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TIIVISTELMÄ 

Tämä suunnitelma sisältää tuotantoteknisten kehitysyksiköitten sellai-
sia tutkimus- ja kehittämisprojekteja, joiden tulokset vaikuttavat tien-
pidossa suoraan operatilviseen tuotantoon - tien rakentamiseen ja 
kunnossapitoon. Suunnitelmassa on esitetty myös joitakin tärkeäluon-
teisia projektiehdotuksia siltä varalta, että varsinaiset projektit eivät 
sitoisi riittävästi kehitysyksiköiden resursseja. 

Tierakenteiden tutkimisessa ja kehittämisessä keskitytään lisäämään 
roudan ja sen aiheuttaman tien vaunoitumismekanismin tuntemista. 
Vaurioitumisen ehkäisyyn kehitetään sopivia ratkaisuja (esim. teräs-
verkot, lämpöeristeet) ja niille mitoitukset. Tien leventämistapojen 
kehittämisellä etsitään soveltuvinta ratkaisua tien välityskyvyn paran-
tamiseen. 

Korvaavien materiaalien käyttömandollisuuksia selvitetään, koska 
perinteiset routimattomat luonnon materiaalit vähenevät ja niiden käyt-
töä rajoitetaan usein. Erityisesti mm. moreenien ja heikompilaatuisen 
kalliokiviaineksen käytön edellytyksiä pyritään selvittämään ja ohjeis-
tamaan. 

Talvihoidon kehittämistä varten tuotetaan sitä tietoa sekä niitä uusia 
menetelmiä ja laitteita, joita tielaitoksen uusi talvihoitopolitiikka 
vuodelle 1992 edellyttää. Tavoitteena on talvihoidon tieto- ja taitota-
son kohottaminen sellaiseksi, että sen avulla käytännön toimintayksi-
köt pystyvät parantamaan talvihoidon laatua ja vähentämään toimin- 
n asta ai heutuvia ympäristö haittoja. 

Sorateiden kunnossapitokustannuksia pyritään alentamaan 
menetelmä-, materiaali- ja laitekehittämisellä. Tarkoituksena on kehit-
tää routavaurioiden korjaustapoja ja ehkäisyä sekä kulutuskerroksen 
ominaisuuksia ja pölynsidontaa. 

Resurssitutkimuksilla pyritään edistämään koneiden ja laitteiden 
kehittämistä ja tuottamaan tietoa hankintapäätösten tueksi. 

Työmaamittauksia kehitetään palvelemaan paremmin tietyömaan 
koneiden työnaikaista ohjausta. Kehittämisel lä parannetaan tien 
linjauksen, raken nekerrosten vahvuuksien ja tiiviyksien tarkkuutta 
sekä nopeutetaan tuotantoprosessia. 



ALKUSANAT 

Tuotantotekniset tutkimus- ja kehittämisprojektit (TT&K) perustuvat 
Tampereen, Kuopion ja Oulun kehitysyksiköiden yhteistyössä piirien 
kanssa tekemiin tarvekartoituksiin sekä Helsingin kehitysyksikön 
keskushallinnossa tekemään vastaavaan tarveselvitykseen. Helsingin 
tuotantotekni nen kehitysyksikkö on koonnut tämän TT&K-ohjel man 
ottaen huomioon myös tielaitoksen T&K-strategian. 

Tielaitoksen tuotantoteknisen tutkimuksen ja kehittämisen ohjelmoin-
ni n tarkoituksena on i nformoida tielaitoksen yksiköitä käynnissä 
olevista ja käyn nistyvistä TT&K-projekteista. 

TT&K-projektien esittelyn avulla halutaan lisätä myös tielaitoksen 
ulkopuolisten intressejä osallistua tienpidon tuotantotekniikan kehittä-
miseen. 

Tällä esittelyllä on tarkoitus saada myös rakentavaa palautetta 
TT&K-projektien toteuttamiselle. 

Tielaitoksen yksiköillä on tämän ohjelman lisäksi mandollisuus tilata 
tuotantoteknisiä tutkimus- ja kehittämispalveluita tuotantoteknisi Itä 
kehitysyksiköilt. 

Helsinki, joulukuu 1991 	Tuotannon kehittämispalvelut 



4 	 Tuotantoteknisten keh Itysyks Iköiden tutkimusohjelma 1992 

TIIVISTELMÄ 

ALKUSANAT 

2.1 Projektiluettelo 	- 	 5 
2.2 Projektien lisätiedot 	 10 

2.2.1 Tien rakenteet 	 10 
2.2.2 Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus 	14 
2.2.3 Tuotannonohjauksen tuki 	 15 
2.2.4 Ympäristöselvitykset 	 19 
2.2.5 Tuotantomenetelmät ja -välineet 	19 
2.2.6 Mittaustoiminta 	 25 
2.2.7 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 	28 

cli 

1. TULOSODOTUKSET TUOTANTOTEKNISILLE KEHITYS 
YKSIKÖILLE 

2. TUTKIMUSVÄLINELUETTELO 

3. TUOTANTOTEKNISTEN KEHITYSYKSIKÖIDEN 
YHT EYSTI EDOT 



Tuotantoteknisten keh Itysyks iköiden tutkimusohjelma 1992 	 5 
JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

Tielaitoksen tuotantoteknisten kehitysyksiköiden vuodelle 1992 suun-
nitellu n tuotantoteknisen tutkimisen ja kehittämisen (TT&K) lähtökoh-
tana on ollut kehitysyksiköiden johtoryhmässä hyväksytyt tulosodotuk-
set (liite 1). Neuvoa antavan johtoryhmän puheenjohtajana on ollut 
tuotantojohtaja Matti- Pekka Rasilai ne n (TI EH/tuotanto-osasto) ja jäse-
ninä piiri-insinöörit Pentti Ikonen (Oulu), Martti Annila (Häme) ja 
Pekka Taskinen (Kuopio) sekä apulaisjohtaja Jussi Ala-Fossi (TIEH/-
tuotannon kehittämispalvelut) ja diplomi-insinööri Tapani Angervuori 
(TIEH/Helsingin tuotantotekninen kehitysyksikkö), joka on toiminut 
ryhmän sihteerinä. 

Tulosodotusten tarkentamiseksi on tiepiireissä ja tiehallituksessa tehty 
tarvekartoituksia, joihin ohjelma pääosin perustuu. Tielaitoksen tavoit-
teet sekä T&K -toiminnan strategia ja rahoituspuitteet on myös otettu 
huomioon. Lisäksi tielaitoksen ulkopuolisia on kuultu ja osa projekteis-
ta perustuu aiheisiin liittyviin muissa selvityksissä tehtyihin 
jatkotoimenpide-ehdotuksiin. 

Tässä ohjelmassa olevien TT&K-projektien toteutuksen kokonaiskus-
tannukset vuonna 1992 ovat noin 9 milj. mk . Kyseisten projektien 
loppuun saattaminen edellyttää noin 12 milj.mk. Projektien kiinteät 
kulut ovat vuonna 1992 noin 5 milj.mk ja loput 4 milj.mk käytetään 
projektien erillisiin menoihin, lähinnä konsulttimaksuihin. 

2 TT&K-PROJEKTIT 1992- TUOTANTOTEKNISESSÄ 
KEHITYSYKSIKÖISSÄ 

2.1 Projektiluettelo 

Seuraavien sivujen taulukoissa on esitetty tiivistetysti tuotantoteknisis-
sä kehitysyksiköissä toteutettavien töiden tulosodotukset aikataului-
neen. Rasteroidut projektit jäävät kuitenkin aloittamatta, jos projektien 
ns. konsulttirahaa ei saada enempää kuin 4 milj, mk. 



TIELAITOS 	 TUOTANTOTEKNINEN TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN 
Tuotantotekniset kehitysyksiköt 	 PROJEKTIT 1992... 

PROJEKTI 
(Yhteyshenkilöt) 
________________________________________________ 

Vastuu! 
osallisuu 
(tilaaja) 

TULOKSEN KUVAUS 
_________________________________________________________________ 

Alku 
kk,'vv 

Valmisi 
kk/vv 

TIEN RAKENTEET 
Mol Kempele-Kiviniemi betonipäällysteen seuranta 

Suni) (Heikki 
Oky Seurantatietoja betonipäällysteen sopivuudesta pohjoiseen. 

Vuosittaiset 	 tehdään. seurantamittaukset 
6/& jatkuva 

Ensimmäinen seurantaraportti valmistuu 1993. 
12/9 
12/9 

Rakennekerrosten routavauriot Oky Ohjeita routavaurioitumisen hallitserniseksi: 5/9 12/9 
(Seppo Salmenkaita) * routanousun mallintamismenetelmät ja niiden käyttöominaisuudet * routavauriokohteen tutkimusmenettely 

7/9 
10/9 

1/9 
12/9 * routavaurion aiheutumissyyt 10/91 12/9 

Teräsverkkojen käyttö routavaurioiden torjuntaan Oky Teräsverkkojen käyttö- ja valintaopas täydentämään 1,191 10/9: 
(Seppo Salmenkaita) 7/91 valmistuneita asentamisohjeita. 

Teräsverkkojen mitoitusohjeen valmistelu. 12/9 

Pohjanvahvistusrakenteet turve- ja silttipehmeikölle Oky Uusien rakenneratkaisujen ideointi, suunnittelu ja toteuttaminen 10!& 12/9 
(Heikki Vesa) /Geo Ry-piirissä. Suunnittelu- ja toteutusohjeiden valmistelu. 

Uusien lämmöneristysmateriaalien kokeilut Oky * Palaturpeen lämmöneristyskyvyn selvittäminen rakentamalla 7!9J 10!9 
(Seppo Salmenkaita, Martti Heikkinen) lKP, 0 koerakenteet ja instrumentoimalla ne. 10/9 * Kuonahiekan lämmöneristysominaisuuksien selvittäminen 1/9 12!9 

koerakentein Oulun tiepiirissä kt 88:lla 

Geovahvisteiden tutkimiseen osallistuminen Oky Markkinoilla olevien yleisimpien geovahvisteiden ja stabiloitujen 1!9( 10/9 
(Heikki Suni) /TKK 

/Viatek 
materiaalien suunnittelu- ja rakennusohjeiden laatiminen koe- 
rakentamisen seurannan ja mallikokeiden perusteella. Vaihe II. 12/9 

Kalliomurskeiden käyttö sitornattomissa raken- Oky Työselitysten ja suunnitteluohjeen tarkentaminen (Tt) 2/9: 10/9 
nekerroksissa (Heikki Suni) /Geo, Tt tehtävien tutkimusten ja selvitysten perusteella. 

Kev/tpää11ystetien vaiirioituinisrnekanismit ja 
kestoikämalli (Heikki Suni) 

Oky 
0Y Geo 

Valmistelläan mallia tierakenteen kestoiän ermustamiseksi. 	: r r1/9 12/9 

Tien leventamistapojen kehittäminen Oky Tien leventamiskohteiden seurantatietojen perusteella suositeflaän 1/9 t2/9 
(Seppo Salmenkaita, Kari Lehtonen) /Skk rakenneratkaisuja, joiden avulla ehkäistän pituushalkeamia, 

LIIKENTEEN SUJUVUUS JA TURVALLISUUS 
Kuorma-auton lisälaitteiden hallittavuus Hky Selvitys siitä, mitkä ovat kuorma-auton lisälaitteiden työnaikaisen 3/91 12/9 
talvihoitotöissä (Heikki Torni) hallinnan aiheuttamat turvallisuusriskit työn aikana ottaen huomi- 

oon ergonomia, tekniset taidot, olosuhdetekijät yms. 
Osallistuminen kunnossapidon turvallisuuden pa- H-piiri Ehdotukset kunnossapitokaluston havaittavuuden parantamis- 90 92 
rantarniseen (Juhani Miilunpolija, Antti Tuokkola) Hky,VTT toimenpiteistä. Käytännön maastokokeilut/Hky. 
Ennakoivan liukkaudentorjunnan toimintamalli Tky Kenttäkokeita jatketaan. Selvitetään ennakkosuolauksen vaikutus- 89 8/9 
(Tapio Raukola, Rauno Kuusela) aika ja olosuhteet sekä soveltuvin materiaali (NaCl/CaCl2). 

Tutkimus kevennettyjen massamerkintöjen Oky 2-komponentti- ja kuurnamassojen kokeilu kestävämpien ja näky- 1/9( 12!9 
käyttökelpoisuudesta (Heikki Vesa) vämpien merkintöjen löytämiseksi sekä laitekehitystä. 
Osallistuminen tiemerkintöjen eurooppalaisten Skk Tiemerkintämateriaalien laatuvaatimusten yhtenäistäminen 1/9( 8!9 
normien laatimiseen (Heikki Vesa) /Oky, Tt kansainvälisen kaupan esteiden poistamiseksi (CEN/WG2). _____ _____ 

= Projektin toteuttaminen edellyttää rahoituksen lisäämistä 
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TIELAITOS 
Tuotantotekniset kehitysyksiköt TUOTANTOTEKMNEN TUTKIMINEN JA KEHIrFÄMINEN 

PROJEKTIT 1992... 

1-' K () J E K T 1 	 TVastuu/ 
(Yhteyshenkilöt) 	 osaUisuu TtJLOKSEN KUVAUS 1 u a3mis 

TUOTANNONOHJAUKSEN TUKI 

Työnopastustoiminnan apuvälineet ;Hky 5...1O TOP-korttia. TOP-videoiden 
1  (Tapani Angervuori, 

valmistamiseen osallistuminen. 1/9 jatkuva 
Heikki Torni) TOP-tuotantoprosessin tarkistaminen. 

Osallistuminen kunnossapidon ajokirjauslaitteen 	Tk 
'kehittämiseen (Antti Tuokkola, Sakari Pyörre) 

Kurinossapidon ajokirjauslaitteen käyttöönottoon osallistuminen. 1/9 12/9 
(l-iicy Laiteasiantunternus, käytännön kokeilut, käyttökokemusten kar- 

toitus kirjausten automaatiota kehitettäessä. 
Tietojen tuottaminen kuljetustaksaneuvottelu- 	'Tp Aurausleveyden vaikutus lumeripoistonopeuteen. Neuvottelukunnan 1/9 1219 kunnalle (Juha Sairnenkaita, Antti Tuokkola 	/uicy, T-p muiden tilausten toteuttaminen. 
Pentti Honkanen) 

Talvihoidon toiminnallinen resurssitarve 	 Tky Laskelmia tiepiireille laskentamallilla, jonka avulla voidaan tutkia 1/91 12/9 (Rauno Kuusela) talvihoidon toimenpide- ja hälytysajan sekä kalustonmäarän, tyo- 
nopeuden ja -leveyden välisiä riippuvuuksia. 

Esiselvitys suolan varastoinnin ja kuljetusten Tky 
taloudellisuudesta (Rauno Kuusela) (T-piiri) 

Valvontakamerakokeilu Tky 
(Rauno Kuusela) 

Osallistuminen ohjausjärjestelmien kehittämiseen Tk 
(Rauno Kuusela) /Tky 

Luovan toiminnan edellytykset tuotantotoiminnassa Kky 
(Unto Miettinen) 

Osallistuminen ruotsalaisen sorateiden hallinta- Kky 
järjestelmän kokeiluun Suomessa (Asko Pöyhönen) ITT, 	i<u 

Tielaitoksn ja kuntien yhteistyö teiden Kkv, tien 
ktnnosapidosa (Hannu Autio) pitäjät 
YMPÄRISTÖSELVITYKSET 

Osallistuminen louhintatärinän välittymis- 	VTF 	Käytännön rlljäytystöitä varten laaditaan laskentamallit tärinän 
selvitykseen (Antti Tuokkola) 	 /iuey 	laajuudesta ja voimakkuudesta. 

(TEKES) 

= Projektin toteuttaminen edellyttää rahoituksen lisäämistä 

Selvitetään, millä edellytyksillä voidaan suolan varastointi ja 	 l/9 	1 
kuljetus antaa sataman tms. tehtäväksi Turun tiepiirissä. 

Tiemestaripiirin ja informaatiokeskuksen yhteiskäyttöön soveltuvan 	1/9 1 
valvontakameran kokeilu käytännössä. 

Avustaminen KURRE- projekteissa päällystekuntotietojen 	 89 1 
käsittelypalvelut mm. Hämeen ja Vaasan tiepiireille. 

Tutkimus luovan työilmapiirin ja johtamistavan ominaisuuksista 	1/9 
työorganisaatiossa ja toimenpide-ehdotukset tielaitosta varten. 

Selvitetään ohjelman käytöstä aiheutuvat hyödyt sorateiden 	 1/9 1 
kunnossapidossa. 

Kurmossapitoyhteistyön kehittäminen ja varmistaminen. 	 1 1/8 1 



TIELAJTOS 	 TUOTANTOTEKNINEN TUTKIMINEN JA KEHITFÄMINEN 
Tuotantotekniset kehitysyksiköt 	 PROJEKTIT 1992... 

P R 0 J E K T 1 	 - 
(Yhteyshenkilöt) 
___________________________ 	______ 

Vastuu! 
osallisuu 
(tilaaj?). 

TULOKSEN KUVAUS 
________________________________________________________ 

Alku 
kklvv 

Valmis 
kk/vv 

TUOTANTOMENETELMÄT JA -VÄLINEET 
P1iJavesIsuojaUksefl tekemirnenete1män kehittä- 
mineti (1-leikki Suni) 

Oky Siltistä tehdyn pohjavesisuojaukseri tilvlstysmenetemän kehittä- 
minen. Menetelmäkuvaukset, vertaihfl kokeilut. 

91 92 

Lisälaitteiden käyttökelpoisuudenja hallinnan Hky Ohjeet suola- ja hiekkasirottimien muuntamiseksi tarkemmiksi. 
Laitteiden 	 suunnittelu 

91 11/9 
lisääminen (Antti Tuokkola, Pentti Honkanen, 
Antti Piirainen) 

PFr, T-p 
/'rky 

käyttökoulutuksen 	 ja toimeenpano. 
Suolauslaitteiden pikavaihtoratkaisujen kehittäminen. 

Suolaliuosasemien ja -levittimien toimivuus Tky Kootaan tiedot erityyppisten liuosasemien ja -levittimien toimivuudest . 	91 8!9 
(Rauno Kuusela) Tehdään liuosasemien materiaaleista kestävyystutkimuksia. Raportti. 

Lumenpoistomenetelmien kehittäminen Tky 2-teräauran ja teleskooppiauran käyttökokemusten selvitys. 90 12/9 
(Rauno Kuusela, Asko Pöyhönen, Timo Tampo) /Kcy 

/Tk 
Kovametalliterän toimivuus pakkautuneen lumen poistossa. 
Lumen irroitustekniikan jatkokehittämiskelpoiset vaihtoehdot. 

Osallistuminen talvihoidon menetelmäohjeen Tk Uusien talvihoitomenetelmien ja suolauspolitiikan muutoksista 10/9 1 6/9 
uudistamiseen (011i Penttinen, Tapio Raukola) /Tky johtuen uudistetaan talvihoidon menetelmäohje. 

Liukkaudentorjunnan tutkiminen ja koulutustyö Tky Ohjeita ja tutkimuksia liukkaudentorjuntaa varten: 11/9 12/9 
(Heikki Lappalainen) * Iiuossuolan käyttö 

* suolari esi- ja levityskostutus 
* suolaa korvaavat aineet 

Soratien kulutuskerroksen materiaalia koskevat Kky Soratien kulutuskerroksen materiaalille asetettavat laatu- 1/9 12/9 
tutkimukset (Unto Miettinen, Asko Pöyhönen) vaatimukset (rakeisuuden ohjealueen lisäksi). 

Sorateiden kelirikkovaurioiden korjaaminen Kky Ohje korjausmenetelmistä erityyppisille kelirikkovaurioille. 7/9 12/9: 
(Asko Pöyhönen, Unto Miettinen) /HPK, Ku 

Bitumiemulsion käyttö soratien kulutuskerroksen Kky Alkuvaiheessa laaditaan esiselvitys Ruotsissa tähän saakka 
kokemuksista. menetelmästä saaduista 

1/9: 12/9 
pölynsidonnassa (Asko Pöyhönen) 
Salaojien tukkeutumisen estäminen runsaasti Kk, OY Selvitetään keinoja salaojieri tukkeutumisen estämiseksi 1/9 12/9: 
rautaa sisaltaviilä pohyvesialueilla (Hinnu Autio (\ 	0) tai vahentamiseksi 

'Asko Pöyhönen, Unto l<orhonen) 
Tieterien kehittäminen (Asko Pöyhönen) Kky Tiehöylissä ja lumiauroissa käytettävien tieterien kulumis- 1/8 12!9 

kestävyyden ja työjäljen laatutason parantaminen. 

Kaluston lisälaitteiden tilantarve (Juhani Karvonen' Kky Selvitys lisälaitteiden sovittamismandollisuuksista erimerkkisiin 1/9: 3/9: 
kuorma-autoihin. 

Niiton ja vesakontorjunnan kehittäminen Kky Haetaan uusia konetyyppejä ja menetelmiä tienvarsialueiden 
Ihoidon 	 biologiset 	tietekniset keinot. 

1/9: 12!9 
(Hannu Autio, Unto Korhonen) 	_____________ parantamiseksi; mm. 	ja _____ 

= Projektin toteuttaminen edellyttää rahoituksen lisäämistä 
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TIELAITOS 
Tuotantotekniset kehitysyksiköt 

PROJEKTI 
(Yhteyshenkilöt) 

TUOTANTOTEKNINEN TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN 
PROJEKTIT 1992... 

TULOKSEN KUVAUS Alku Va 
kk/vv kk 

TUOTANTOMENETELMÄT JA -VÄLINEET 
Osallistuminen VTr:n koneautorn an tioprnjektiin 
(Juhani Karvonen, Unto Miettinen) 

'Sitomattomien kerrosten tekoon sopivan levittimen 
kehittäminen (Heikki Suni, Veikko Puranen ym.) 
Vanhojen rakennekerrosten ja piiällysteiden 
hyväksikäyttö (Martti Heikkinen) 
Hankintojen edellyttämät erilliset selvitykset 
(Antti Tuokkola, Heikki Torni, Unto Korhonen, 
Juhani Karvonen, Pentti Honkanen) 

MITTAUSTOIMINTA 
Mittausautomaation hyödyntämin'n maa- Hky 
rakennuskoneideri ohjauksessa /Tky 

Angervuori, fTapani 	 Antti Piirainen, Matti 
L.aitinen) 

/Skk 

Jyrien tiivistvsm ittareiden kel p' 	i s laadun- Tky 
valvonnassa (Rauno Kuusela, 	r 	Fiirainen) 

Infrapunalämpömittarin kokeilu pl1ystetiivis- Tky 
tvksen valvonnassa (Rauno Kuusld) 

Suolamäärärnittarin kehittämin'n Tky 
(Rauno Kuusela) 

Oky 	Kuitututkan soveltuvuus testaus tierakenteessa. 
ioY 	Maatutkan käytettävyyden edistäminen. 
(TEKES) 

T&K-TOIMINTA 

Hky 	Käytännön teknologian siirtoa silloin, kun teknologia ei liity 
mihinkään projektiin, mutta sitä halutaan kuitenkin kokeilla. 

TIEH 	Yhteistoiminnan kehittäminen TIEL:n ja Minnesota DOT:n kesken 
/Oky 	Mn/ROAD-projektin välityksellä. 

= Projektin toteuttaminen edellyttää rahoituksen lisäämistä 

Oky 	Levittimen suunnittelu murskeiden levittämiseen sopivaksi. 
/Tky, KS 
Oky 	Työmenetelmän kehittäminen ja ohjeen laatiminen vanhojen 
/KP 	rakenteiden hyväksikäytöstä. 
Hky 	Tr:n työtilaukset: 
/Kky , * Reunapaalujen puhdistuslaitteet (Kky). 
/X-piirit ;* Kuorma-auton alusterät (Kky). 
(Tr) 	* TH-karheenlevittimet yms. talvihöyläyksessä (Hky) 

* Uusien kuormauskonetyyppien seuranta (Hky) 
* Volvo FL 10 istuintestit (Hky) 
* TR:n ja PA:n perusvaatimukset lumenaurauksessa (Hky, Tky) 

Au rausviitakoneiden vertailu ja peruskonevaati mu kset (Tky) 

9 

1/91 

7/9 

91 
91 

11/9 
2/9 
1/9 
1/9 
1/91 
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TIE-ATK:n poikkileikkaustietojen ja autornaatiopaikantamisen hy- 	1/94 1 
väksikäyttökokeilut koneiden autornaattisessa ohjati ksessa. Mene- 
telmällä varmistetaan mm. tierakenteiden oikeat kerrospaksuudet. 

Selvitys jyrien tiivistysmittareidert hyödyntämisestä työrnaan laadufl- 	 i2/ 
val\ onnassa sekä tarvetta siihen, Tiedonsiirto CQLS-jijestelmään, 

Selvitetään mittan bävttökelpoisuus paäl1ystetii istyksen oauk- 	12 12/9 
sessa ja valvonnassa 

SOBO suolarnäärniittarin tietoienkäitteiyn behittaniinen. Näyt- 	1/9 t2/9 
teenottotavan keluttiirninen konttäolosuhteisii 

1/92 1 

11-1 

1/9 
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2.2 Projektien lisätiedot 

2.2.1 Tien rakenteet 

Mcl KEMPELE-KIVINI EMI BETONIPÄÄLLYSTEEN SEURANTA 
(Oky/Heikki Suni) 

Tielaitoksen betonitiepolitiikkaa ollaan valmistelemassa tavoitteena 
käynnistää betonitietuotanto vilkkaimmilla päätellä. Oulun tiepiirissä v. 
1990 valmistunut 4 km:n pituinen koetie on valittu seurantakohteeksi, 
josta saatavat nykyaikaisi n menetelmin toteutetun betoni pääl lystee n 
kokemukset välitetään betonitietuotannon edellytyksiä valmistelevalle 
työryhmälle (BETTIE). 

Seuranta kattaa tarkemmin vuodet 1991...92 ja jatkuu joka toinen 
vuosi tehtävin seu rantamittauksi n. Seu rantamittaukset tulostetaan 
2-vuosittain (ensimmäinen seurantaraportti vuoden 93 alussa). 
Seurannan pohjalta analysoidaan päällysteen kunnon kehitystä 
6-vuosittain julkaistavalla kuntoraportilla (ensimmäinen kuntoraportti 
vuoden 97 aikana). 

Vuoden 1991 aikana projektista valmistui osaraportti BETONIPÄÄL-
LYSTEEN SEURANTA, vt 4 Kempele-Kiviniemi. Raportti suunnittelus-
ta ja rakentamisesta. 

RAKENNEKERROSTEN ROUTAVAURIOT 
(Oky/Seppo Salmenkaita) 

Kokemusten mukaan uusillakin, ohjeiden mukaan routaa vastaan 
mitoitetuilla teillä syntyy routavaurioita, vaikka routamitoituksen rajat 
eivät ylity. 

Projektin tavoitteena on 

1. Kehittää routamitoitusmenetelmää vastaamaan alueelli-
sia kokemusperäisiä havaintoja routavaurioiden suuruu-
desta erilaisina talvikausina (esim. termisen talven pituus). 
Projektin pääpaino tulee olemaan mitoitusmenetelmien 
kehittämisessä. Ensimmäisenä on käynnistetty routanou-
sun mallintamisen eri menetelmien kirjatiisuustutkimus. 

2. Selvittää roudan osuutta tien rappeutumistapahtumassa 
sekä teoreettisesti että tutkimalla ja analysoimalla uusilla 
teillä syntyneitä routavaurioita ja niihin johtaneita olosuhtei-
ta. Samalla laaditaan kuvaus vaurioanalyysin systemaatti-
sesta suorittamisesta. Ensimmäisenä osaprojekti na käyn-
nistetään onnistuneihin/epäonnistuneihin tienosiin kohdis-
tuva analyysi. 
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3. Arvioida muidenkin kuin routavaurioiden - kuten kuormi-
tusten - vaikutuksia. 

TERÄSVERKKOJEN KÄYTTÖ ROUTAVAURIOIDEN TORJUNTAAN 
(Oky/Seppo Salmenkaita) 

Te räsverkkoja on menestyksellä käytetty muutamissa tiepii reissä 
routavaurioiden hallintaan jo useiden vuosien ajan. Käyttökokemuk-
sista on valmistunut diplomityö 1990 ja verkkojen asentamisesta 
rakenteeseen on julkaistu opas 1991. 

Teräsverkkojen valinta on tapahtunut kokemusperäisesti eikä teräs-
ve rkkojen suhteen ole olemassa mitoitusperusteita. Teräsverkkojen 
pitkäaikaiskäyttäytymistä ei ole seu rattu systemaattisesti. 

Projektin tavoitteena on tuottaa käytännön kokemuksiin ja koeraken-
teisiin perustuvat teräsverkkojen valintaohjeet ja mitoitusmalli. 

POHJANVAHVISTUSRAKENTEET TURVE- JA SILTTIPEHMEIKÖIL-
LE 
(Oky/Heikki Vesa) 

Tierakennusmateriaalien ja -menetelmien nopea kehitys mandollistaa 
nykyistä parempien ja taloudellisempien rakenneratkaisuiden kehittä-
misen, mutta edellyttää lisätietoa geotekniseltä suunnittelulta ja toteu-
tukselta. 

Projektissa tutkitaan vaihtoehtoisia pohjanvahvistustapoja koeraken-
tein (mm. kalkki- ja sementtistabilisointi) kustannus-laatu -vertailuin 
tu rve/silttipehmeiköl lä (Vt 4 Rantsila). P rojektissa seurataan lisäksi 
Keski-Pohjanmaan piirin alueella toteutettua hakepenger- ja moreeni-
tukiseinäkokeilua. 

Tavoitteena on hankkia lisätietoa erilaisten pohjanvahvistusmenetel-
mien käyttöön ja kehittämiseen uusimpia sekä meneillä olevia georat-
kaisuita hyödyntämällä. Tuloksilla odotetaan olevan merkitystä 
geoteknisen asiantuntemuksen lisäämiselle tielaitoksessa. 

UUSIEN LÄMPÖERISTYSMATERIAALIEN KOKEILUT 
(Oky/Seppo SaI menkaita, Oky/Martti Heikkinen) 

P alatu rve 

Routivien tie nkohtien tai sii rtymäkiilojen rakentamiseen käytetään 
perinteisesti e ristyshiekkaa, routalevyjä tai kevytsoraa. Hinnaltaan 



12 	 Tuotantotaknisten kehitysyksiköiden tutkimusohjelma 1992 
T&K PROJEKTIT 1992- TUOTANTOTEKNISISSA KEHITYSYKSIKOISSA 

huomattavasti halvemman turpeen hyvät lämmöneristysomi naisuudet 
ovat olleet tiedossa, mutta orgaanisena ja helposti kokoonpuristuvana 
aineena sitä ei kuitenkaan ole käytetty tien rakentamisessa. Palatur-
peeksi puristettuna turpeella on kuitenkin kohtuullinen puristuslujuus 
ja kokemusten mukaan se alempiasteisella tiellä kestää päällysraken-
nekerrosten ja liikenteen rasitukset. Tarvittaessa palaturpeen puris-
tuslujuutta voidaan parantaa stabiloimalla, jolloin sen käyttöä voidaan 
harkita myös korkeampiluokkaisillakin teillä. 

Tutkimuksella on tarkoitus selvittää palaturpeen pitkäaikaiskäyttäyty-
minen eri kosteustiloissa mm. kokoonpuristuvuuden ja lämmöneristy-
sominaisuuksien muutokset sekä työhön soveltuvat tekniikat ja talou-
dellisuus. Keski-Pohjan maan ja Oulun pii nt osallistuvat koerakentami-
seen. 

Kuonahiekka 

Kuonahiekan hyvät lämmönenistysominaisuudet ovat tulleet esille 
mm. VTT:n tutkimuksissa, ja Oulun tiepiirissä on tehty kokeiluita 
hiekan käyttämiseksi tien lämpöeristeenä. Samalla on tullut esille 
kuonahiekan sitoutumisilmiö, joka johtaa kerroksen stabiloitumiseen 
ja kantavuuder, kasvuun. Kokemuksia kuonahiekan pitkäaikaiskäyt-
täytymisestä tierakenteessa ei kuitenkaan ole, minkä vuoksi on syytä 
selvittää rakenteen läm möneristävyys-/kantavuusominaisuuksien 
mandolliset muutokset pidempiaikaisen seurannan avulla. 

Koerakenteiden suunnittelua, toteutusta ja seurantaa jatketaan Oulun 
piirissä kt:llä 88. 

GEOVAHVISTEIDEN TUTKIMISEEN OSALLISTUMINEN 
(Oky/Heikki Suni, TKK/Slunga, VIATEK/Pentti Lahtinen) 

Projektin tavoitteena on testausten ja koerakenteiden avulla laatia 
yleisimpien markkinoilla olevien geovahvisteiden ja stabiloitujen kevyt-
soramateriaalien käytölle suunnittel uohje ja rakentamisen työselitys. 

Vuoden 1990-91 aikana suoritettiin vahvisteiden mateniaaliominai-
suuksien testaukset sekä al ustava mitoitusmallien kartoitus. Seuraa-
vassa vaiheessa tutkitaan vahvistetun rakenteen käyttäytymistä 
laboratorio-olosuhteissa sekä vai mistellaan koerake ntamisohjel ma 
lupaavimpien ratkaisumallien testaamiseksi. Koerakentaminen ajoit-
tuu vuosille 1993...94. Suunnitteluohjeet ja työselitykset valmistuvat 
1995. 
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KALLIOMURSKEIDEN KÄYTTÖ SITOMATTOMISSA RAKENNEKER-
ROKSISSA 
(Oky/Heikki Suni, Geo/Tuomo Kallionpää, TtJPauli Pouttu) 

Päällystekiviaineeksi kelpaavasta kalliosta on monin paikoin pulaa, 
sen sijaan heikompilaatuista, tien rakennekerroksiin kelpaavaa kiviai-
nesta on runsaasti tarjolla. Kalliomurskeita koskevat rakennekerrosten 
mitoitus- ja rakentamisohjeet koetaan monilta osin puutteellisiksi ja 
perinteiset soratekniikkaan perustuvat työmenetel mät kalliomurskeista 
rakentamiseen soveltumattomiksi. 

Projektin tavoitteena on saada aikaan tarvittavaa lisätietoa ao. suun-
nitteluohjeen ja rakentamisen työselityksen tarkentamista varten. 

Vuoden 1991 aikana suoritettiin kirjallisuusselvitys sekä tiepiireittäinen 
kartoitus kalliomurskerakentamisefl kokemuksista, minkä perusteella 
projektin varsinainen tutkimusohjelma on valmisteltu. Ensimmäiset 
osaprojektit käynnistyvät vuoden 1992 aikana. Projektin kesto on 2...3 
vuotta. 

KEVYTPÄÄLLYSTETIEN VAURIOITUMISMEKANISMIT JA KESTOI-
KÄMALLI / LARGE (Ehdollinen) 
(Oky/Heikki Su ni, Geo/Aarno Valkeisenmäki, OY/Belt) 

Oulun yliopiston tie- ja liikennetekniikan laboratorion ja Lapin piirin 
yhteistyönä on käynnistetty v.1983 TIERAKENTEEN KESTOIKAtutki-
mus, jossa tähän mennessä on tutkittu tai analysoitu 

• tien rakennetekijöiden ja ulkoisten olosuhteiden vai kutusta 
parannettavan öljysoratien rakenteelliseen toimintaan ja 
vaurioitumiseen 
parantamistöide n rakentamisen aikaista laadun vaihtelua 
mm. materiaalien, kerrospaksuuksien ja kantavuuksien 
avulla 

toteutettujen parantamistöiden seuranta routa- ja kanta-
vuusmittauksin sekä vaurioselvityksi n tavoitteena selvittää 
vaurioitumiseen johtaneita syitä. 

Tutkimuksen seuraava vaihe on kenttä- ja laboratoriokokeiden avulla 
selvittää öljysoratien vauriomekanismit siten, että tien kestoikä 
voidaan ennustaa. Laboratoriokokeissa simuloidaan kontrolloiduissa 
olosuhteissa äljyso ratien kriittisi ntä ajankohtaa kevättä, jolloin tiera-
kenteen yläosa on sulanut, mutta alaosa on vielä jäässä. 

Tutkimus suoritetaan pääosin Oulun yliopiston tie- ja liikennetekniikan 
laboratoriossa käyttämällä hyväksi jo kerättyä olosuhde- ja toteutuma- 
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tiedostoa, jota vielä täydennetään todettujen vaurioiden tutkimisella ja 
analysoinnilla laboratoriokokeiden suunnittelua ja suorittamista varten. 

TIEN LEVENTÄMISTAPOJEN KEHITTÄMINEN (Ehdollinen) 
(Oky/Seppo Salmenkaita, Skk/Kan Lehtonen, konsultti) 

Esiselvitys rakennettujen teiden leventämisessä esiintyvien ongelmien 
kartoittamiseksi tutkimusohjelman laatimista varten. Selvitys suorite-
taan piirikohtaisella kartoituksel la todeten mm. lähtötila, parantamis-
suunnitelma ja työn toteutus sekä riittävän pitkän seuranta-ajan 
havaintodata. 

2.2.2 Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus 

KUORMA-AUTON LISÄLAITTEIDEN HALLITTAVUUS TALVIHOITO-
TÖISSÄ 
(Heikki Torni) 

Kuorma-autojen talvihoitotöiden lisälaitevalikoima on lisääntynyt ja 
entisiin on asennettu uusia toimintaa parantavia säätömandollisuuk-
sia. Hallintalaitteiden määrä on lisääntynyt niin, että on tarkoituksen 
mukaista selvittää tässä vaiheessa lisälaitteiden hallintaan liittyvät 
turvallisuusriskit sekä laatia suositukset turvallisista työtavoista. 

Vuonna 1991 valmistuneen karkean turvallisuusriskianalyysin perus-
teella on laadittu jatkoselvitysohjelma vuoden 1992 tutkimuksille. 

OSALLISTUMINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUDEN PARAN-
TAMISEEN 
(H-piiri/Juhani Miilunpohja, Hky/Antti Tuokkola) 

Kokeillaan käytännössä ratkaisuja kun nossapitokaluston ja työ nteki-
jöiden havaittavuuden parantamiseksi. Projekti on aikaisemmin 
tehdyn Hämeen tiepiirin turvallisuustutkimuksen erään keskeisimmäk-
si todetun pulman ratkaisuyritys. 

Selvityksen tekee VTT:n turvallisuustekniikan laboratorio VM :n 
työsuojeluun tarkoitetuilla varoilla. Hky huolehtii käyttökokeiden rahoi-
tuksesta ja järjestelyistä. 

ENNAKOI VAN LIUKKAUDENTORJUNNAN TOIMINTAMALLI 
(Tky/Rauno Kuusela) 

Talvikunnossapitopolitiikan mukaisiin tavoiteaikoihin liukkaudentorjun-
nassa päästään vain, jos toimenpiteet käynnistetään jo ennen kuin 
tiestön tavoitetaso on alittunut. 
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Selvitetään keinot, joiden avulla liukkaudentorjunnan ennakointi on 
mandollista. Selvitetään ennakkosuolauksen vaikutuksen kesto 
oikean ennakkosuolausajankohdan määrittelyä varten. Selvitetään 
myös, milloin CaCl 2  käyttö on NaCI:ia toimivampi ja kannattavampi. 
Tutkitaan myös, miten suolal i uos käyttäytyy levityksen tapahtuessa 
ennen lumisadetta. 

TUTKIMUS KEVENNETTYJEN MASSAMERKINTÖJEN KÄYTTÖ-
KELPOISUUDESTA 
(Oky/Heikki Vesa) 

Tiemerkintöjen pysyvyyttä heikentää eniten liikenteen kulutus. Kesän 
aikana maalilla tehdyt päätieverkon merkinnät ovat osin huonosti 
näkyvissä tai puuttuvat kokonaan osan pimeästä vuodenajasta. 
Liikenteen kasvun aiheuttama kulutus sekä odotukset paremmasta 
liikenneturvallisuudesta edellyttävät maalia kestävämmän ja massoja 
edullisemman merkintämenetelmän käyttämistä nykyisten lisäksi. 

Tällaisen uuden merkintämenetelmän kehittämiseksi laitoksessa on jo 
kokeiltu 2-komponentti- sekä kevennettyjä kuumamassoja. 

Projektin tarkoituksena on jatkaa em. menetelmien tutkimista ja kehit-
tämistä sekä parantaa ja täydentää nykyisin käytössä olevaa merkin-
täkalustoa ja ohjeistoa. 

OSALLISTUMINEN TIEMERKINTÖJEN 	EUROOPPALAISTEN 
NORMIEN LAATIMISEEN 
(SkklEsko Hyytiäinen, Oky/Heikki Vesa) 

Tiemerkintämateriaalie n laatuvaatimuksia yhtenäistetään kansai nväli-
sen kaupan esteiden poistamiseksi osallistumalla CEN:n TC 226:n 
WG2:n työskentelyyn. 

2.2.3 Tuotannonohjauksen tuki 

TYÖNOPASTUSTOIMINNAN APUVÄLINEET 
(Hky/Tapani Angervuori, Hky/Heikki Tomi) 

Työnopastuksen tuloksia voidaan parantaa huomattavasti käyttämällä 
apuvälineinä työnopastuskortteja ja video-ohjelmia. 

TOP-kortit ovat opastajan apuvälineitä. Niitä käyttäen opastuksen 
valmistelu nopeutuu ja opastus on johdonmukaista, perusteellista ja 
yhdenmukaista. Työtehtävien oppiminen johtaa laadukkaaseen osaa-
miseen. 
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Työnopastuskorttien käytöllä tehostetaan hyväksi havaittujen työme-
netelmien käyttöönottoa. 

TOP-kortteja tehdään tiepiireissä lähinnä Pyörreryhmien ja osittain 
työntutkijoiden toimesta. 

TOP-korttien tekemisen koordinoinnista, vii meistelystä, painatuksesta 
ja jakelusta huolehtii tarkastusryhmä (Helenius, Torni, Honkanen, 
Hörkkö). 

TOP-korttien tekemistä jatketaan ja työnopastusta palvelevien video- 
ohjelmien tuottamista tehostetaan. 

OSALLISTUMINEN KUNNOSSAPIDON KIRJAUSTEN AUTOMATI-
SOINTIIN 
(Tk/Sakan Pyörre, Hky/Antti Tuokkola) 

Vuoden 1990 aikana on tienrakentamiseen kehitetty ajokirjauslaite, 
johon tehdään kunnossapitoon soveltuva tiedonsi i rio- ja käsittelyjär-
jestelmä. Järjestelmän avulla automatisoidaan ja yksinkertaistetaan 
kunnossapidon päivittäinen laskentajärjestelmän edellyttämä tiedon-
ke ruu. 

Kunnossapidon kirjauksiin kehitetään muitakin apuvälineitä tiedon 
keruun helpottamiseksi ja kerättävän tiedon laadun parantamiseksi. 

Helsingin kehitysyksikkö järjestää tarvittavat laitteiston käyttökokeilut. 
Ajokirjauslaitteen kehittäminen on osa laajempaa kehittämistä, jolla 
pyritään rationalisoimaan kunnossapidon kirjauksia. 

TIETOJEN TUOTTAMINEN KULJETUSTAKSANEUVOTTELUKUN-
NALLE 
(Tp/Juha Sai menkaita, Hky/Antti Tuokkola, T-p/Pentti Honkanen) 

Selvitetään aurausleveyden vaikutus lumenpoistonopeuteen sekä 
mandollisiin muihinkin tekijöihin. Tietoa kerätään teleskooppi- ja 
sivuaurojen kustan nusvaikutusten selvittämiseksi. Tietoa käytetään 
eri tyyppisten lumiaurojen käyttökorvausten määrittelyyn. 

Tarkoituksena on tehdä ehdotus auraustaksojen pahimpien puuttei-
den poistamiseksi sekä taksajärjesteimäri toimivuuden ja oikeuden-
mukaisuuden parantamiseksi. Auraustaksoja on viimeksi tarkasteltu 
perusteellisemmin 80-luvun alkupuolella. 

Varaudutaan muihinkin taksaneuvottelukunnan tilaamiin selvityksiin. 
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TALVIHOIDON TOIMINNALLINEN RESURSSITARVE 
(Tky/Rauno Kuusela) 

Talvihoitopolitiikan edellyttämä toimenpidealka saavutetaan ennakoi- 
maila aloitushetki, ripeyttämällä hälytystapahtumaa ja/tai lisäämällä 
resurssiyksiköitä, lisäämällä niiden työleveyttä ja nopeutta. 

Tky:n kehittämää atk-simulointimallin, jolla voidaan tarkastella 
kp-Iuokkako htaisen toi menpideajan vaikutusta lumenpoisto- ja Iiuk-
kaudentorjuntakaluston tarpeeseen, luotettavuus testataan vertaamal-
la tuloksia käytännön tarpeisiin. 

ESISELVITYS SUOLAN VARASTOINNIN JA KULJETUSTEN 
TALOUDELLISUUDESTA 
(Tky/Rauno Kuusela) 

Selvitetään, millä edellytyksillä suolan varastointi ja kuljetus voidaan 
antaa sataman tms tehtäväksi Turun tiepiirissä. 

VALVONTAKAMERAKOKEILU 
(Tky/Rauno Kuusela) 

Selvitetään, minkälainen valvontakamera soveltuu uudentyyppise n 
tiemestaripiirin ja informaatiokeskuksen yhteiskäyttöön. Kuvan tiedon- 
siirron ja käsittelyn ratkaisuja kokeillaan käytännön olosuhteissa. 

OSALLISTUMINEN OHJAUSJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISEEN 
(Tk/Kari Hiltunen, Tky/Rauno Kuusela) 

Tky avustaa KURRE-projektin toteuttamista sekä avustaa Hämeen ja 
Vaasan tiepiirejä pää! lystekuntotietojen käsittelyssä. 

LUOVAN TOIMINNAN MALLIT TIELAITOKSESSA 
(Kky/Unto Miettinen) 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että henkilöstön Iuovuudesta on työyh-
teisöissä tuloksekkaassa käytössä vain pieni osa. Kuitenkin henkilös-
tön voimavarojen saaminen tehokkaaseen käyttöön on yrityksen 
tärkeimpiä me nestystekijöitä. Luovuuden merkitys korostuu erityisesti 
muutosti lanteissa. 

Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, millä tavoin luovuus käsitteenä 
ja ilmiönä liittyy tämän päivän työelämän keskeisiin käsitteisiin ja 
ongelmiin tielaitoksessa. Luovuustutkimuksen tavoitteena on 
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• tutkia tielaitoksen työilmastoa ja johtamistapaa luovuuden 
kannalta 

• selvittää miksi eräät laitoksessa kokeillut pienryhmätyös-
kentelyn muodot, kuten laatupiiritoiminta ja aivoriihi, eivät 
ole toimineet tai yleistyneet 

• löytää uusia, toimivia työtapoja (luovan ongelmanratkaisun 
menetelmiä, pienryhmätoiminnan muotoja tms) 

• tehostaa aloitetoimintaa 

• löytää tielaitokseen sopiva luovuuskoulutuksen muoto 

• auttaa tielaitosta muutoksessa byrokraattisesta hallintokult-
tuurista tuloshakuiseen palvelukulttuuriin 

Tarkoitus on löytää tielaitokselle uusia menestymisen eväitä ja toimin-
tatapoja, joilla hyödynnetään henkilöstön voimavaroja tehokkaammin. 

RUOTSALAISEN SORATEIDEN INVENTOINTI- JA KUNNOSSAPI-
TOTÖIDEN SUUNNITTELUOHJELMAN KOKEILU 
(Kky/Asko Pöyhönen) 

Ruotsin tielaitoksen BD-kontor Umeässa on kehittänyt sorateiden 
hallintajärjestelmäohjelman, joka on ollut käytössä yli vuoden ajan 
useassa Ruotsin tielaitoksen tiemestaripiirissä. Ohjelman soveltuvu ut-
ta tullaan kokeilemaan kandessa tiemestaripii rissä. 

Ohjelma on toiminnaltaan suppeampi kuin tiehallituksessa tekeillä 
oleva sorateiden ylläpidon hallintajärjestelmä SOHA. 

TIELAITOKSEN JA KUNTIEN YHTEISTYÖ TEIDEN KUNNOSSAPI-
DOSSA (Ehdollinen) 
(Kky/Hannu Autio) 

Pääperiaatteet kun nossapitoyhteistyön kehittämisestä julkistetaan 
lokakuussa -91. Projektin tavoitteena ovat muun muassa järkevöittää 
toimintoja kunnossapitotehtävissä (erityisesti jätehuol lon suhteen) ja 
tielaitoksen konekaluston optimaalisen käytön aikaansaaminen. 

Kunnossapitoyhteistyön toimivuuden varmistaminen edellyttää vähin-
tään parin vuoden mittaista seurantaa. 
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2.2.4 Ympäristöselvitykset 

OSALLISTUMINEN LOUHINTATÄRINÄN VÄLITTYMISSELVITYK-
SEEN (Ehdollinen) 
(Hky/Antti Tuokkola) 

Tutkimuksen tarkoituksena on laatia käytännön räjäytystarpeita varten 
normiehdotus, joka sisältää rakennus- ja kaivosteoliisuuden räjäytys-
töistä aiheutuvien tärinöiden raja-arvot rakennuksille ja niissä oleville 
herkille laitteille, muille rakenteille sekä kalliotiloille. Mittaustulosten ja 
niiden analysoinnin perusteella esitetään laskentamallit 

tärinän leviämiselle ja suuruudelle erilaisissa tapauksissa, 

katselmus- ja tärinämittausalueen laajuudelle, 

• 	räjäytystavoille, joilla ei tietyllä todennäköisyydellä synny 
vau noita. 

2.2.5 Tuotantomenetelmät ja -välineet 

POHJAVESISUOJAUKSEN TEKEMISMENETELMÄN KEHITTÄMI-
NEN (Ehdoliinen) 
(Oky/ Heikki Suni) 

Vuonna 1991 vai mistu neessa selvityksessä "pohjavesisuojauksen 
tiivistysmeneteimän kehittäminen" on selvinnyt, että kaltevien pintojen 
tiivistysmenetelmiä on edelleen kehitettävä ja tutkittava sekä kehittää 
käytän nöllisempiä menetelmiä pohjavesisuojauksen tekemiseksi. 

Tarkoituksena on selvittää käytännön kokeiden avulla sopivimmat 
tiivistysmenetelmät ja ideoida uusia menetelmiä suojausrakenteen 
tekemiseksi. 

LISÄLAITTEIDEN KÄYTTÖKELPOISUUDEN JA HALLINNAN 
PARANTAMINEN 
(Hky/Antti Tuokkola, T-p/Pentti Honkanen, Tky/Antti Pii rai nen) 

Tarkoituksena on edistää lisälaitteiden käytön tehokkuutta hyödyntä-
mällä suolan- ja hiekansirottelulaitteiden testauksissa kerättyä tietoa. 
Tarvittaessa testataan myös tutki matto mat laitteet. 

Erityisesti etsitään ratkaisuja suolan ja hiekan annostelun tarkkuuden 
parantamiseen sekä suolauslaitteiden vaihdon npeyttämiseen (pika-
vaihtoratkaisut). Työhön sisältyy valmiin tutki musaineiston hyödyntä-
misen lisäksi uusien ratkaisujen käyttökokeita ja soveltuvuustestejä. 

Työn tuloksena syntyy ehdotuksia laiteparannuksiksi, työnopastuskor-
tit laitteiden käytöstä sekä suositus käyttökoulutuksen sisällöstä ja 
toimeenpanosta. Tutkimustulos on käytettävissä 9/1992. 



20 	 Tuotantoteknisten kehitysyksiköidon tutkimusohjelma 1992 
T&K PROJEKTIT 1992- TUOTANTOTEKNISISSA KEHITYSYKSIKOISSA 

SUOLALIUOSASEMIEN JA LEVITTIMIEN TOIMIVUUDEN SEURAN-
TA 
(Tky/Rauno Kuusela) 

Kootaan tiedot erityyppisten Iluosasemien ja -levitti mie n toi mivuudes-
ta. Jatketaan liuossäiliöiden materiaalien kestävyystutkimuksia. Väli-
raportti, jota voidaan hyödyntää vuoden 1993 hankintojen suunnitte-
lussa, valmistuu elokuussa 1992. 

LUMENPOISTOMENETELMIEN KEHITTÄMINEN 
(TkfTimo Tampo, Tky/Antti Piirainen, Kky/Asko Pöyhönen) 

Kaksois- ja teleskooppiauran käyttökokemuksista ja kestävyydestä 
tehdään selvitys, joka perustuu niiden käyttöön talvien 1990-1991 ja 
1991-1 992 aikana. 

Alusterän ja 2-teräauran ku miterämateriaalivai htoehtoja on runsaasti. 
Keski-Suomen, Mikkelin, Turun ja Hämeen tiepiireissä toteutettvilla 
kenttäkokeilla ja seurannalla selvitetään sopivaa ratkaisua. Uutuutena 
on mm. muovipohjainen materiaali. 

Tky:n ja Kky:n yhteistyönä selvitetään ns. kovametalliterän soveltu-
vuutta pakkautuneen lumen poistoon ja menetelmän vaikutusta 
suolausmäärien vähentämiseen. Varsinkin pakkautu neen lumen irro-
tustekniikkaa kehitetään kokeilemalla myös mm. kuorma-autossa 
puhaltavaa harjaa sekä tiehöylässä sahaavia. 

Lisäksi tehdään työntutkimus työleveydeltään normaalia vi noetuau raa 
leveämpie n aurojen työnopeudesta. 

OSALLISTUMINEN TALVIHOIDON MENETELMÄOHJEEN UUSIMI-
SEEN 
(Tk/011i Penttinen, Tkyfrapio Raukola) 

Laaditaan talvihoidon menetelmäohjeita erikseen sovittavista aiheista. 
Tehdään tarvittavat tutkimukset ja selvitykset ohjeen tarkistamisen 
edellyttäviltä osa-alueilta. Varaudutaan myös muille kirjoitettaviksi 
tulevien osien vaatimiin erillisselvityksiin. 

LIUKKAUDENTORJUNNAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSTYÖ 
(Tky/Heikki Lappalainen) 

Laaditaan ohjeita, tehdään tutkimuksia ja annetaan koulutusta, joilla 
edistetään Ii u kkaudento rju ntatyötä. 
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Liuossuolauksesta (tekeminen ja levittäminen) sekä suolan esi- ja 
levityskostutuksesta tehdään menetelmäohjeita ja työnopastusvideoi-
ta. 

Vaihdetaan tietoja USNMinnesotan kanssa erityisesti vaihtoehtoisista 
liukkaude nto rju ntake mi kaaleista ja -tekni ikoista. Teetetään tarvittaes-
sa myös Iaboratoriokokeita vaikuttavien kemikaali määrien selvittämi-
seksi. 

SORATIEN KULUTUSKERROKSEN MATERIAALIA KOSKEVAT 
TUTKIMUKSET 
(Kky/Unto Miettinen, Asko Pöyhönen) 

Soratien kulutuske rroksen Iaatuvaati muksista tärkeimpänä on totuttu 
pitämään käytettävän materiaalin rakeisuutta (hienoainespitoisuus, 
maksimi raekoko, käyrän muoto ja sijainti ohjealueella). Viime aikoina 
rakeisuuden on kuitenkin todettu olevan riittämätön laadun arviointi- 
peruste esimerkiksi moreenimurskeiden käyttökelpoisuutta arvioitaes-
sa. 
Tutkimuksen odotetaan antavan lisätietoa muun muassa hienoainek-
sen laadun, omi naispinta-alan ja veden adsorptioluvun merkityksestä 
soratie n kulutuskerrosmateriaalissa. Saatava tieto on tärkeää esime r-
kiksi moreenimurskeiden käyttömandollisuuksien lisäämiseksi. 

Tutkimukseen sisältyy sekä laboratoriossa tehtäviä määrityksiä 
kasasta ja tien pinnalta otetuista näytteistä että totutulla tavalla tehtä-
vää soratien kuntoseurantaa. 

Toisaalta Kuopion kehitysyksikkö jatkaa katkaistun kiviaineksen käyt-
tökokeilujen seurantaa. 

SORATEIDEN KELIRIKKOVAURIOIDEN KORJAAMINEN 
(Kky/Asko Pöyhönen, Unto Miettinen) 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää edulliset ja käyttökelpoisimmat 
korjausmenetelmät eri tyyppisille pistemäisille kelinkkovaunoille. 
Vauriot pyritään jakamaan muutamaan pääryhmään ja näille ryhmille 
etsimään sopivimmat korjaustavat. 

Tutkimuksessa keskitytään kulutuskerroksen alapuolisiin rakenteisiin 
ja päämääränä on laatia ohje timestaripiireille eri tyyppisten kelirikko-
vaurioiden korjaamiseksi. 

Tutkimuksesta on valmistunut väliraportti 1, jossa esitellään 
koe rakentei na toteutettavat rakennevaihtoehdot. Osa koerakenteista 
on jo tehty ja loput toteutetaan syksyllä 1992. 
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BITUMIEMULSION KÄYTTÖ SORATEIDEN KULUTUSKERROKSEN 
PÖLYNSI DONNASSA 
(Kky/Asko Pöyhönen) 

Ruotsin tielaitos on kokeillut jo kolmen vuoden ajan bitumiemulsion 
käyttöä sorateiden kulutuskerroksen pölynsidonnassa usean läänin 
alueella. Menetelmän käyttämisestä on useita etuja mutta myös hait-
tapuolia on ilmennyt. 

Alkuvaiheessa laaditaan esiselvitys Ruotsissa tähän saakka saadu ista 
kokemuksista. Esiselvityksen pohjalta päätetään menetelmän 
mandollisesta kokeilemisesta myös meillä. 

SALAOJIEN TUKKEUTUMISEN ESTÄMINEN RUNSAASTI RAUTAA 
SISÄLTÄVISSÄ POHJAVESISSÄ (Ehdollinen) 
(Kky/Hannu Autio, Unto Korhonen, Asko Pöyhönen) 

Runsaasti rautaa sisältävillä pohjavesialueilla ongelmana oleva salao-
japutkien tukkeutu minen aiheuttaa lisäkustannuksia putkiston ku nnos-
sapidossa. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää sellaisia salaojaput-
ken ympärysaineita, jotka vaikuttavat em. ongelman vähentämiseen 
tai estämiseen. 

Vuoden 1993 loppuun mennessä on tehty koerakenteita eri ympärys-
täyttömateriaaleilla ja tehty esiselvitys materiaalien ominaisuuksista. 
Koerakenteiden seuranta alkaa myös tuolloin. 

TIETERIEN KEHITTÄMINEN 
(Kky/Asko Pöyhönen, Unto Miettinen) 

Jatketaan vuoden 1991 aikana laboratoriossa ja normaalin kunnossa-
pitohöyläyksen yhteydessä suoritettuja te räkokeita. 
Laboratoriossa mitattiin kulutuskokeella hyvät kulu miskestävyysomi-
naisuudet seuraaville pinnoitteille: 

• hitsauspinnoite Vautid 100 
• detonaatioruiskutettu WC+1 700 (wolframikarbidi + koboltti) 

kovakromauspinnoite. 

Edellä mainituilla pinnoitteilla päällystetyillä tasaterillä tullaan teke-
mään kenttäkokeet keväällä 1992. 

Testataan kovametallisydämellä varustettujen te ne n soveltuvuutta 
myös lumiauroihin. 
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Tuloksena on suositukset tiehöylään, lumiauraan ja lanaan soveltuvis-
ta tieteristä helpottamaan niiden valintaa. 

KALUSTON LISÄLAITTEIDEN TILANTARVE 
(Kky/Juhani Karvonen) 

Projektissa keskitytään pääasiassa tielaitoksen hankkimaan uuteen 
raskaaseen ka-kalustoon ja siihen asennettavan lisäl aitekaluston 
tilantarpeen selvittämiseen. 

Selvitys tehdään yhteistyössä TIEH/Tr:n kanssa. 

NIITON JA VESAKONTORJUNNAN KEHITTÄMINEN 
(Kky/Hannu Autio, Unto Korhonen) 

Aluksi selvitetään olemassaoleva katusto, sen hyvät ja huonot ominai-
suudet, sekä kysellään en tiepiirien näkemyksiä ja kokemuksia asias-
sa. Tämän perusteella valmistellaan niitto- ja vesakonraivauslaitteil le 
tarkennetut toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset, joita TIEL:een 
hankittavilta laittei Ita edellytetään. Laiteval mistajien tehtävänä on 
kehittää laitteet näitä vaatimuksia vastaaviksi yhteistyössä tielaitoksen 
kanssa. 

Erillisesti selvitetään biologisten ja tieteknisten ratkaisujen hyödyntä-
mismandol lisuudet vesakontorju nta- ja niittotarpeen vähentämiseksi. 

Vuoden 1992 lopussa on valmiina esiselvitys, jonka ohjalta voidaan 
suunnitella jatkotoimenpiteet. 

OSALLISTUMINEN VTT:N KONEAUTOMAATIOPROJEKTIIN (Ehdol-
linen) 
(Kky/Unto Miettinen, Juhani Karvonen) 

Kuopion kehitysyksikkö osallistuu tielaitoksen edustajana yhdessä 
VTT:n ja Oulun yliopiston kanssa TEKES:n pääosin rahoittamaan 
Autonomiset koneet -projektiin. Projektissa kehitetään autonomisia 
piirteitä sisältävien koneiden ohjaustapoja ja mallinnusmenetelmiä. 
Kehitetyt ohjausmenetelmät testataan Iaboratorioympäristössä teolli-
suusrobottilaitteistojen avulla ja todellista käyttöympäristöä vastaavis-
sa olosuhteissa suurikokoisen manipulaattorilaitteiston avulla. Lisäksi 
kehitetään ohjelmistotyökalua autonomisten koneiden mallinnukseen 
ja simulointiin. 

Tielaitos saa rahoitusosuuttaan (noin 120 000 mk) vastaan vaikutta- 
mismandollisuuden projektin etenemiseen ja kaikki projektin tulokset 
käyttöönsä. Kky tekee noin 12 milj. mk:n projektin tuloksista yhteenve- 
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don tielaitoksen näkökulmasta ja mandollisia välitarkasteluja tarpeen 
mukaan. 

SITOMATTOMIEN KERROSTEN TEKOON SOPIVAN LEVITTIMEN 
KEHITTÄMINEN 
(Oky/Heikki Suni, KSNeikko Puranen ym.) 

Sitomattomien kerrosten teko levittimell ä tuottaa kokemusten mukaan 
merkittäviä säästöjä materiaalimenekissä, paremmat ja tasalaatui-
semmat kerrokset ilman lajittumista sekä vaaditut kerrospaksuudet. 
Työhön soveltuvan levittimen kehittely ei näytä kuitenkaan käynnisty-
vän ilman tilaajan myötävaikutusta, minkä vuoksi Keski-Suomen tiepii-
rissä on tarkoitus kytkeä pyydettävään kerrostenteko- ja päällysteu-
rakkaan vaatimus kerrosten teosta levittimellä sekä levittimen kehitte-
ly työhön sopivaksi. 

Menetelmän hyvien puolien hyödyntämiseen liittyy oleellisesti päällys- 
teen teko mandollisimman pian kantavan kerroksen teon jälkeen, jotta 
liikenne ei aiheuttaisi kerroksen hienonemista ja lajittumista. Menette-
lyllä varmistetaan aikaisemmissa kokeiluissa välttämättömäksi tode-
tun tuotekehittelyn toteutuminen sekä aikanaan menetelmän laajempi 
käyttöönotto tielaitoksen töissä. 

VANHOJEN RAKENNEKERROSTEN JA PÄÄLLYSTEIDEN HYVÄK-
5IKÄYTTÖ 
(Oky/ Heikki Suni, Martti Heikkinen) 

Tierakenteita vahvistettaessa tai routaongel mia torjuttaessa joudu-
taan aina harkitsemaan vanhojen kerrosten hyväksi käyttömandolli-
suutta rinnan korvaavien materiaalien kanssa. Kantavan kerroksen 
yläosan stabilointi on stabilointijyrsinten yleistymisen myötä osoittau-
tunut erittäin nopeaksi ja liikenteelle mandollisimman vähän haittaa 
aiheuttavaksi menetelmäksi. Menetelmä mandollistaa myös päällysra-
kenteen yläosan hienontumisen aiheuttaman routivaksi muuttuneen 
kerroksen poistamisen. 

Vanhojen AB- tai Ös-päällysteiden poistaminen ei välttämättä ole 
tarpeellista ellei niitä nimenomaan haluta käyttää päällysteenä uudel-
leen, sillä vanha päällyste voidaan murskata ja sekoittaa stabiloitaes-
sa päällysrakenteeseen. Näin säästetään lisättäviä sideainemääriä. 
Menetelmää käyttäen lyhennetään ratkaisevasti Ii ikenteelle aiheutet-
tua kantavalla kerroksella ajoa sekä liikenteen aiheuttamaa kerrosten 
lajittumista ja hienonemista, sillä päällyste voidaan levittää välittömästi 
stabiloidun kerroksen tiivistämisen jälkeen. Sideaineena menetelmäs-
sä on käytetty sementtiä tai bitumia. 
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Keski-Pohjanmaan piirin toimesta v. 1991 suoritettuja stabi lointeja 
seurataan ja jatketaan kokeiluita v.1992 ohjeiden ja työselitysten laati-
miseksi seurannasta saatujen kokemusten pohjalta. 

HANKINTOJEN EDELLYTTÄMÄT ERILLISET SELVITYKSET 
(Hky/Antti Tuokkola ja Heikki Torni, Kky/Unto Korhonen ja Juhani 
Karvonen, TIELJT-piiri/Pentti Honkanen) 

Hankintoihin liittyen toteutetaan TI EH :n tuotanto-osaston resu rssipal-
velut (Tr) vastuualueen tilauksesta seuraavat tutkimukset: 

• Reu napaalujen puhdistuslaitteet (Kky) 

• Kuorma-auton alusterävertailu (Kky) 

• Tiehöylän kaksikkoterät ja lumiaurat sekä karheenlevitin 
talvitöissä (Hky) 

• Uusien kuormauskonetyyppien seuranta (Hky) 

• Volvo FL 10 istuintestit (Hky) 

• Traktorin ja pakettiauton perusvaatimukset lumenaurauk-
sessa (Hky, Tky) 

• Aurausviittakoneiden vertailu ja niiden peruskonevaatimuk-
set (TKY) 

Hankintoja palvelevia tietoja saadaan myös muiden projektien tulok-
sista, esimerkiksi liuossuolausprojektista liuosasema- ja -levitintietout-
ta, talvisuolan optimilaatuprojektista suolan laatu määrittelytietoa jne. 

2.2.6 Mittaustoiminta 

MITTAUSAUTOMAATION HYÖDYNTÄMINEN MAARAKENNUSKO-
NEIDEN OHJAUKSESSA 
(HkylTapani Angervuori, Tky/Antti Piirainen, Skk/Matti Laitinen ....) 

Vuonna 1991 luodun visio ja toimenpide-ehdotusten perusteella käyn-
nistetään työkoneide n ohjauksen parantaminen mittaustoimintaa 
hyödyntämällä. Ensisijaisena tarkoituksena on luoda integroitu 
ohjausjärjestel mä, jossa rakennussuu n nitelman poikkileikkaustiedot ja 
työmaan paikalleenmittaustiedot sekä työkoneen asematiedot esite-
tään havainnollisesti työtä tekevässä koneessa. 

Työmaamittausten rationalisoinni n lisäksi reaaliaikaisella ohjausme-
nettelyllä pyritään edistämään tierakenteiden oikeiden kerrospaksuuk-
sien toteutuminen nykyistä paremmin rakennussuunnitelmien mukai-
sesti. 

Työ jakautuu kolmeen osaan: 
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• Rakennussuunnitel mista tuotetaan poikkileikkaustiedot, 
jotka on tulostettavissa mikrotietoko neen näytölle 

• Tiehöylään sijoitetaan mikrotietokone, jonka ohjelmisto 
laskee työterän koordinaatit ja tulostaa koordinaatteja 
vastaavan poikkileikkauskuvan ja työterän sijainnin samalle 
näytölle 

• Työkoneen koordinaattien määrittelyä varten kokeillaan 
ainakin seuraavia tekniikoita 

• servo-ohjattu takymetri 
• tasolaser z- ja xy-koordinaattien määrittelyä varten 

etäisyysmittari tai jokin muu sopivaksi todettava 

Työkoneen paikantamismenettelyyn pyritään löytämään toimivia 
ratkaisuja ja sopivia kehittämisen toteuttajia ja rahoittajia. Tarkoitukse-
na on myös edistää yksittäisten mittausapuvälineiden käyttöönottoa 
ja eri mittaustapojen yhdistelyä toiminnan tarpeiden edellyttämällä 
tavalla. 

JYRIEN TIIVISTYSMITTAREIDEN KELPOISUUS LAADUNVALVON-
NASSA (Ehdollinen) 
(Tky/Rauno Kuusela, Antti Pii raine n) 

Selvitetään jyrien tiivistysmittarien tuottaman tiedon käyttöä työmaan 
laadunvalvontajärjestelmissä. Selvitetään mittarie n tuottamie n tietojen 
käyttötarve ja tiedonsiirto CQLS-järjestelmään. 

INFRAPUNALÄMPÖMITTARIN KOKEILU PÄÄLLYSTETIIVISTYK-
SEN VALVONNASSA (Ehdollinen) 
(Tky/Rauno Kuusela) 

Kokeillaan jyräyksen aikana jatkuvatoi mista i nf rapu namittari-
tiedonkeräilypääteyhdistelmää pinnan lämpötilan seurantaan. 

SUOLAMÄÄRÄMITTARIN KEHITTÄMINEN (Ehdoflinen) 
(Tky/Rauno Kuusela) 

SOBO-suolamäärämittanfl tietojenkäsittelyn kehittäminen. Näyttee- 
nottotavan kehittäminen kenttäolosuhteisii n tarkkaa laboratorio mit- 
tausta varten. 
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OSALLISTUMINEN UUSIEN MITTAUSVÄLINEIDEN KEHITTÄMI-
SEEN 
(Oky/Heikki Su ni, L/Timo Saarenketo, OY/Elektr.lab) 

Kuitututka 

Tutkimuksella selvitetään tarkoitukseen parhaiten soveltuvan kaupalli-
sessa tuotannossa olevan mittauslaitteen hankinta sekä 
koerakenteissa mitattavien suu reide n mm lämpötila, kosteus, rasitus, 
mittaustarkkuus ja stabiilisuus sekä kuiturakenteen kestävyys. Samal-
la innovoidaan muitakin tietuotantoon ja tien kuntomittauksiin soveltu-
vien laatusuureiden mittausmandollisuuksia. 

Kuitututka-pe riaatteeseen perustuvan mittauslaitteiston muodostavat 
kaapelirakenteesee n sijoitettu antu ri kuitu, sekä siihen liittyvä kuitutut-
kamittalaite. Pitkä optinen erikoiskuitu tierakenteeseen sijoitettuna 
toimii mittausanturina koko pituudeltaan ja mandollistaa mm. lämpöti-
lan, kosteuden ja paineen/rasitusten mittauksen. Kuidun pituus voi 
vaihdella 1 m .. 10 km ja mitattavan suureen havainnointipaikan 
erottelu 1 mm .. 1 m. 

Projekti on TEKES:n (80%) rahoittama ja Oulun Yliopiston elektronii-
kan laboratorion johtama. Tutkimus koerakentamisineen kestää 1 -. 2 
vuotta. Kehitteillä olevia kuitukaapeleita on tarkoitus testata mm. tiera-
kenteisiin sijoitettuna, jolloin niiden soveltuvuuden arviointi on mandol-
lisimman objektiivista. 

M aatutka 

Tien rake n nekerrosten laatuun vaikuttaa oleellisesti kerrosten epäta-
sainen paksuus. Kohtuullisen tarkka, mutta jatkuvatoiminen mittaus-
menetelmä mandollistaisi entistä paremman Iaadunvarmistuksen. 

Oulun yliopiston Tky:n toimeksiannosta ja Lapin piirin yhdessä teke-
mien laboratorio- ja maasto kokeilujen perusteella maatutka 900 
MHz:n antennilla varustettuna soveltuu tietyissä olosuhteissa laadun-
valvontamittauksiin. 

Vuoden 1992 aikana viimeistellään koesarja, jolla selvitetään: 

mitä rakenteen työnaikai nen pölynsidonta suolalla vaikuttaa 
laadu nvalvontamittaukseen 

onko olemassa keinoja, joilla suolan vaikutusta voidaan 
vähentää. 

• miten luotettavasti maatutkalla voidaan mitata siltojen 
vau riota 
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Selvitetään maatutkan käyttömandollisuudet raken nekerrosten 
paksuuden todentamisessa. 

2.2.7 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 

TEKNOLOGIAN SIIRTO 
(HkyfTimo Tampo) 

Teknologian siirto-projektin tarkoituksena on selvittää mandollisimman 
hyvin toimivat kotimaisen ja ulkomaisen teknologian siirtotavat TIEL:n 
organisaatiossa. Tähän sisältyy uuden teknologian tehokkaampien 
siirtokanavien selvittäminen niin TIEL:n ulkopuolelta TIEL:een kuin 
myös TIEL:n sisällä. 

Teknologian siirtoon sisältyy uuden tiedon esille tuominen, sen jalos-
tammen olosuhteisiimme sopivaksi, kokeilut sekä markkinointi koulu-
tuksen ja muiden markkinointiväli neiden (videot, esitteet, työnäytökset 
tms.) avulla. 

OSALLISTUMINEN MINNESOTAN TIEKOEHANKKEESEEN 
(Oky/Seppo Salmenkaita) 

Projekti on osa Minnesotan ja Suomen tielaitosten välistä yhteistyötä. 
Minnesotan tiekoehanke on laajuudeltaan ainutlaatuinen ja sääolo-
suhteiltaan eteläistä Suomea vastaava. 

Projektilla varmistetaan tiekoehankkeen tulosten välitön hyödyntämi-
nen ja soveltaminen. Samalla se mandollistaa suomalaisten näke-
mysten mukaisten analyysien ja vertailevien tutkimusten teon sekä 
tulosten laajamittaisen arvioin nin. 

3 	HUOMIONARVOISIA 	EHDOTUKSIA 	TT&K- 
PROJEKTEIKSI 

Lopuksi on esitetty vielä ne projektiehdotukset, joiden tekemiseen ei 
ole toistaiseksi mandollisuuksia ellei muiden projektien tekemiseltä 
aikaa liikene. 
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TIELAITOS 
	 Ehdotetut projektit 

1' It (TJ EWTTE H 1) 0 '1' U S 
(Yhteyshenkilöt) Ehdottaja- TARKENNUKSIA EHDOTUKSEEN 
__________________________________________________ ksikkö _______ 
TIEN RAKENTEET 
Kunnossapidon vaikutukset tien kestoon KP 
Puu pylväsperustus Ku Matala perustus käyttäen apuna kaivonrengasta. 
CEsko Toppinen, Pekka Turunen, Ari Tuomainen) 
Kuivatuksen kehittäminen Geo Erityisratkaisuja tieleikkausten ja alavien paikkojen 
Tauno Hailikari) kuivatukseen 

Heijastumishalkeamatutkimus (Kari Lehtonen) Skk Parantamistoimenpiteiden dokumentoiriti kob teissa ja johtopäätökset. 

LIIKENTEEN SUJUVUUS JA TURVALLISUUS 

Sulan kelin järkevyys PK 
Liukkaussuositusten tekeminen Tp Tiedon tuottaminen yhteispohjoismaista kitka-ar-vojen 
(Jukka Isotalo) määrittelyä varten. 
Oman kp-kaluston nastat Tr Soveltuisi Tt:n ja/tai Stk:n selvitettäväksi. 
Päällystemateriaalin vaikutus liukkaudentorjunta- Tk Erityisesti betonipäällysteen edellyttämät erityistoimenpiteet. 

Päällysteen 	 muodostukseen. ominaisuuksien vaikutukset polanteen tarpeeseen (011i Penttinen) 
YMPÄRISTÖSELVITYKSET 
Päällysteen jyrsintäpölyn ympäristövaikutukset M Päällysteen jyrsintäpölyn komponentit ja niiden ympäristö- 
(Matti Taskinen) 
Murskaus- ja asfalttiasernien pölyämisen eston Tp 

ystävällisyys 
Selvitys ongelman laajuudesta, käytärinöllisempien ja tar-kempien 

kehittäminen (Pasi Jääskeläinenj pölyerottelumenetelmien edistäminen. 
betonikaukalon Suolaveden kokoaminen 	 avulla Betonikaukalo tien sivuojassa (Juhani Siekkinen) KS 

TUOTANNONOHJAUKSEN TUKI 
Tiemestaripiirin päivystysjärjestelmät Tky Laadittaisiin päivystysjärjestelmämalleja, joiden avulla vähen-

hidasteita hälyytystapahtumien 	essä. netään 	 yhteyd (Heikki Lappalainen) 
Kapasiteetitietojen tarkistaminen Hky Työrisuunnittelua varten koneiden kapasiteettitietojen 

ajantasaistaminen. Tuokkola) (Antti 
Yhteenveto henkilöviestijärjestelmien käyttökokemuksista. Henkilöhakulaitteet trnp:n varuillaanolo- Tky 

järjestelmässä (Rauno Kuusela) 
ryönjohdon apuvälineet Hky Selvitys työrtohdon apuvälineiden kehittämistarpeista ottaen 
(Arto Tevajärvi, Sakari Pyörre) /Tk huomioon työrtjohdon tehtävien muutokset vuoteen 2000. 
Oman murskauslaitoksen kannattavuus Ku Esimerkkilaskenta, jonka avulla voidaan arvioida hankinnan 
(Raimo Ledentsä) jrkevyys. 
Lumenpoiston optimointi erilaisilla auroilla M Tien leveys auratyypin valintakriteerinä 
(Hyyryläinen) 
Talvihoidon laatuvaatimusten järkevyys Tk Malli, jonka avulla voidaan laskea esimerkiksi toimenpideaikojen 
(Jorma Inkala) muutosten taloudelliset vaikutukset. 
Alueurakoinnin edullisuus normaalimenettelyyn V 
nähden 
Tiemestaripiiri urakoitsijana (Juhani Siekkinen) KS Mandollisuuksien selvittäminen 
Päällystekiviaineksen logistiikka (Juhani Siekkineri) KS Malli, jonka avulla voidaan määrittää järkevä kuljetusetäisyys. 

CD 



TIEL&JTOS 	 Ehdotetut projektit 

(Yhteyshenkilöt) TARKENNTJKSIA EHDOTUKSEEN (A) 

0 

L 	Absorptiotekijän vaikutus sorakulutuskerroksen laatuun 
tulisi selvittäa ja lisätä mandollisesti kyseisen tekijän määrit- 
tämi nen sorakulutuskerrosmaterjaalin laadun määritykseen. Tr 

Ruotsi 	Käsittelyteknjjkkaa kehittämällä parannetaan moreenin laatua. Ky 	Tarkempia menettelytapaohjeita Pekka Pietiläinen). M 	Rakenneratkajsujen Jdeointi 
KS 	Liukkaudentorjuntasuolan kostutus Green 	Lisäaineen A9 edut, haitat ja käyttökelpoisuus Motors 
RIL 	Osallistuminen seuraaviin osaprojekteihjn: TEKES 	- irijektoinnjn kehittäminen 

- vesieristys- ja routasuojausrakenteet 
- maanalajsten tilojen rakennustöjden kehittäminen 
- maanalaisten tilo4en LVIS-teknijkojden kehittäminen 
- maanalaisten tilojen valaistusjärjesteinijen kehittäminen 
- kai Ii opulttien korroosiokestävyyden parantaminen 
- kail ioperätutkjrnustulosten käyttö kalliorakenteiden suunnittelussa Geo 	Materiaalien laatutavojtteet pitäisi saada varmistettua 
tekniikkaa kehittämällä KS 	Ruokamullan ja sisäluiskan tasauskoneen kehittäminen. 

Tr 

M 
RIL 
Hky 	Uusien vaihtoehtojen vertailut ja loppuraportti aikaisemmista 

kokeiluista. 

H, V 	Tmp-resurssjen käytön taloudellisuus. 
Pääiierakentamjsen edullisuus täysin uuteen kohtaan rakenta-miseen nähden. 

Hky 	Systeemisuunnitelma on tehty, toteutus ei ole käynnistynyt 

TUOTANTOMENETELMAT JA -VÄLINEET 
Soratjen kulutuskerroksen tekeminen 
(Timo Saarenketo) 

ijattu avattava silta 
käyttöomaisuuksjen parantaminen 

ston ja lisälaitteiden puhdistus/huolto 
ki ruostuneen peltiputkirummun sisään 

kostutusajneena (Juhani Siekkinen) 
eiden käyttökelpoisuudet 
nen) 
amisteknijkojden kehittäminen 

Murskauksen ja seu lontateknjikan kehittäminen 
fFauno Hailikari) 
Tasauskoneen kehittäminen 
Veikko Puranen) 

1 raktorj ja pyöräkokuormaajan 1 isalaitekäytön 
kannattavuus (Pekka Rannisto) 

AUSTOIMINTA 

Laadunvarmjstuksen mittalaitekeiijt,s 
Porauksen naviointjjärjestelmän kehittäminen 
iKuormien punnitusjärjestelmien kehittäminen 
(Antti Tuokkola) 

TOIMINTA 

Rakenteen parantamisen kannattavuus 

ekohderekjsterjn tekeminen 
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4 ARVIO KESKEISTEN ODOTUSTEN TOTEUTUMISES-
TA 

Projektien toteutuessa on mandollisuus parantaa tienpidon taloudelli-
suutta vähintään 2 % vuodessa, jos tulokset otetaan tehokkaasti käyt-
töön. 

Erityisesti talvihoitoon liittyvät projektit tuottavat taloudellisen merkityk-
sensä lisäksi ympäristöarvojen säästöjä pohjavesien suolaamisen 
vähentyessä liikenneturvallisuuden kuitenkaan siitä kärsimättä. 

Erillisiä tuotantotekniikkaan liittyviä ympäristöselvityksiä on lukurnää-
räisesti vähän. Ympäristötekijät otetaan kuitenkin korostetusti 
huomioon myös muiden otsikoiden alla olevissa projekteissa. 

Myös tielaitoksen tavoitteet liikenteen välityskyvyn parantamiseksi 
teitä leventämällä on otettu huomioon, sillä tien leventämistekniikoita 
aiotaan kehittää. 

5 TUOTANTOTEKNIIKAN TUTKIMUSPALVELUTARJON-
TA 

TIIVISTYSMENETELMIEN KOULUTUSPALVELUT 
(Tky/Antti Piirainen) 

Vuonna 1991 valmistunutta tiivistysmenetelmien koulutuspakettia 
käyttäen koulutetaan tiepiirejä niiden koulutustarpeiden mukaisesti. 

VAURIOINVENTOINTIMITTAUS- JA LAATUKONTROLLIKOULUTUS 
(Tky/Rauno Kuusela) 

Koulutusta tiepiirien tilauksista. 

Tien vaurioiden inventointimittauskoulutuksen suunnittelu ja toteutta-
minen. Laatukontrollijärjestelmää kehitetään mm. vaurioinventointioh-
jeen ja -lornakkeen uusimisella. 

MITTAUSPALVELUT TIEPIIREILLE 
(Hky/Heikki Torni) 

Tiepiirit voivat tilata työhygieenisiin ym tarpeisiinsa seuraavanlaisia 
mittauksia: melu, tärinä, valaistus ja ilmaan kohdistuvat mittaukset. 
Viimeksi mainittuja mittauksia ovat: lämpötila, virtaus/veto, vaihtu-
vuus, kosteus ja epäpuhtaudet ( kaasumaiset ja hiukkasmaiset mm 
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asbesti. Näytteiden analyysit teetetään tarvittaessa esim. Työterveys-
laitoksella). 

Mittauslaitteita myös lainataan ja annetaan käyttöopastusta. 

Liitteessä 2 on lueteltu käytettävissä oleva mittauskalusto. 



liite 1 

TULOS000TUKSET TUOTANTOTEKNISILLE KEHITYSYKSIKÖILLE 

Tuotantoteknisten kehitysyksiköiden johtoryhmä on vahvistanut seuraavat 
aihekokonaisuuksien tärkeyden painoarvot: 

TIEN RAKENTEET 	 tärkeyden painoarvo = 	 (20) 

Tien vaurioitumisen tuntemuksen odotetaan lisääntyvän ja tämän seurauk-
sena odotetaan rakenteiden mitoitusten kehittämistä vastaamaan sekä ties-
tön tilaa että tarjolla olevia uusia työtekniikoita. 

LIIKENTEEN SUJU VUUS JA TURVALLISUUS 	 (20) 

Erityisesti odotetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantavia ohjei-
ta. 

TUOTANNON OHJAUKSEN TUKI 	 (15) 

Tuotannon ohjauksen apuvälineiksi odotetaan järjestelmiä, joiden avulla on 
mandollisuus parantaa tulosten laatua ja taloudellisuutta mm. minimoimalla 
virhepäätöksiä. 

YMPÄRISTÖSELVITYKSET 	 (5) 

Tienpitäjän asiantuntemusta oman organisaation aiheuttamista ympäristö- 
vaikutuksista tulee lisätä niin, että päätöksiä tehtäessä ympäristävaikutuk-
set voidaan ottaa paremmin huomioon. 

TUOTANTOMENETELMÄT JA -VÄLINEET 	 (22) 

Tuotantomenetelmien tutkimisen odotetaan paranevan niin, että niiden 
tulokset tukevat paremmin laadukkaampien ja taloudellisempien tuotanto- 
menetelmien kehittämistä. 

Tuotantotekijöihin liittyvien päätösten tueksi odotetaan käyttökelpoisia selvi-
tyksiä. 

MITTAUSTOIMINTA 	 (8) 

Erityisesti odotetaan viimeisimmän mittaustekniikan tuntemista ja niiden 
tarjoamien mandollisuuksien soveltamista TI EL:n käyttöön edellytyksellä, 
että kyseinen mittaustekniikka on todettu riittävän Iuotettavaksi, nopeaksi ja 
tarpeelliseksi. 

T&K-TOIMINTA 	 (10) 

T & K - toiminnan odotetaan aktivoituvan ja kohdistuvan oikein sekä olevan 
pitkäjänteistä. 

(yhteensä = 	 100) 
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TUTKIMUSVÄLINELUETrELO 

Tuotantoteknisten kehitysyksi köiden välineistö 

1. Melu mittaus laitteet 

Tarkkuusmel u mittarit 

BK: 2209, 2215 (2 kpl), 2230 
Meluannosmittarit 

BK 4424 

Wärtsilä: 6074a, 6074A, 6074A 
Varusteita 

• Valmiussalkkuja 2 kpl, mittauskypäriä 2kpl, mikrofonin jatko- 
kaapeleita ä 3 ja 30 m, kalibraattoreita BK 4230 3 kpl, BK 
4226 1 kpl, 9 mm lähetyspistooli jälkikaiuntamittauksiin, yms 

Tasopiirturit melu- ja tärinämittauksiin 

BK: 2306, 2306 

Rion: LRO4, LRO4 
Varusteita 

• Yhdyskaapeleita, kyniä, useanlaista tallennuspaperia, luku- 
levy jälkikaiuntamittauksiin, yms 

2.Tärinänmittauslaitteet 

Käsitärinän mittari 

• BK2513 
Täri näaltistusm ittari 

• BK2512/2513 
Tärinäanalysaatto ri 

• BK2511/Wärtsilä 1679 
Varusteita 

• Antureita kaapeleineen, anturin kiinnitystarvikkeita, tärinä-
generaattori RFT tyyppi 11032 

3. V a l a i s t u s m itt a u s l a itt e e t 

Valaistusvoimakkuus ja valotiheysmittari 

• HagnerSl 
Valaistusvoi makkuusmittari 
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Gossen Panlux 

4. Mikroaaltosäteilymittauslaite 

Mikroaaltosätei lyrnittari 

Simpson 380 

5. Ilmastoinnin mittauslaitteet 

Pikal ämpömittarit 

• Ainor: DTM1O, DTM2O 
Te rrnoan erno met nt 

• Ainor: GGA23S, GGA23S, GGA65P/ printteri 
Varusteita: 

• poistolirnan mittapää Ainor: AM 300 ja AM 600, tuloilman 
mittapää Ainor: AM 100 ja AM 1200, virtausilmaisimialDrä-
ger, savupuikkoja, yms 

Siipipyöräanemornetri 

• Thies F70 
llmankosteusrnittarit 

• Jenway 5500, Larnbrecht psykrometri 

6.11man epäpuhtauksien mittauslaitteet 

Kaasu ntoteamislaitteet 

• Dräger: M21/31, M21/31, Quantimeter 
Varusteita: 

• ilmaisinputkia, pidennysletku, kuumailmasondi, yms 
Kaasun / pölynnäytteenottolaite 

• Wärtsilä 8082 
Varusteita: 

aktiivihiiliputkia, milliporesuodatinrasioita 

7.Muita laitteita ja välineitä 

Jousivaa'at 

• 0-5Okg,0-lOkg,0-5kg,0-5kg 
Porakoneet 

• AEG65OW 

• akkuporakone 
Työkatuja 
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vesivaaka 2 kpl 
yleistyökaluja/laukku 

Sekalaista 
• Paristotestari, paristolaturi, latta, pienoiskärryjä 2 kpl, kame-

ra 2 kpl, pikakamera, suojaimia, käsivalaisimia 
• Maastotallennin 

Maastotietokone 

• KPT 84 (2 kpl) 
Syke mittari 

Sport tester 

SOBO-suolapitoisuusmittari 

• Lämpö- ja ilmavirtamittari Wallac 60 

• Kallistusmittari 

• Vaaituskone 

TIEL:n yksiköt voivat omiin tutkimuksiinsa tilata kehitysyksiköiltä näillä 
välineillä tehtäviä mittauksia tai lainata niitä. Mittauspalvelujen aiheut-
tamat matkakustan n ukset peritään til aajalta. 



Helsingin tuotantotekninen kehitysyksikkö (Hky) 	 Kuopion tuotantotekninen kehitysyksikkö (Kky) 
PL 33, 00521 HELSINKI, teletax (90) 154 3037 	 PL 1117, 70101 KUOPIO, teletax (971) 199 762 
Pasilan virastokeskus, Opastinslita 12 A 	 Kirkkokatu 1 

____ 	 L T•Hi1 
Dipl. Ins 	Ins. 	Rkm 	Siht. 	 Ins. 	 Dipl, ins. 	Dipl. Ins. 	Ins. 	Tekn. 	Rkm 	Siht. 

Tapani 	Antti 	Heikki 	Airi 	 flrno 	 Unto 	Hannu 	Asko 	Juhani 	Unto 	Minna 

ANGERVUORI TUOKKOLA 	TOMI 	VEIJONEN 	 Tampo 	 MIETrINEN 	AUTIO 	PÖYHÖNEN 	KARVONEN 	KORHONEN 	IKAHEIMO 

(90) 154 2589 	(90) 154 2587 	(90) 154 2591 	(90) 154 2590 	 (90) 154 2593 	 (971) 199 750 	(971) 199 760 	(971) 199 754 	(971) 199 756 	(971) 199 758 	(971) 199 752 

- päällikkö 	- laite- ja 	- ergonomia 	- toimisto- 	 - teknologian 	 - päällikkö 	- kunnossapito- - tierakenteiden - kone- ja 	- työn- 	- toimisto- 

- koofdinointi 	konekehitys 	- työnopastus 	tehtävät 	 siirto 	 - luovuus 	yhteistyö 	hoito 	laitekehitys 	tutkimukset 	tehtävät 
- arkisto 	 - ergononhia 

Helsingin tuotantoteknisen kehitysyksikön erityisalueita ovat: 	 Kuopion tuotantoteknisen kehitysyksikön erltylsalueita ovat: 

- laite- Ja konetutkimukset 	 - sorateiden kunnossapito 
• ergonomiaselvitykset. mittalaitteet 	 - tierakenteiden hoito 

- automaation hyödyntäminen 	 - kunnossapitokaluston testaus, vertailu ja kehittäminen 

- työnopastuksen apuvälirteet 	 - kunnossapttoyhteistyö 

Tampereen tuotantotekninen kehitysyksikkä (Tky) 	 Oulun tuotantotekninen kehitysyksikkö (Oky) 
Kansterinkatu 6,33720 TAMPERE, teiefax (931) 165 195 	 PL 261, 90101 OULU, teletax (981) 310 9282 
Teknologiakeskus Hermia 	 Kansankatu 47 

Dipl. ins. 	Dipl. ins. 	Rkm 	Rkm 	Siht 	 Dipl. Ins. 	Dipl, ins. 	Ins. 	Rkm 	Siht. 

Rauno 	Heikki 	Antti 	Tapio 	Leila 	 Heikki 	Seppo 	Heikki 	Martti 	Raih 

KUUSELA 	LAPPALAINEN PIIRAINEN 	RAUKOLA 	LEPPÄNEN 	 SIJNI 	SALMENKAITA VESA 	HEIKKINEN 	HEIKKINEN 

(931)165191 	(931)165192 	(931)165194 	(931)165196 	(931)165190 	 (981)3109380 (981)3109384 (981)3109382 (981)3109381 (981)3109383 
- päällikkö 	- flukkaucien- 	- lumenpoisto- 	- liukkauden- 	- toimisto- 	 päällikkö 	- tierakenteiden - pohjan. 	• työn- 	- toimisto- 

tor)unta 	välineet 	torjunta- 	tehtävät 	 - kalliomurske- 	kehittäminen 	vahvistus 	tutkimukset 	tehtävät 
välineet 	 rakentaminen 	 - tiemerkinriät 

Tampereen tuotantoteknisen kehitysykslkön eritylsalueita ovat: 	 Oulun tuotantoteknisen keh itysyksikön eritylsaiuelta ovat: 

- liukkaudentorjunta 	 - tien kesto 

• lumenpolsto 	 - pohjarakentaminen 

- mittaialtteet 	 - tien rakennekerrokset ja -materiaalit 

- thvistysmenete(mät 	 - uusien mittausvähneiden kehittäminen 

c) 
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