetyn silmukan kulmaruuduissa sijaitsevista massamäärälu- 



vuista valitaan ensin massamääräluvut ruuduista, joista vähennettiin yksi 

yksikkö. Näistä valitaan pienin massamäärä ja tämä sijoitetaan ko. ruu-

tuun. Tämä siirto johtaa siihen, että suunnitelma on korjattava muutakin 

osin massatasapainon säilyttämiseksi. Korjaus suoritetaan lisäämällä tai 

vähentämällä ed. mainittu massamäärä silmukan kulmaruutujen massamääristä. 

Korjauksen yksityiskohdat käyvät ilmi esimerkistä 2. 

Näin menetellen jatketaan korjausta ja silmukointia niin kauan, että kaik-

ki vertailuluvut ovat yhtä suuria tai suurempia kuin nolla. Kun tähän on 

päästy, voidaan todeta, että kaikki leikkaukset on suoritettu ja kaikki 

penkereet ovat täynnä, joten koko siirtotyö on suoritettu ja koska ei 

löydy ko. työlle edullisempaa ratkaisua, on kyseessä optimiratkaisu. 

•i 

•i 
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6 	ESIMERKIT 

6.1 	Esim. 1: T i e 1 1 n j a 1 1 a 	m a s s a t a s a p a i n 0 

Lähtiasiakirjat 

Naanleikkaustyö, josta on laadittu pelkistetty massadiagrammi (kuva 3) 

Lähtöarvotaulukko (taulukko k) 

Massadiagrammin perusteella laaditaan 1htöarvotaulukko, jossa pystysa-

rakkeet muodostuvat leikkauksista ja vaakarivit penkereist. 

Läht3arvojen taulukointi (taulukko ) 

i• 

Leikkauksien tunnukset (Li ... L )+) sijoitetaan taulukon yläreunassa 

olevalle riville paalutuksen kasvusuunnan osoittamassa järjestykses-

sä alkaen vasemmalta. Leikkauksien massamäärät (m3ktr) sijoitetaan 

tunnusten alapuolella olevalle riville. 

II 	Ti1avuusyksikiden muuntokertoimet, jotka saadaan ty5nsuunnitte1un 

standardeista TVH rek.no 2582 (kuva 2), sijoitetaan massamääräluku-

jen alapuolelle. 

III Massamääräluvut kerrotaan muuntokertoimilla ja saadut uudet massa-

määräluvut (m3rtr) sijoitetaan taulukon alareunassa olevalle riville. 

IV 	Pengerten tunnukset (P1 ... P3) sijoitetaan taulukon vasemmassa reu- 

nassa olevalle sarakkeelle paalutuksen kasvusuunnan osoittamassa 

järjestyksessä alkaen ylhäältä. 

v 	Pengerten massamäärät (m3rtr) sijoitetaan taulukon oikeassa reunas- 

sa olevalle sarakkeelle. 

Huom. Leikkausten ja pengerten massat (m3rtr) on saatettu toisiaan 

vastaaviksi muuntokertoimien avulla. 

VI 	Tarkastetaan, että vallitsee massatasapaino (leikkauksien massamäärä 

= pengerten massamäärä). 

VII 	Jokainen ruutu (L1 - P1, Li - P2 ... ) jaetaan neljään osaan seuraa- 

vasti 

Etäisyys 	Vert . -luku 

Massamäärä 	Massayks. 



- ruudun vasempaan yläosaan merkitään massadiagrammista mitattu 

(laskettu) ko. leikkauksen ja penkereen välinen etäisyys 

- sarakkeen vasempaan alaosaan merkitään massamääräluku siirtosuun-

nittelussa esitetyllä tavalla 

- olkeanpuoleisten osien käyttö ilmenee optimointia selitettäessä 

VIII Jokaisen ruudun vasempaan yläosaan merkitään massadiagrammista saatu 

etäisyysluku 

Siirtosuunnittelu 

Siirtosuunnittelu aloitetaan taulukon vasemmasta yläkulmasta (ruutu L1 - 

P1) 

- verrataan leikkauksen Li (1300  m)rtr) ja penkereen P1 (2600 m3rtr) mas-

samäärälukuja keskenään ja valitaan näistä pienempi (Ll = 1)00), joka 

sijoitetaan ruutuun L1 - P1 

- leikkaus Li tuli kokonaan sijoitetuksi, mutta penger P1 jäi vajaaksi 

(2600 - 1300 = 1)00 m)rtr) 

- jatketaan sijoittamista siirtymällä ruutuun L2 - P1 

- verrataan penkereen P1 jäljellä olevaa massamäärää (1)00 m)rtr) ja leik-

kauksen L2 massamäärä (1250 m3rtr) keskenään ja valitaan näistä pienem-

pi (L2 = 1250), joka sijoitetaan ruutuun L2 - P1 

- leikkaus L2 tuli sijoitetuksi 

- siirrytään ruutuun L) - P1 

- verrataan penkereen P1 jäljellä olevaa massamäärää (50  m)rtr) ja leik-

kauksen L) massamäärää (1)50  m)rtr) keskenään ja valitaan näistä pienem-

pi (50), joka sijoitetaan ruutuun L) - P1 

- penger P1 tuli sijoitetuksi 

- siirrytään ruutuun L3 - P2 

- verrataan penkereen P2 massamäärää (1100 m3rtr) ja leikkauksen L) jäl-

jellä olevaa massamäärää (1300  m)rtr) keskenään ja valitaan näistä pie-

nempi (1100), joka sijoitetaan ruutuun L3 - P2 

- penger P2 tuli sijoitetuksi 

12 
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- siirrytään ruutuun L3 - P3 

- verrataan penkereen P3 massamäärää (600 m3rtr) ja leikkauksen L3 jäljel-

lä olevaa massamäärää (200 m3rtr) keskenään ja valitaan näistä pienempi 

(200), joka sijoitetaan ruutuun L) - P3 

- leikkaus L) tuli sijoitetuksi 

- siirrytään ruutuun L14 - P3 

- verrataan penkereen P3 jäljellä olevaa massamäärää (1400 m)rtr) leikkauk-
sen L 14 massamäärään ( 1400 m)rtr) 

- koska massamäärät ovat yhtä suuret, on massatasapainoehto voimassa ja 

massamäärä (1400 m3rtr) sijoitetaan ruutuun L14 - P3 

1 • 	Todetaan, että siirtosuunnittelulle on saatu eräs ratkaisu 

Huom. Yleisohjeena voidaan sanoa, että siirtosuunnittelussa saatetaan 

vuoroin penger ja leikkaus täyteen esim.: 

Tarkastetaan, että massamäärälukuja sisältäviä ruutuja on yhtä vähemmän 

kuin leikkauksia ja penkereitä 

Silmukointi 

Tutkitaan, onko saatu ratkaisu samalla optimlratkaisu siirtomatkojen suh- 

teen. Tutkiminen tapahtuu ns. silmukointimenettelyä käyttäen 

- valitaan taulukoista ruudut, joissa ei ole massamäärälukuja 

- tarkastellaan esim. ruutua L2 - P2 

1 	sijoitetaan ruutuun yksi massayksikkö 

II 	siirrytään vaakarivillä ruutuun L3 - P2, josta vähennetään yksi 

mas sayks ikkö 



III siirrytään pystysarakkeella ruutuun L) - P1, johon lisätään yksi 
massaykslkkö 

IV siirrytään vaakarivillä ruutuun L2 - P1, josta vähennetään yksi 
mas sayksikkö 

- näin saatiin syntymään silmukka 

- lasketaan ruutuun L2 - P2 vertailuluku 

- vertailuluku lasketaan etäisyyslukujen avulla siten, että etäisyysluvun 

etumerkki on sama kuin siirretyn massayksikön 

1L 

L2 - P2—*L) - P2—L5 - Pl—.L2 - P1 

+ 1t50 	- 1150 	+ 1i50 	- 550 	= + 900 

- samoin silmukoidaan kaikkiin muihinkin massamäärättömiin ruutuihin ver-

tailuluvut (taulukko 1) 

Huom. Silmukoinnin tarkoituksena on selvittää, onko mandollista löytää 

siirtotyölle kuljetusmatkoiltaan edullisempi ratkaisu. 

Tutkiminen suoritetaan yhden massayksikön avulla lisäämällä ja vähentä-

mällä se massamääriä sisältävistä ruuduista ed. esitetyllä tavalla. 

Vertailuluku osoittaa saadun tuloksen: 

- Mikäli ruutuun tulee positiivinen vertailuluku, niin siirrettäessä ko. 

ruutuun massoja kasvaa kokonaissiirtomatka vertailuluvun osoittaman 

metkan verran jokaista massayksikköä kohden 

- Vertailuluvun ollessa 0, voidaan ruutuun sijoittaa massoja kokonais-

siirtomatkan kasvamatta 

- Mikäli ruutuun tulee negatiivinen vertailuluku, on mandollisuus löytää 

siirtomatkoiltaan edullisempi ratkaisu, sillä siirrettäessä ko. ruutuun 

massoja, lyhenee kokonaissiirtomatka vertailuluvun osoittaman määrän 

jokaista massayksikköä kohden 

Todettiin, että kaikki vertalluluvut ovat positiivisia, joten saatu rat-

kaisu on samalla optimiratkaisu annetuilla lähtötiedoilla. 

•i 

•i 
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Kuva 3 PELKISTEITY MASSADIAGRAMMI 

\ Leik- 
kaus L2 13 14 

1180 1140 1290 380 Pe\ 
ger 	\ Yht. 
_______ 1,10 1,10 1,05 1,05 _____ 

500 550 1450 2450 +1000 
P1 2600 

1300 1250 
- 

50 ^ 1 - +1 -_ _ 

P2 1-- 1100 - -- - - 
- 

+1 +1 
-- 

1100 -1 +1 _____ 

P3 - 60o __ __ 

+1 +1 200 400 _____ 

Yht. 1300 1250 1350 400 4300 

. 	

Taulukko 4 
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6.2 Esjm.2: Tielinjalla massavajausta 

Lähtöasiakirjat 

Maanleikkaustyö, josta on laadittu pelkistetty massadiagrammi (kuva t) 

Lähtöarvotaulukko (taulukko 5) 

Massadlagrammln perusteella laaditaan lähtöarvotaulukko, jossa pystysa-

rakkeet muodostuvat lelkkauksista ja vaakarivit penkereistä. 

Lähtöarvojen taulukointi (taulukko 5) 

Leikkauksien tunnukset (Li ... L3) ja varamaanottopaikan tunnus (Mi) 

sijoitetaan taulukon yläreunassa olevalle riville paalutuksen kas-

vusuunnan osoittamassa järjestyksessä alkaen vasemmalta. Leikkauk-

sien massamäärät (m3ktr) ja varamaanottopaikan massamäärä (m3ktd) 

sijoitetaan tunnusten alapuolella olevalle riville. 

II 	Tilavuusyksiköiden muuntokertoimet, jotka saadaan työnsuunnittelun 

standardeista TVH rek.no  2582 (kuva 2), sijoitetaan massamääräluku-

jen alapuolelle. 

III Massamääräluvut kerrotaan muuntokertoimilla ja saadut uudet massa-

määräluvut (m)rtr) sijoitetaan taulukon alareunassa olevalle riville. 

IV 	Pengerten tunnukset (P1 ... P) sijoitetaan taulukon vasemmassa reu- 

nassa olevalle sarakkeelle paalutuksen kasvusuunnan osoittamassa 

järjestyksessä alkaen ylhäältä ja kuvitellun penkereen tunnus (PK) 

al imma i seksi. 

V 	Pengerten massamäärät (m)rtr) sijoitetaan taulukon oikeassa reunassa 

olevalle sarakkeelle. Kuvitellun penkereen (PK) massamäärä saadaan 

vähentämällä leikkausten ja varamaanottopaikan massamäärien summas-

ta penkereiden massamäärät. 
Huom. Leikkausten ja pengerten massat (m3rtr) on saatettu toisiaan 

vastaaviksi muuntokertoimien avulla. 

VI 	Tarkastetaan, että vallitsee massatasapaino (leikkausten massamäärä 

= pengerten massamäärä) 

VII 	Jokainen ruutu (Li - P1, Li - P2 ... ) jaetaan neljään osaan seuraa- 

vasti: 

Etäisyys Vert . -luku 

Massamäärä Massayks. 

•i 

•i 
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- ruudun vasempaan yläosaan merkitään massadiagramrnista mitattu 

(laskettu) ko. leikkauksen ja penkereen välinen etäisyys 

- ruudun vasempaan alaosaan merkitään massarnääräluku siirtosuunnit-

telussa esitetyllä tavalla 

- oikeanpuoleisten osien käyttö ilmenee optimointia selitettäessä 

VIII Jokaisen ruudun vasempaan yläosaan merkitään massadiagrammista saa-

tu etäisyysluku. 

Kuvitellun penkereen etäisyys jokaisesta leikkauksesta tulee olla 

huomattavasti suurempi kuin yksikään muu taulukoitu etäisyys ja ku-

vitellun penkereen etäisyys varamaanottopaikasta huomattavasti pie-
nempi kuin yksikään muu taulukoitu etäisyys. 

SI irtosuunnitte lu 

Siirtosuunnittelu aloitetaan taulukon vasemmasta yläkulmasta (ruutu Li - 
P1) 

- verrataan leikkauksen Li (880 m3rtr) ja penkereen P1 (2100 m)rtr) massa-

määrälukuja keskenään ja valitaan näistä pienempi (Li = 880), joka si-
joitetaan ruutuun Li - P1 

- leikkaus Li tuli kokonaan sijoitetuksi, mutta penger P1 jäi vajaaksi 
(2100 - 880 = 1220 m3rtr) verrataan penkereen P1 jäännöstä ja leikkauk-
sen L2 massamääriä (610 m3rtr)  keskenään ja valitaan näistä pienempi 
(L2 = 610), joka sijoitetaan ruutuun L2 - P1 

- leikkaus L2 tuli sijoitetuksi 

- siirrytään ruutuun L3 - P1, jne 

- näin jatketaan siirtosuunnittelua kunnes kaikki massat on sijoitettu 

Todetaan, että siirtosuunnittelulle on saatu eräs ratkaisu. 

Huom. Yleisohjeena voidaan sanoa, että siirtosuunnittelussa saatetaan 

vuoroin penger ja leikkaus täyteen esim.: 



Tarkastetaan, että massamäärälukuja sisältäviä ruutuja on yhtä vähemmän 

kuin leikkauksia ja penkereitä. 

Silmukointi 

Tutkitaan, onko saatu ratkaisu samalla optimiratkaisu siirtomatkojen suh-

teen. Tutkiminen tapahtuu ns. silmukointimenettelyä käyttäen. 

- valitaan taulukoista ruudut, joissa ei ole massamäärälukuja 

- tarkastellaan esim. ruutua L3 - P3 

1 	sijoitetaan ruutuun yksi massayksikk5 

II 	siirrytään vaakarivillä ruutuun Ml - P3, josta vähennetään yksi 

massayksikki 

III siirrytään pystysarakkeella ruutuun Ml - PK, johon lisätään yksi 

mas sayks ikk5 

IV siirrytään vaakarivillä sarakkeelle L3 - PK, josta vähennetään yk-

si massayksikkö 

- näin saatiin syntymään silmukka 

- lasketaan ruutuun L3 - P3 vertailuluku 

- vertailuluku lasketaan etäisyyslukujen avulla siten, että etäisyysluvun 

etumerkki on sama kuin siirretyn massayksikön 

L3 - P3-M3 - P3-M1 - PK—L3 - PK 

+ 300 	- 1500 	+ 1 	- 4000 	= - 5199 
- samoin silmukoidaan kaikkiin muihinkin massamäärättömiin ruutuihin ver-

talluluvut 

18 
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Huom. Silmukoinnin tarkoituksena on selvittää, onko mandollista löytää 

siirtotyölle kuljetusmatkoiltaan edullisempi ratkaisu. 

Tutkiminen suoritetaan yhden massayksikön avulla lisäämällä ja vähentä-

mällä se massamääriä sisältävistä ruuduista ed. esitetyllä tavalla. 

Vertailuluku osoittaa saadun tuloksen: 

- Mikäli ruutuun tulee positiivinen vertalluluku, niin siirrettäessä ko. 

ruutuun massoja kasvaa kokonaissiirtomatka vertailuluvun osoittaman 

matkan verran jokaista massayksikköä kohden 

- Vertailuluvun ollessa 0, voidaan ruutuun sijoittaa massoja kokonais-
slirtomatkan kasvamatta 

- Mikäli ruutuun tulee negatiivinen vertailuluku, on mandollisuus löytää 

siirtomatkoiltaan edullisempi ratkaisu, sillä siirrettäessä ko. ruutuun 

massoja, lyhenee kokonaissiirtomatka vertailuluvun osoittaman määrän 

jokaista massayksikköä kohden 

Korjaus 

1 	Todetaan, että silmukoinnilla on saatu negatiiviset vertailuluvut 
ruutuihin L3 - P3, L3 - P2 ja L3 - P1. 

II Otetaan tarkastelun kohteeksi itseisarvoltaan suurimman negatiivisen 
vertalluluvun antanut silmukka (L3 - P3 Ml - P3 Ml - PK L3 - 
PK), koska siirryttäessä ruutuun L3 - P3 massoja lyhenee massojen 
kokonaissiirtomatka vertailuluvun itseisarvon verran jokaista siir-

rettävää massayksikköä kohden 

1 • 	III Suoritetaan korjaus: 

- Valitaan silmukan - merkkisistä ruuduista pienempi massamäärä 
(L3 - PK = 580) ja lisätään se ruutujen L3 - P3 ja Ml - PK massa-
määrälukuihin. Ed. mainittu massamälärä (580) vähennetään vastaavas-
ti ruutujen L3 - PK ja Ml - P3 massamääristä (taulukko 6) 

IV Kun korjaus on suoritettu, silmukoidaan massamäärättömiin ruutuihin 

vertailuluvut (taulukko 6). 

Saadut vertailuluvut ovat kaikki positiivisia, joten saatu ratkaisu on 
optimiratkaisu annetuilla lähtötiedoilla. 



Huom! Ko. käyttötapauksessa voidaan ennen varsinaisen siirtosuunnitte-

lun aloittamista sijoittaa varamaanottopaikasta kuviteltu penger täy-
teen. Tämän jälkeen aloitetaan siirtosuunnittelu vasexmnasta yläkulmasta 
saattaen vuoroin leikkaus- ja pengerrivi täyteen. 

Ed. mainitulla tavalla saatu perusvaihtoehto on usein jo varsin "lähellä" 

optimiratkaisua. 

Ht 

IyAp4JANOTTOpAIKKA 1 
m3ktr 	 Ml =8000 m3ktd 

5 
o 	 HkMr 0 

HtMr 	HtMr 

L1 	1 	1 	12 	1 	 55 
(800 m3ktr 5+00 	1550 m3klr 	15+00 	

Olm3ktr 
L3 1 

20+00 

Ilo 	IlO 	1 	01 	0 	I( 
1 10+00 1 

P1 	P2 	P3 

2100 m3rtr 	2400 m3rtr 	1900 m3r 

•I 
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m3rtr 

Kuva 4 PELKISTETTY MASSADIAGRAMMI 

Leik- Li L2 Ml L3 
\kaus 

Pen\ 800 550 8000 _________ 
Yht. 

ger 	\ 1,10 1,10 1,00 1,05 ______ 

P1 
450 400 1550 1150 –4399 

2100 
880 610 610 +1 

1250 + 1500 400 + 700 850 350 –99 
P2 2400 

+1 ^ 1 2400 +1 

+15 - - 
1900 -- - 

----+--# 
PK 

4000 4000 1 
—4-- 

4000 
3670 --_ 

3090 +1 580 –1 

Yht. 880 610 8000 580 10070 

Taulukko 5 



. 

Leik- 11 12 Ml 13 
\kaus 

800 550 8000 550 
Pen..\ Yht. 
ger 110 1,10 1,00 105 

P1 450 400 1550 1150 +800 
2100 

880 610 610 +1 

P2 1250 + i500 400 + 700 850 350 *600 
2400 

i1 +1 2400 +1 

P3 
1900 + 1500 1050 +700 1500 300 

1900 - - 

+1 +1 1320 580 

4000 4000 1 4000 
PK 3670 - ___ ----- 

3670 ______ 

Yht. 880 610 8000 580 

Taulukko 6 

21 
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6.3 	Esim. 3: T i e 1 1 n j  a 1 1 a 	rn a s s a y 1 1 j  ä ä m ä 

Lähtiasiakirjat 

Maanleikkausty5, josta on laadittu pelkistetty massadiagrammi (kuva 5) 

Lähtöarvotaulukko (taulukko 7) 

Massadiagrammin perusteella laaditaan lähtöarvotaulukko, jossa pystysarak-

keet muodostuvat leikkauksista ja vaakarivit penkerelstä. 

Lähtiarvojen taulukointi (taulukko 7) 

Leikkauksien tunnukset (Ll ... L3) sijoitetaan taulukon yläreunassa 

olevalle riville paalutuksen kasvusuunnan osoittamassa järjestykses-

sä alkaen vasemmalta ja kuvitellun leikkauksen tunnus (LK) äärimmäl-

seksi oikealle. Leikkauksien massamäärät (m3ktr) sijoitetaan tunnus-

ten alapuolella olevalle riville. 

II 	Tilavuusyksiköiden muuntokertoimet, jotka saadaan työnsuunnittelun 

standardeista TVH rek.no 2582 (kuva 2), sijoitetaan massamääräluku-

jen alapuolelle. 

III Massamääräluvut kerrotaan muuntokertoimilla ja saadut uudet massa-

määräluvut (m3rtr) sijoitetaan taulukon alareunassa olevalle riville. 

IV 	Pengerten tunnukset (Pi ... P3) ja läjitysalueen tunnus (Ki) sijoi- 

tetaan taulukon vasemmassa reunassa olevalle sarakkeelle paalutuksen 

kasvusuunnan osoittamassa järjestyksessä alkaen ylhäältä. 

V 	Pengerten massamäärät (m)rtr) ja läjitysalueen tilavuus sijoitetaan 

taulukon oikeassa reunassa olevalle sarakkeelle. 

VI 	Kuvitellun leikkauksen massamäärä on pengerten massamäärien ja läji- 

tysalueen tilavuuksien summa vähennettynä leikkausten massamäärällä. 

Huom. Leikkausten ja pengerten massat (m3rtr) on saatettu toisiaan 

vastaaviksi muuntokertoimien avulla. 

VII Tarkastetaan, että vallitsee massatasapaino (leikkausten massamäärä 

pengerten massamäärä). 

VIII Jokainen ruutu (Li - P1, Li - P2 ...) jaetaan neljään osaan seuraa-

vasti 
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Etäisyys 	Vert. -luku 

Massamäärä 	Massayks. 

- ruudun vasempaan yläosaan merkitään massadiagrammista mitattu 
(laskettu) ko. leikkauksen ja penkereen välinen etäisyys 

- ruudun vasempaan alaosaan merkitään massarnääräiluku siirtosuunnit-
telussa esitetyllä tavalla 

- oikeanpuoleisten osien käyttö ilmenee optimointia selitettäessä 

IX 	Jokaisen ruudun vasempaan yläosaan merkitään massadiagrammista saatu 
etäisyysluku. 

• 	Kuvitellun leikkauksen etäisyys jokaisesta penkereestä tulee olla 
huomattavasti suurempi kuin yksikään muu taulukoitu etäisyys ja ku-

vitellun leikkauksen etäisyys läjitysalueesta huomattavasti pienem-
pi kuin yksikään muu taulukoitu etäisyys. 

Siirtosuunnittelu 

Siirtosuunnittelu aloitetaan taulukon vasemmasta yläkulmasta (ruutu Li - 
P1) 

- verrataan leikkauksen Li (1)00 m)rtr) ja penkereen P1 (750 m3rtr) massa-
määrälukuja keskenään ja valitaan näistä pienempi (P1 = 750), joka si-
joitetaan ruutuun Li - P1 

- penger P1 tuli kokonaan sijoitetuksi, mutta leikkaus Li jäi vajaaksi 
(1)00 - 750 = 550 m3rtr) 

- siirrytään ruutuun Li - Ki 

- verrataan leikkauksen Li jäljellä olevaa massamäärää (550 m3rtr) ja 
kaatopaikan Ki massamäärää (8000 m3rtr) keskenään ja valitaan näistä 
pienempi (Li = 550), joka sijoitetaan ruutuun Li - K1 

- leikkaus Li tuli sijoitetuksi 

- siirrytään ruutuun L2 - K1 

- näin jatketaan siirtosuunnittelua kunnes kaikki massat on sijoitettu 

Todetaan, että siirtosuunnjttelulle on saatu eräs ratkaisu. 



Huom. Yleisohjeena voidaan sanoa, että siirtosuunnittelussa saatetaan 

vuoroin penger ja leikkaus täyteen esim.: 

Tarkastetaan, että massamäärälukuja sisältäviä ruutuja on yhtä vähemmän 

kuin leikkauksia ja penkereltä. 

2L 

Silmukointi 

Tutkitaan, onko saatu ratkaisu samalla optimiratkalsu siirtomatkojen suh-

teen. Tutkiminen tapahtuu ns. silmukointimenettelyä käyttäen. 

- valitaan taulukoista ruudut, joissa ei ole rnassamäärälukuja 

- tarkastellaan esim. ruutua L3 - P3 

1 	sijoitetaan ruutuun yksi massayksikkö 

II siirrytään vaakarivillä ruutuun LK - P3, josta vähennetään yksi 

massayksikk5 

III siirrytään pystysarakkeella ruutuun LK - Ki, johon lisätään yksi 

massayksikk5 

IV siirrytään vaakarivillä sarakkeelle L3 - Ki, josta vähennetään yksi 

massayksikkö 

- näin saatiin syntymään silmukka 

- lasketaan ruutuun L3 - P3 vertailuluku 

- vertailuluku lasketaan etäisyyslukujen avulla siten, että etäisyysluvun 

etumerkki on sama kuin siirretyn massayksikön 

L3 - P3—LK - P3—LK - K1—L3 - Ki 

+ 8o 	- k000 	+ 1 	- 1270 	= - 

- samoin silmukoidaan kaikkiin muihinkin massamäärättömiin ruutuihin ver-

tailuluvut 

•i 

•i 
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Huom. Silmukoinnin tarkoituksena on selvittää, onko mandollista löytää 

siirtotyölle kuljetusmatkoiltaan edullisempi ratkaisu. 

Tutkiminen suoritetaan yhden massayksikön avulla lisäämällä ja vähentämäl-

lä se massamääriä sisältäivistä ruuduista ed. esitetyllä tavalla. 

Vertailuluku osoittaa saadun tuloksen: 

- Mikäli ruutuun tulee positiivinen vertailuluku, niin siirrettäessä ko. 

ruutuun massoja kasvaa kokonaissiirtomatka vertailuluvun osoittaman 

matkan verran jokaista massayksikköä kohden 

- Vertailuluvun ollessa 0, voidaan ruutuun sijoittaa massoja kokoriaissiir-
tomatkan kasvamatta 

- Mikäli ruutuun tulee negatiivinen vertailuluku, on mandollisuus löytää 

siirtomatkoiltaan edullisempi ratkaisu, sillä siirrettäessä ko. ruutuun 
massoja, lyhenee kokonaissiirtomatka vertailuluvun osolttaman määrän 

jokaista massayksikköä kohden. 

Korjaus 

1 	Todetaan, että silmukoinnilla on saatu negatiiviset vertailuluvut 

ruutuihin L3 - P3, L3 - P2, L2 - P3, L2 - P2, Li - P3 ja Li - P2 

II 	Otetaan tarkastelun kohteeksi itseisarvoltaan suurimman negatiiviser. 
vertailuluvun antanut silmukka (L3 - P3—*LK - P3—LK - Kl—..L3 - 

Ki), koska siirrettäessä ruutuun L3 - P3 massoja, lyhenee massojen 

kokonaissiirtomatka vertailuluvun itseisarvon verran jokaista siir-

rettävää massayksikköä kohden 

III 	Suoritetaan korjaus: 

- Valitaan silmukan - merkkisistä ruuduista pienempi massamäärä 

(LK - P3 = 600) ja lisätään se ruutujen L3 - P3 ja LK - Ki massa- 

määrälukuihin. Ed. mainittu massamäärä (600) vähennetään vastaa- 

vasti ruutujen L3 - P3 ja L3 - Ki massamääristä (taulukko 8) 

IV 	Kun korjaus on suoritettu, silmukoidaan massamäärättömiin ruutuihin 
vertailu].uvut (taulukko 8) 

V 	Todetaan, että taulukkoon 8 on uudella silmukoinnilla saatu negatil- 
viset vertailuluvut ruutuihin L3 - P2 ja L2 - P2 

VI 	Otetaan tarkastelun kohteeksi itseisarvoltaan suurimman negatiivisen 

vertailuluvun antanut silmukka (L3 - P2-*LK - P2-'LK - K1—L3 - Ki) 
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VII 	Suoritetaan korjaus: 

- Valitaan - merkkisistä sarakkeista pienempi massamäärä (LK - P2 

= 1150) ja lisätään se ruutujen L3 - P2 ja LK - K1 massamäärälu-

kuihin. Ed. mainittu massamäärä (1150) vähennetään vastaavasti 

ruutujen LK - P2 ja L - Xi massamääristä (taulukko 9) 

VIII Tämän jälkeen silmukoidaan uudet vertalluluvut massamäärättömiin 

ruutuihin (taulukko 9) 

Saadut vertailuluvut ovat kalkki positiivisia, joten saatu ratkaisu 

on samalla optlmiratkalsu annetuilla lähtötiedoilla. 

Huom Ko. käyttötapaukeessa voidaan ennen varsinaisen siirtosuurinitte-

lun aloittamista sijoittaa kuvitellun leikkauksen massat läjitys-

alueelle. 
Tämän jälkeen aloitetaan siirtosuunnittelu vasemmasta yläkulmasta 

saattaen vuoroin leikkaus- ja penger-rivi täyteen. 

Ed. mainitulla tavalla saatu perusvaihtoehto on usein jo varsin 

lähellä" optimlratkaisua. 

•i 
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Kuva 5 PELKISTETIV MASSADIAGRAMMI 



. 

11 L2 L3 LK 

ioo 1950 2950 \ 
Pen-\ Yht. 
ger 1,10 1,10 1,05 - 

P1 350 420 +840 1620 + 1300 4000 
750 

750 +1 +1 

1300 530 1270 1 
Ki 8000 

550 2150 3100 -T +1 

P2 
1370 -3929 580 -3949 620 149  

- 4000 1 
......L....... 1150 

___ _:_ ---- 
2450 - 2849 1680 -2849 480 -4789 4000 -1 

600 
+1 +1 +1 600 

Yht. 1300 2150 3100 3950 10500 

Taulukko 7 

Leik- 11 L2 L3 LK 
\kaus 

\ 1200 1950 2950 
Yht. 

1,10 1,10 105 - 

350 420 + 840 1620 +1300 4000 
P1 750 

750 +1 +1 

1300 530 1270 1 
8000 Ki 

550 2150 2500 
- 

-1 2800 +1 

1370 -3929 580 -3949 620 I4649 4000 
P2 ---- 1150 

+1 +1 +1 1150 -1 

2450 +1940 1680 +1940 480 4000 
P3 600 

+1 +1 600 

Yht. 1300 2150 3100 3950 10500 

Taulukko 8 
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Leik- 11 L2 13 LK 

Yht. 1200 1950 2950 3950 
Pen -  
ger 1 io i - 

P1 350 420 +8.40 1620 41300 4000 
75Q ___-____---- 

1(1 

__-- 

1300 530 1270 1 
8001) 

__ ^2 2_22_ 

P2 1370 +720 580 

_ 
+700 620 4000 

1150 

- +1 +1  

--- 

__L2 -- 

2450 +1940 1680 +1940 480 4000 
600 P3 - - 

Yht. 1300 2150 3100 3950 10500 

Taulukko 9 

28 

. 
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6.Lt 	Esim. l: T 1 e 1 1 n j  a 1 1 e 	m a s s a v a j a u s t a 	j  a 	1 ä - 

ji t y sai ue e lie 	s ii r r e t t äv 1 ä 	ma s s 0- 

ja 

Lähtöasiakirjat 

Maanlelkkaustyö, josta on laadittu pelkistetty massadiagramml (kuva 6) 

Lhtöarvotaulukot 

Massadiagrammin perusteella laaditaan kaksi lähtöarvotaulukkoa. Toiseen 

tulevat läjitysalueille vietävät massat ja toiseen tielinjan pengerrys-

työt. 

6.1.1 L 	j 1 t y s a 1 u e e 1 1 e 	v 1 e t ä v ä t 	m a s s a t 

i• 

Lähtöasiaklrj at 

Maanleikkaustyö, josta on laadittu pelkistetty massadlagrammi (kuva 6) 

Lähtöarvotaulukko (taulukko 10) 

Massadiagrammin perusteella laaditaan lähtöarvotaulukko, jossa pystysarak-

keet muodostuvat leikkauksista ja vaakarivit läjitysalueista. 

Lähtöarvojen taulukointi (taulukko 10) 

Lelkkauksien tunnukset (L2, L), L6, L7)  sijoitetaan taulukon yläreu-
nassa olevalle riville paalutuksen kasvusuunnan osolttamassa jirjes-

tyksessä alkaen vasemmalta ja kuvitellun lelkkauksen tunnus (LK) 

äärimmälseksi oikealle. Lelkkauksien massamäärät (m3ktr) sijoitetaan 

tunnusten alapuolella olevalle riville. 

II 	Tilavuusyksiköiden muuntokertolmet, jotka saadaan työnsuunnittelun 

standardeista TVH rek.no 2582 (kuva 2) sijoitetaan massamäärälukujen 

alapuolelle. 

III Massamääräluvut kerrotaan muuntokertoimilla (yl x ki = tielinjan 

leikkauksesta kuljetusvälineeseen) ja saadut uudet massamääräluvut 

(m)itd) sijoitetaan taulukon alareunassa olevalle riville. 

IV 	Läjitysalueiden tunnukset (Ki, K2) sijoitetaan taulukon vasemmassa 

reunassa olevalle sarakkeelle paalutuksen kasvusuunnan osoittamassa 

järjestyksessä alkaen ylhäältä. 
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V 	Läjitysalueiden tilavuudet (m)itd) sijoitetaan taulukon oikeassa 
reunassa olevalle sarakkeelle. 

Huom. Leikkausten ja pengerten massat (mitd) on saatettu toisiaan 

vastaaviksi muuntokertoimien avulla. 

VI 
	

Tarkastetaan, että vallitsee massatasapaino (leikkausten massamäärä 

= läjitysalueiden rnassamäärä). 

VII 
	

Jokainen ruutu (L2 - Ki, L2 - K2 ... ) jaetaan neljään osaan seuraa- 
vasti 

Etäisyys Vert. -luku 

Massamäärä Massayks. 

- ruudun vasempaan yläosaan merkitään massadiagrammista mitattu 

(laskettu) ko. leikkauksen ja penkereen välinen etäisyys 

- ruudun vasempaan alaosaan merkitään massamääräluku siirtosuunnit-
telussa esitetyllä tavalla 

- oikeanpuoleisten osien käyttö ilmenee optimointia selitettäessä 

VIII Jokaisen ruudun vasempaan yläosaan merkitään massadiagrammista saatu 
etäisyysluku. 

Kuvitellun leikkauksen etäisyys läjitysalueista on inäärättävä huomat-
tavasti lyhyemmäksi kuin yksikään muu taulukoitu etäisyys. 

Siirtosuunnittelu 

Siirtosuunnittelu aloitetaan taulukon vasemmasta yläkulmasta (ruutu L2 - 
Ki) 

- verrataan leikkauksen L2 (680 m3itd) ja läjitysalueen K1 (1500  mitd) 
massamäärälukuja keskenään ja valitaan näistä pienempi (L2 = 680), joka 
sijoitetaan ruutuun L2 - K1 

- leikkaus L2 tuli kokonaan sijoitetuksi, mutta läjitysalue jäi vajaaksi 
(1500 - 680 = 820 m3itd) 

- siirrytään ruutuun L) - K1 

- verrataan läjitysalueen Ki jäljellä olevaa massamäärää (820 m3itd) ja 

leikkauksen L5 massamäärää (1190  m7itd) keskenään ja valitaan näistä 
pienempi (Ki = 820), joka sijoitetaan ruutuun L3 - Ki 

•i 

•i 



- läjitysalue Ki tuli sijoltetuksi 

- siirrytään ruutuun L3 - K2 

- näin jatketaan siirtosuunnittelua, kunnes kaikki massat on sijoitettu 

Todetaan, että siirtosuunnittelulle on saatu eräs ratkaisu 

Huom. Yleisohjeena voidaan sanoa, että siirtosuunnittelussa saatetaan 

vuoroin läjitysalue ja leikkaus täyteen esim. 
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Tarkästetaan, että massamäärälukuja sisältäviä ruutuja on yhtä vähemmän 

kuin leikkauksia ja läjitysalueita. 

Silmukointi 

Tutkitaan, onko saatu ratkaisu samalla optimiratkalsu siirtomatkojen suh-

teen. Tutkiminen tapahtuu ns. silmukointimenettelyä käyttäen 

- valitaan taulukoista ruudut, joissa ei ole massamäärälukuja 

- tarkastellaan esim. ruutua LK - Ki 

1 	sijoitetaan ruutuun yksi massayksikkö 

II siirrytään vaakarivillä ruutuun L3 - Ki, josta vähennetään yksi 

massayksikkö 

III siirrytään pystysarakkeella ruutuun L3 - K2, johon lisätään yksi 

massayksikkö 

IV siirrytään vaakarivillä sarakkeelle LK - K2, josta vähennetään yksi 

massayks ikkö 

- näin saatiin syntymään silmukka 

- lasketaan ruutuun LK - Ki vertailuluku 



- vertalluluku lasketaan etäisyyslukujen avulla siten, että etäisyysluvun 

etumerkki cm sama kuin siirretyn massayksikön 

LK - K 1 - 	- K1— L3 - K2 -* LK - K2 

+ 1 	- 1350 	+ 1250 	- 1 	= - 100 

- samoin silmukoidaan kaikkiin muihinkin massamäärättömiin ruutuihin vei'-
tailuluvut 

Huom. Silmukoinnin tarkoituksena on selvittää, onko mandollista löytää 

siirtotyölle kuljetusmatkoiltaan edullisempi ratkaisu. 

Tutkiminen suoritetaan yhden massayksikön avulla lisäämällä ja vähentämäl-

lä se massamääriä sisältävistä ruuduista ed. esitetyllä tavalla. 
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Vertailuluku osoittaa saadun tuloksen: 

- Mikäli ruutuun tulee positiivinen vertailuluku, niin siirrettäessä ko. 

ruutuun massoja kasvaa kokonaissiirtomatka vertailuluvun osoittaman mat-

kan verran jokaista massayksikköä kohden 

- Vertailuluvun ollessa 0, voidaan ruutuun sijoittaa massoja kokonaissiir-

tomatkan kasvamatta 

- Mikäli ruutuun tulee negatiivinen vertalluluku, on mandollisuus löytää 

siirtomatkoiltaan edullisempi ratkaisu, sillä siirrettäessä ko. ruutuun 

massoja, lyhenee kokonaissiirtomatka vertailuluvun osoittaman määrän jo-

kaista massayksikköä kohden 

Korjaus 

1 	Todetaan, että silmukoinnilla on saatu negatiivinen vertailuluku 

ruutuun LK - K1 ja vertailuluvuksi ± 0 ruutuun L2 - K2 

II 	Otetaan tarkastelun kohteeksi negatiivisen vertailuluvun antanut 

silmukka (LK - K1—L3 - K1—L3 - K2—.-LK - K2), koska siirrettäes-

sä ruutuun LK - Ki massoja lyhenee massojen kokonaissiirtomatka ver-

tailuluvun itseisarvon verran jokaista siirrettävää massayksikköä 

kohden 

III 	Suoritetaan korjaus 

- Valitaan silmukan - merkkisistä ruuduista pienempi massamäärä 

(L3 - Ki = 820) ja lisätään se ruutujen LK - Ki ja L3 - K2 massa- 

määrälukuihin. Ed. mainittu massamäärä (820) vähennetään vastaa- 

vasti ruutujen LK - K2 ja L3 - Ki massamääristä (taulukko ii) 

•i 

•i 
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IV 	Kun korjaus on suoritettu, silmukoidaan massamäärättömiin ruutuihin 

vertalluluvut (taulukko ii) 

V 	Todetaan, että taulukkoon 11 on uudella silmukoinnilla saatu nega- 

tiivinen vertailuluku ruutuun L2 - K2 

VI 	Otetaan tarkastelun kohteeksi negatiivisen vertailuluvun antanut 

silmukka (L2 - K2—.LK - K2—LK - K1—*L2 - Ki) 

VII 	Suoritetaan korjaus: 

- Valitaan silmukan - merkkisistä ruuduista pienempi massamäärä 

(LK - K2 = k95) ja lisätään se ruutujen L2 - K2 ja LK - Ki massa-
määrälukuihin. Ed. mainittu massamäärä (t95)  vähennetään vastaa-

vasti ruutujen L2 - Ki ja LK - K2 massamääristä (taulukko 12) 

VIII Tämän jälkeen silmukoidaan uudet vertailuluvut massamäärättömiin 

ruutuihin (taulukko 12) 

Saadut vertailuluvut ovat kaikki positiivisia, joten saatu ratkaisu on 

samalla optimiratkalsu annetuilla lähtötiedoilla. 

6.k.2 P e n g e r r y s t y ö t 

Lähtöasiakirjat 

Maanleikkaustyö, josta on laadittu pelkistetty massadiagrammi (kuva 6) 

Lähtöarvotaulukko (taulukko 13) 

Massadiagrammin perusteella laaditaan lähtöarvotaulukko, jossa pystysarak-

keet muodostuvat leikkauksista ja vaakarivit penkereistä. 

Lähtöarvojen taulukointi (taulukko 13) 

1 	Leikkauksien tunnukset (Li, Lk, L5) ja varamaanottopaikan tunnus 

(Ml) sijoitetaan taulukon yläreunassa olevalle riville paalutuksen 

kasvusuunnan osoittamassa järjestyksessä alkaen vasemmalta. Leikkauk-

sien massamäärät (m3ktr) ja vararnaanottopaikan massamäärä (m3ktd) 

sijoitetaan tunnusten alapuolella olevalle riville. 

II 	Tilavuusyksiköiden muuntokertoimet, jotka saadaan työnsuunnittelun 

standardeista TVH rek.no  2582 (kuva 2), sijoitetaan massamääräluku-

jen alapuolelle. 



III Massamääräluvut kerrotaan muuntokertoimilla ja saadut uudet massa-

määräluvut (m3rtr) sijoitetaan taulukon alareunassa olevalle riville. 

IV 	Pengerten tunnukset (P1 ... P3) sijoitetaan taulukon vasemmassa reu- 

nassa olevalle sarakkeelle paalutuksen kasvusuunnan osoittamassa 
järjestyksessä alkaen ylhäältä ja kuvitellun penkereen tunnus (PK) 
alimmalseksi. 

V 	Pengerten massamäärät (m3rtr) sijoitetaan taulukon oikeassa reunas- 
sa olevalle sarakkeelle. 

Kuvitellun penkereen (PK) massamäärä saadaan vähentämällä leikkaus-

ten ja varamaanottopaikan massamäärien summasta penkereiden massa- 

määrät. 

Huom. Leikkausten ja pengerten massat (m3rtr) on saatettu toisiaan 

vastaaviksi muuntokertoimien avulla. 

VI 	Tarkastetaan, että: vallitsee massatasapaino (leikkausten massamäärä 

= pengerten massamäärä). 

VII Jokainen ruutu (Li - P1, Li - P2 ... ) jaetaan neljään osaan seuraa-

vasti 

Etäisyys Vert • -luku 

Massamäärä Massayks. 

- ruudun vasempaan yläosaan merkitään massadiagrammista mitattu 

(laskettu) ko. lelkkauksen ja penkereen välinen etäisyys 

- ruudun vasempaan alaosaan merkitään massamääräluku siirtosuunnit-

telussa esitetyllä tavalla 

- oikeanpuoleisten osien käyttö ilmenee optimointia selitettäessä 

VIII Jokaisen ruudun vasempaan yläosaan merkitään massadiagrammista saatu 

e täl syysi uku. 

Kuvitellun penkereen etäisyys jokaisesta leikkauksesta tulee olla huomat-

tavasti suurempi kuin mikään muu taulukoitu etäisyys ja kuvitellun penke-

reen etäisyys varamaanottopaikasta huomattavasti pienempi kuin yksikään 

muu taulukoitu etäisyys. 

Si irtosuunnittelu 

3Lf 

Siirtosuunnittelu aloitetaan taulukon vasemmasta yläkulmasta (ruutu Li - 
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P1) 

- verrataan leikkauksen Li (950  m3rtr) ja penkereen P1 (1650 m3rtr)  massa-
määrälukuja keskenään ja valitaan näistä pienempi (Li = 950), joka si-
joitetaan ruutuun Li - P1 

- leikkaus L1 tuli kokonaan sijoitetuksi, mutta penger P1 jäi vajaaksi 

(1650 - 950 = 700 m3rtr) 

- siirrytään ruutuun L4 - P1 

- verrataan penkereen P1 jäljellä olevaa massamäärää (700  m3rtr) ja leik-

kauksen L massamäärä (1800 m3rtr) keskenään ja valitaan näistä pienem-
pi (P1 = 700), joka sijoitetaan ruutuun L 1t - P1 

- penger P1 tuli sijoitetuksi 

- siirrytään ruutuun L1  - P2 

- näin jatketaan siirtosuunriittelua, kunnes kaikki nRssat on sijoitettu 

Todetaan, että siirtosuunnittelulle on saatu eräs ratkaisu. 

Huom. Yleisohjeena voidaan sanoa, että siirtosuunnittelussa saatetaan 
vuoroin penger ja leikkaus täyteen esim.: 

Tarkastetaan, että massamäärälukuja sisältäviä ruutuja on yhtä vähemmän 
kuin leikkauksia ja penkereitä. 

Silmukointi 

Tutkitaan, onko saatu ratkaisu samalla optimiratkaisu siirtomatkojen suh-

teen. Tutkiminen tapahtuu ns. silmukointimenettelyä käyttäen. 

- valitaan taulukoista ruudut, joissa ei ole massamäärälukuja 

- tarkastellaan esim. ruutua L5 - P3 
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1 	sijoitetaan ruutuun yksi massayksikkö 

II siirrytään vaakarivillä ruutuun Ml - P3, josta vähennetään yksi 

irtassaykslkkö 

III siirrytään pystysarakkeella ruutuun Ml - PK, johon lisätään yksi 

massayksikkö 

IV siirrytään vaakarivillä ruutuun L5 - PK, josta vähennetään yksi 

massayksikkö 

- näin saatiin syntymään silmukka 

- lasketaan ruutuun L5 - P3 vertailuluku 

- vertailuluku lasketaan etäisyyslukujen avulla siten, että etäisyysluvun 

etumerkki oi sama kuin siirretyn massayksikön 

L5 - P3—..M1 - P3—..M1 - PK—ø.L5 - PK 

+ 700 	- 1600 	+ 1 	- 1000 	= - l3 

- samoin silmukoidaan kaikkiin muihinkin massarnäärättömiin ruutuihin ver-

talluluvut 

Huom. Silmukoinnin tarkoituksena on selvittää, onko mandollista löytää 

siirtotyölle kuljetusmatkoiltaan edullisempi ratkaisu. 

Tutkiminen suoritetaan yhden massayksikön avulla lisäämällä ja vähentämäl-

lä se massamääriä sisältävistä ruuduista ed. esitetyllä tavalla. 

Vertailuluku osoittaa saadun tuloksen: 

- Mikäli ruutuun tulee positiivinen vertailuluku, niin siirrettäessä ko. 

ruutuun massoja kasvaa kokonaissiirtomatka vertailuluvun osoittaman mat-

kan verran jokaista massayksikköä kohden 

- Vertalluluvun ollessa 0, voidaan ruutuun sijoittaa massoja kokonaissiir-

tomatkan kasvamatta 

- Mikäli ruutuun tulee negatiivinen vertalluluku, on mandollisuus löytää 

siirtomatkoiltaan edullisempi ratkaisu, sillä siirrettäessä ko. ruutuun 

massoja, lyhenee kokonaissiirtomatka vertailuluvun osoittaman määrän jo-

kaista massayksikköä kohden. 

Li 

•i 
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Korjaus 

1 	Todetaan, että silmukoinnilla on saatu negatiiviset vertailuluvut 

ruutuihin L5 - P1, L5 - P2 ja L5 - P3 

II Otetaan tarkastelun kohteeksi itseisarvoltaan suurimman negatiivisen 

vertailuluvun antanut silmukka (L5 - P3—.M1 - P3 —øMl - PK—L5 - 

PK), koska siirrettäessä ruutuun (L5 - P3) massoja lyhenee massojen 

kokonaissiirtomatka vertailuluvun itseisarvon verran jokaista siir-

rettävää massayksikköä kohden 

III Suoritetaan korjaus 

- Valitaan silmukan - merkkisistä ruuduista pienempi massamäärä 

(L5 - PK = 1600) ja lisätään se ruutujen L5 - P3 ja Ml - PK massa- 

määrälukuihin. Ed. mainittu massamäärä (1600) vähennetään vastaa- 

vasti ruutujen L5 - PK ja Ml - P3 massamääristä (taulukko ik) 

IV Kun korjaus on suoritettu, silmukoidaan massamäärättömiin ruutuihin 

vertailuluvut (taulukko ik). 

Saadut vertailuluvut ovat kaikki positiivisia, joten saatu ratkaisu on 
optimiratkaisu annetuilla lähtötiedoilla. 

HtMr 

 

Kuva 6 PELKISTETTY MASSADIAGRAMMI 



Leik- L2 13 L6 17 LK 
\kaus 

400 700 750 1200 

, 1,7 17 1,7 1,7 - Yht. 

2300 1350 2150 + Isoo 2900 +l9oo 1 - 100 
Ki 1500 

680 820 i - ̂1 +1 

- 

----------H- 
2200 ±0 1250 250 900 1 

K2 5000 
-- 

- •t 	1 370 +1 1275 2040 1315 -1 

Yht. 680 1190 1275 2040 1315 6500 

Taulukko 10 

\ Leik-. 
\[aus 

\ 
Pen-\ 
ger 

12 13 L6 L7 LK 

Yht. 

______ 

400 700 750 1200 

1,7 1,7 1,7 1,7 

2300 1350 .100 2250 + 2000 3000 +2100 1 
1500 Ki 

680 -r +1 
-- 

1 82Oj ___ 

K2 
2200 J ioo  1250 250 

- 

900 1 
5000 

+1 

- 
1190 1275 2040 495 -1 

Yht. 680 1190 1275 2040 1315 6500 

Taulukko 11 

\ Leik- 
\kaus 

\ 
'\ 

L2 13 16 17 

Yht. 
400 700 750 1200 

1,7 1,7 1,7 1,7 - 

Ki 
2300 1350 ±0 2250 +1900 3000 +2000 1 

1500 
185 +1 +1 +1 1315 

K2 
2200 1250 250 900 1 +ioo 

5000 
495 1190 1275 2040 i. 1 

Yht. 680 1190 1275 2040 1315 6500 

Taulukko 12 

38 

. 

n 
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. 

. 

\ Laik- 	11 14 Ml L5 
\kaus 

9oo i6o 300 1450 
Yht. Pen-' 

ger 	\ 1,05 1,10 1,00 1,10 _____ 

550 600 1550 +700 1250 -3599 
1650 1 - 

950 
- 700 +1 +1 

1450 +1200 300 650 +ioo 350 -4199 
P2 1050 --------------- 

+1 1050 ^ 1 +1 

2500 +1200 1350 1600 100 -4899 
1900 P3 ____:L___ r 1 j 

4000 4000 1 1 4000 
PK 

1150 +1 1600 -1 

Yht. 950 1800 3000 1600 7350 

Taulukko 13 

Leik-  11 13 Ml 15 
\kaus 

900 1650 3000 1450 
pen-\ Yht. 
ger 	' 1,05 1,10 1,00 1,10 _____ 

P1 
550 600 1550 +700 1250 +1300 

1650 - - - 

950 700 +1 +1 

P2 
1450 + i200 300 650 +ioo 350 + 700 

1050 - - - 

+1 1050 +1 +1 

2500 +1200 1350 1600 100 
P3 1900 - - - 

+1 50 250 1600 

PK 
4000 4000 1 4000 
- - - 

2750 

Yht. 950 1800 3000 1600 1350 

Taulukko 14 
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6.5 	Esim. 5: 	M a s s a n s 1 1 r t o s u u n n 1 t t e 1 u t a p a u k - 

sessa, jolloin massamäärälukujen 
lukumäärä on pienempi kuin lelk-- 
kauksien lukumäärä lisättynä 
pengerten lukumäärällä, mistä 
summasta vähennetään yksi 

Lähtöaslakirjat 

Maanleikkaustyö, josta on laadittu pelkistetty massadlagrammi (kuva 7) 

Lähtöarvotaulukko (taulukko 15) 

Massadiagrammin perusteella laaditaan esim. 1. mukainen lähtöarvotaulukko. 

Lähtö'arvojen taulukointi 

1 	Soveltaen esim. 1. mukaan 

II 	Tarkastetaan, onko massamäärälukujen lukumäärä yhtä suuri kuin leik- 

kauksien lukumäärä lisättynä pengerten lukumäärällä, mistä summasta 

vähennetään yksi 

Leikkauksia 	4 kpl 

Penkereltä 	4 kpl 

Yhteensä 	8 kpl 

Sljoitettuja massamäärälukuja 6 kpl 

III Todetaan, että ehto ei toteudu 

IV 	Ed. mainitussa tilanteessa sijoitetaan ratkaisuun yksi tai useampia 

kuviteltuja massamäärälukuja (E), jotta ehto tulee täytetyksi. 

Huom. Kuvitellun massan (E) sijoittelussa tulee noudattaa seuraa-
vaa sääntöä: 

- E sijoitetaan sellaiseen ruutuun, että taulukon vasemmasta yläkul-

masta päästään taulukon oikeaan alakulmaan siirtymällä massamäärä-

luvun sisältämistä ruuduista toiseen vaaka- ja pystysuorla aske-
lelta käyttäen. 

. 

Kuviteltua massamäärälukua (E) käytetään kuten muitakin massamäärä-

lukuja. 
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V 	Ed. kerrottua snt5ä noudattamalla voidaan kuviteltu massam.ärä 
(E) sijoittaa ruutuihin L) - P1 tai L2 - P2 

VI 	Sijoitetaan E ruutuun L2 - P2 

VII Lasketaan ruutuihin, joissa ei ole massamääriä, vertailuluvut. 

Huom. Mikäli vertailulukuja laskettaessa silmukan kulmaruuduksi 

tulee ruutu, joka sisältää E:n ja ko. vertailuluku on negatiivinen, 

niin E on pienin siirnukan kulmaruuduissa olevista massamääräluvuis-

ta. 

VIII Kaikki vertailuluvut ovat positiivisia, joten saatu ratkaisu on sa-
malla optimiratkaisu aimetuilla lähtötiedoilla. 

m3ktr 

HtMr 

HtMr 	1 L3 	1 
HtMr 	 HtMr 	L4 

I Li 	1 	______ 
180m3kr 	1 L2 1 9Om3ktr 	28Om3ktJ 	60m3ktr 
0 i 	0 	IoI-o 	1 -o 	1 o 	o- 

i 	P1 	1 	1 	P2 	1 	1 1 300m3rtrI 	400in3rtr 1 	200 __________ 	100 m3rtr 

m3rtr 

Kuva 7 PELKISTETTY MASSADIAGRAMMI 

Leik- 
\kaus 

\ 
11 12 L3 14 

Yht. 

180 90 280 360 

1.10 1.10 1.10 1.10 

P1 300 260 920 +510 1520 +610 
300 

200 100 +1 +1 

P2 
880 +540 300 350 950 

+1 E 300 100 

p3 
1520 .1830 950 +1300 300 +600 300 200 

.1.1 +1 +1 200 

P4 
2080 2440 1500 1900 850 +1200 250 

100 
+1 +1 +1 100 

- 

Yht. 200 100 300 400 1000 

Taulukko 15 
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7 	SOVELLUTUSESIMEIKIT 

7.1 	Esim. 6: T 1 e 1 1 n j a 1 1 a m a s s a v a j  a u s t a 

Lähtöaslaklrjat 

Maanle1kkausty5, josta on laadittu pelkistetty massadiagramml (kuva 8). 

Massadiagrammista on laskettavissa leikkauksien ja penkereiden keskinäi-

set etäisyydet. 

Läht öarvotaulukko 

Massadiagrammin perusteella laaditaan lähtöarvotaulukko, jossa pystysarak- 

keet muodostuvat lelkkauksista sekä varamaanottopaikoista ja vaakarivit 

penkereistä. 

Pystysarakkeiden lukumäärä = leikkauksien ja varamaanottopaikkojen luku- 

määrien summa. Vaakarivien lukumäärä penkereiden ja kuvitellun penke-

reen lukumäärien summa. 

Läht5arvojen taulukointi (taulukko 16) 

Leikkauksien tunnukset (Li ... L5) ja varamaanottopaikkojen tunnuk-

set (Ml, M2) sijoitetaan taulukon yläreunassa olevalle riville. 

Lelkkauksien massamäärät (mktr) ja varamaanottopaikkojen massamää-

rät (mktd) sijoitetaan tunnusten alapuolella olevalle rivllle. 

II 	Tilavuusyksiköiden rnuuntokertolmet, jotka saadaan työnsuunnittelun 

standardeista TVH rek.no 2582 (kuva 2) sijoitetaan massamäärälukujen 

alapuolelle. 

III Tämän jälkeen massamääräluvut kerrotaan muuntokertoimilla ja saadut 

uudet massamääräluvut (m)rtr) sijoitetaan taulukon alareunassa ole-

valle riville. 

IV 	Pengerten tunnukset (P1 ... PJ+) ja kuvltellun penkereen tunnus (PK) 

sijoitetaan taulukon vasemmassa reunassa olevalle sarakkeelle. 

v 	Pengerten massamäärät (m3rtr) sijoitetaan taulukon oikeassa reunas- 

sa olevalle sarakkeelle 

Kuvitellun penkereen massamäärä = IL + 1 M - 	P (m)rtr), joka si- 

joitetaan PK - sarakkeelle äärimmäiseksi oikealle. 

VI 	Tarkastetaan, että L + 2M = P + PK. 

•i 

. 
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VII Jokainen ruutu (Li - P1, Li - P2 ... ) jaetaan neljään osaan seu-

raavasti: 

Etäisyys Vert.-luku 

Massamäärä Massayks. 

- ruudun vasempaan yläosaan merkitään massadiagrammista laskettu ko. 

leikkauksen ja penkereen välinen etäisyys 

- ruudun vasempaan alaosaan merkitään massamääräluku siirtosuunnit-

telussa merkityllä tavalla 

- olkeanpuoleisten osien käyttö käy ilmi optimointia selitettäessä 

• 	VIII Jokaisen ruudun vasempaan yläosaan merkitään massadiagrammista saa- 

tu etäisyysluku. 

Siirtosuunnittelu (taulukko 16) 

1 	Ennen siirtosuunnittelun aloittamista lasketaan varamaanottopaikoil- 

ta tarvittava massamäärä = P - ZL, koska kaikki leikkausmateriaa-
li sijoitetaan penkereisiin. 

II Siirtosuunnittelu aloitetaan taulukon vasemmasta yläkulmasta ("luo-

teiskulma") 

- verrataan leikkauksen Li (920 m3rtr) ja penkereen P1 (2100 rn3rtr) 

massamäärälukuja keskenään ja valitaan näistä pienempi (920), joka 

sijoitetaan ruutuun L1 - P1 

- leikkaus Li tuli sijoitetuksi, mutta penger P1 jäi vajaaksi (2100 - 
920 = 1180 m3rtr) 

- siirrytään ruutuun Ml - P1 

- tarkastellaan ruuduissa Ml - P1, Ml - P2, Ml - P3 ja Ml - P4 ole-

via etäisyyslukuja 

- havaitaan, että ruudussa Ml - P1 etäisyysluku on pienin (1300) 

- koska varamaanottopaikkoja on kaksi, tarkastellaan myös ruuduissa 

M2 - P1, M2 - P2, M2 - P3 ja M2 - P4 olevia etäisyyslukuja 

- havaitaan, että ruudussa M2 - P4 etäisyysluku on pienin (1050) 



- koska varamaanottopaikoilta tarvittiin massoja 2450  m3rtr, voidaan 

päätellä, että ne on edullisinta sijoittaa ruutuihin Ml - P1 ja 

M2 - P 11., koska etäisyysluvut varamaanottopaikoista ovat pienirnmät 

näissä ruuduissa 

- sijoitetaan ruutuun Ml - P1 massamääräluvun paikalle 1180, jolloin 

mylis penger' on sijoitettu 

- koska ruudun Ml - P2 etäisyysluku on 1900 ja ruudun M2 - P4 etäi-

syysluku on 1050  sekä tarvittava massamäärä on 2450 - 1180 = 1270 

m3rtr, on oletettavaa, että massoja siirretään ruutuun M2 - P4 

41f 

- siirrytään ruutuun L2 - P2 

- verrataan lelkkauksen L2 ja penkereen P2 massamäärlä ja valitaan 

pienempi (700),  joka sijoitetaan ruutuun L2 - P2 

- leikkaus L2 tuli sijoitetuksl 

- siirrytään ruutuun L3 - P2 ja verrataan leikkausta L3 ja penkereen 

P2 jäännöstä 1250 - 650 = 600 m3rtr sekä valitaan näistä pienempi 

(650), joka sijoitetaan ruutuun L3 - P2 

- penger P2 tuli sijoitetuksi 

- siirrytään ruutuun L) - P3 ja verrataan pengertä P3 ja leikkauksen 

L3 jäännöstä 1250 - 650 600 m3rtr sekä valitaan näistä pienempi 

(600), joka sijoitetaan ruutuun L3 - P3 

- leikkaus L3 tuli sijoitetuksi 

- siirrytään ruutuun Lk - P3 ja jatketaan ed. kuvatulla tavalla 

- on saatu myös penkereet P3 ja P4 sekä leikkaukset L4 ja L5 sijolte-

tuk s 1 

- kaikki muut massat merkitään siirrettäväksi kuvlteltuun penkeree-

seen (PK) 

- siirrytään ruutuun Ml - PK 

- merkitään ruutuun 10000 - 1180 = 8820 m3rtr, jolloin varamaanotto-

palkka Ml tulee sijoitetuksi 

•i 
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- siirrytään ruutuun M2 - PK 

- merkitään ruutuun 5000 - 1270 = 7730 m3rtr, jolloin varamaanotto-

paikka M2 tulee sijoitetuksi ja kuviteltu penger PK tulee myös si-

joitetuksi 

- tarkastetaan vielä, että kaikki siirretyt massamäärät ovat mate-

maattisesti, oikein ja siirtosuunnittelussa vallitsee lähtötilan-

teen mukainen massatasapaino 

III Todetaan, että siirtosuunnittelulle on saatu eräs ratkaisu 

IV Tarkastetaan, että massamäärälukuja sisältäviä ruutuja on yhtä vä-

hemmän kuin leikkauksia (varamaanottopaikkoja) ja penkereitä (kuvi-
teltu penger) 

Huom. Yleisperiaatteena on edetä vasemmasta yläkulmasta oikeaan ala-

kulmaan seuraten lävistäjäruutuja ja saattaen vuoroin leikkaus ja 

penger täyteen. 

Mikäli esimerkissä olisi vain yksi varamaanottopaikka, ei esimerkin 

mukaisia vertailuja etäisyyslukujen ja varamaanottopaikalta tuotavan 

massamäärän kesken tarvitsisi suorittaa, vaan taulukon täyttö etenisi 

systemaattisesti vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan. 

Silmukointi (taulukko 16) 

Tutkitaan, onko saatu ratkaisu samalla optimiratkaisu siirtomatkojen suh-

teen. Tutkiminen tapahtuu ns. silmukointimenettelyä käyttäen. 

• 	

- valitaan taulukosta ruudut, joissa ei ole massamäärälukuja ja joiden 

etälsyysluku on samaa suuruusluokkaa kuin ruuduissa, joissa on massamää 

rälukuja (tämä siksi, koska voidaan olettaa, että tällaisiin ruutuihin 
on mandollista siirtää massoja). 

- tällaisia ruutuja ovat 

Li - P2, etäisyys 1250 

L2 - P1, etäisyys koo 
L2 - P3, etäisyys 1200 

L4 - P2, etäisyys 1050 

L3 - Pk, etäisyys 1100 

L5 - P3, etäisyys 1000 

- tarkastellaan ruutua L2 - P1 



L5 

1 	sijoitetaan ruutuun yksi massayksikkö 

II 	siirrytään vaakarivillä ruutuun Ml - P1 ja vähennetään tästä yksi 

massayksikkö 

III siirrytään ruutuun Ml - PK ja lisätään tähän yksi massayksikkö 

IV 	siirrytään ruutuun M2 - PK ja vähennetään yksi massayksikkö 

V 	siirrytään ruutuun M2 - P4 ja lisätään yksi massayksikkö 

VI 	siirrytään ruutuun L4 - P4 ja vähennetään yksi massayksikkö 

VII siirrytään ruutuun L4 - P3 ja lisätään yksi massayksikkö 

VIII siirrytään ruutuun L3 - P3 ja vähenrietään yksi massayksikkö 

IX 	siirrytään ruutuun L3 - P2 ja lisätään yksi massayksikk5 

X 	siirrytään ruutuun L2 - P2 ja vähennetään yksi massayksikkö 

- näin saatiin syntymään silmukka 

- lasketaan ruudun L2 - P1 vertailuluku: 

- vertailuluku lasketaan etäisyyslukujen avulla siten, että etäisyysluvun 

etumerkki on sama kuin siirretyn massayksikön. 

L2 - Pl-M1 - P1-+ Ml- PK-+M2 - PK - M2 - P4L4 - P4L4 - P3 
+ koo 	- 1300 	+ 1 	- 1 	+ 1050 	- 350 	+ 350 

L3 - P3-L3 - P2-L2 - P2 

- 350 	+ 450 	- 400 	= - 10 

- samoin lasketaan muihin ed. mainittuihin ruutuihin vertailuluvut, jotka 

ovat positiivisia 

- ruudun L2 - P1 vertailuluku (- 150) osoittaa, että on mandollisuus U5y-

tää siirtomatkojen suhteen edullisempi ratkaisu, sillä siirrettäessä ko. 

ruutuun massoja, lyhenee kokonaissiirtomatka vertailuluvun osoittaman 

määrän jokaista massayksikköä kohden 

Optimointi (taulukko 17) 

Tarkastellaan negatiivisen vertailuluvun muodostamaa silmukkaa 

•i 

. 
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- ruuduista, joihin on siirretty negatiivinen (- i) massayksikkö, vali-

taan se, jonka massamäärä on pienin (L4 - P4 = 420 m3rtr) 

- siirretään tämä massamäärä negatiivisen vertailuluvun sisältämään ruu-
tuun (L2 - P1) 

- tämän jälkeen lisätään tai vähennetään jokaisesta silmukan kulmaruudus-
ta 420 

- vähennyksen tai lisäyksen osoittaa siirretyn massayksikön etumerkki 

- nAin saadaan taulukon 17 mukainen ratkaisu 

- nyt lasketaan ruutuihin, joissa ei ole massamäärälukuja, uudet vertai-

luluvut ja havaitaan, että ne ovat positiivisia. 

Todetaan, että taulukossa 17 esitetty siirtosuunnittelu on optimiratkaisu 
suoritettavasta massansiirrosta kuljetusmatkojen suhteen. 

Ht 

VARAMAANOTTOPAIKKA 
10000 m3ktd 

m3ktr 	T 

HtMr 
HtMr 

	

Li 	1 	1 

	

'85Om3kt 	1650 m3 
1 	L2 

1 10+00 
P1 

	

OOOp 	5t04 1 

2100 m3rtr 

m3rtr 

kuva 8 PELKISTETTY MASSADIAGRAMMI 

Ht 

AMAANOTTOPAIKKA 
5000 m3ktd 

HkMr 

L3 	__ HkNr 

600m3kt 

	

_____________________ 	 30+0 15 

1200 m3kllr 	

] L4 

	1 	HkMr 

10 	1 	0110 
__15-00 _2I+00 

P2 	
P 	25+00 1 	I200m3ktr 

800 m3rtr 	P4 	1 
1350 m3rtr 	 1900 m3rtrl 



11 Ml L2 13 14 15 M2 

850 10000 650 1200 600 200 5000 
Yht. 

Pen- 
ger 1,10 1,10 1,10 1,05 1,05 1,05 1,00 ______ 

P1 
450 1300 400 - 150 1200 1950 2600 3350 

2100 - -- 

P2 
1250 +950 1900 400 450 1050 +600 1700 2450 

1350 
700 -1 650 +1 _____ 

\kaus

Leik- 

P3 
2050 2700 1200 '-900 350 1 350 1000 +700 1750 

800 
+1 600 -1 200 +1 +1 

2750 3400 1900 1100 +750 350 300 1050 
1900 -- - -1;- 

____ +1 420 -1 210 i27O +1 

;;- -- -;;- -;;--;;- -----i 125 PK - - ---- 

8820 +1 3730 1 

Yht. 920 10000 700 1250 620 210 5000 18700 

Taulukko 16 

11 Ml 12 13 L4 15 M2 

\ 850 10000 650 1200 600 200 5000 
Yht. , 1,10 1,10 1,10 1,05 1,05 1,05 1,00 

920 760 420 +1 

1250 +800 1900 .s-600 400 450 1050 +600 1700 2450 
1350 P2 

+1 +1 280 1070 -4-1 

2050 2700 1200 +900 350 350 1000 i-550 1750 
P3 800 - 

+1 180 620 +1 

2750 3400 1900 1100 i-900 350 +150 300 1050 
1900 p4 _--------- 

+1 +1 210 1690 

5000 1 5000 5000 5000 5000 1 
12550 Pl( - - 

9240 3310 

Yht. 920 10000 700 1250 620 210 5000 18700 

Taulukko 17 

10 
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7.2 	Esim. 7: T i e 1 1 n j  a 1 1 a 	m a s s a y 1 i j 	ä m ä 

Lähtöasiakirjat 

Maanleikkaustyö, josta on laadittu pelkistetty massadiagrammi (kuva 9). 
Massadiagrammista on laskettavissa leikkauksien ja penkereiden keskinäi-

set etäisyydet. 

Läihtöarvotaulukko 

Massadiagrammin perusteella laaditaan lähtöarvotaulukko, jossa pystysa-

rakkeet muodostuvat leikkauksista ja vaakarlvit penkereistä sekä läjitys-

alueista. Pystyrivien lukumäärä = leikkauksien ja kuvitellun leikkauksen 
lukumäärä. Vaakarivien Fukumäärä = penkereiden + läjitysalueiden lukumäärä. 

Lähtöarvojen taulukointi (taulukko 18) 

Katso esim. 1 soveltaen 

Siirto suunnittelu 

1 	Ennen siirtosuunnittelun aloittamista, lasketaan läjitysalueelle vie- 
tävien massojen määrä = 	- 

II Siirtosuunnittelu aloitetaan taulukon vasemmasta yläkulmasta ("luo-
teiskulma") 

- verrataan leikkauksen Li (1850 m)rtr) ja penkereen P1 (1050 m3rtr) 

massamäärälukuja keskenään ja valitaan pienempi (1050), joka sijoi-

tetaan ruutuuri Li - P1 

- penger P1 tuli sijoltetuksi, mutta leikkaus Li jäi vajaaksi 

(1850 - 1050 = 800) 

- siirrytään ruutuun Li - Ki 

- tarkastellaan ruuduissa Li - Ki ja Li - K2 olevia etäisyyslukuja 

- havaitaan, että ruudun Li - Ki etäisyysluku on pienempi (1350), 
joten sijoitetaan ruutuun Li - K]. 800 m3rtr 

- leikkaus Li tuli sijoitetuksi 

- tarkastellaan ruutujen L2 - 1(1 ja L2 - P2 etäisyyslukuja 
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- siirrytään ruutuun L2 - Ki, koska sen etäisyysluku on pienempi 

kuin ruudun L2 - P2 

- sijoitetaan ruutuun L2 - Ki 3)00 m3rtr, jolloin L2 on sijoitettu 

- siirrytään ruutuun L3 - P2 

- tarkastellaan leikkauksen L3 ja penkereen P2 massamäärälukuja ja 

valitaan näistä pienempi (1100) ja sijoitetaan ruutuun L3 - P2 

- penger P2 tuli sijoltetuksi 

- tarkastellaan ruutujen L) - Xl ja L) - K2 etäisyyslukuja 

- siirrytään ruutuun L) - Ki, koska sen etäisyysluku on pienempi 

kuin ruudun L3 - K2 

- sijoitetaan ruutuun L) - Xl massamäärä 550 m)rtr (1650 - 1100), 

jolloin L) on sijoitettu 

- siirrytään ruutuun L4 - P3 

- verrataan leikkauksen Lk ja penkereen P3 massamäärälukuja ja vali-

taan näistä pienempi (550  m)rtr), joka sijoitetaan ruutuun Lk - P3 

- sijoitetaan leikkauksen L 11. jäänriös (1150)  ruutuun Lk - Xl, koska 
sen etäisyysluku on pienempi kuin ruudun Lk - K2 

- kaikki muut massat siirretään läjitysalueille (ks. esim. 6 sovel-

taen) 

III Todetaan, että siirtosuunnittelulle on saatu eräs ratkaisu 

IV Tarkastetaan, että massamäärälukuja sisältäviä ruutuja on yhtä vähem-

män kuin leikkauksia (kuviteltu leikkaus) ja penkereitä (läjitysalu-

elta) 

Huom. Yleisperiaatteena on edetä vasemmasta yläkulmasta oikeaan ala-

kulmaan seuraten lävistäjäruutuja ja saattaen vuoroin leikkaus ja 

penger täyteen. 

Mikäli esimerkissä olisi vain yksi läjitysalue, ei esimerkin mukaisia 

vertailuja etäisyyslukujen kesken tarvitsisi suorittaa, vaan taulukon 

täyttö etenisi systemaattisesti vasemmasta yläkulmasta oikeaan ala-

kulmaan. 
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Silmukointi 

Tutkitaan, onko saatu ratkaisu samalla optimiratkaisu siirtomatkojen suh-

teen. Silmukointi suoritetaan samalla periaatteella kuin esimerkissä 1. 

Havaitaan, että kaikki vertailuluvut ovat yhtä suuria tai suurempia kuin 

nolla, joten saatu tulos on samalla optimiratkaisu. 

Todetaan, että taulukossa 18 esitetty ratkaisu on optimlratkalsu suoritet-

tavasta massansiirrosta kuljetusmatkojen suhteen. 

m3ktr 	 Ht 

Ht 

. 	 11 	 12 
1750 m3ktr 	 3100 m3ktr 

0— 1 
0+00 	 5 00 	 10^00 

1050 m3r r 

LÄJITYSALIJE 
8000m3rtr 

m3rtr 

Kuva 9 PELKISTETTY MASSADIAGRAMMI 

13 
1550 m3ktr 

+00 2 ^00 
0 	-I-0- 

25+00 

P2 P3 
1100 m3rtr 550 m 

0 
0 

(,J 

LÄJITYSALUE 
7000 m3rtr 

m3kt 

30^ 00 

\ 
Pen-\ 
ger 

Li L2 L3 L4 Ll( 

Yh t• 

1750 3100 1550 1600 

1,05 1,05 15 1,10 - 

P1 ' 1050 - 

1050 
- 

+1 +1 

- 

Ki 
1350 450 1200 1900 1 

8000 
800 3300 550 1150 2200 

P2 
1500 +900 600 ^ 900 450 1150 ±0 5000 

1100 
+1 +1 1100 +1 

4350 3450 2600 1400 3300 1 
7000 K2 

+1 7000 

2300 +2500 1400 +2500 350 + 7oo 350 5000 
550 

+1 +1 +1 550 

Yht. 1850 3300 1650 1700 9200 17700 
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