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Pohjavesisuojausten  rakentaminen  on  viime vuosina lisääntynyt runsaasti. Suoja
-ukset  kohdistetaan niin vanhoihin kuin  uusiinkin  teihin. Teknisten  suojausmene-. 

telmien  toimivuudesta  ja  hinta/laatu  suhteesta  on  kuitenkin suhteellisen vähän 
tietoa, huolimatta siitä, että  pohjavesisuojausten  kustannukset nousevat melko 
korkeiksi. 

Yleinen mielenkiinto  on  kohdistunut rajallisten  pohjavesivarojen  säilyttämiseen  ja 
 niiden hoitamiseen siten, että pohjavettä  on  käytettävissä myös tulevaisuudessa. 

Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoja  toteutetuista pohjavedensuojauskoh-
teista.  Tietoja kerättiin kohteiden toimivuudesta,  toteutettavuudesta  sekä kustan-
nuksista. Tavoitteena oli varmistaa taloudelliset  ja  soveliaat  menetelmät käytettä-
väksi  pohjavedensuojauksessa.  

Tutkimusta seuraamaan perustettiin työryhmä.  Työtyhmän  jäsenet, lukuunotta-
matta  P.  Ihalaista  ja  M.Vänskää,  ovat Hämeen tiepiirin palveluksessa. Työryhmän 
kokoonpano oli seuraava:  

Heikki Koski,  pj geo-  ja  mittauspalvelut  
Veikko  Ranta  kehittämispalvelut  
Tuula  Säämänen tienpidon  suunnittelu 
Anneli Harju  suunnittelupalvelut  
Risto  Peittari  Päijät-Hämeen  aluetoimisto  
Seppo  Levänen  Vt  3 Tampere-Hämeenkyrö 
Pekka Ihalainen TTKK  
Matti  Vänskä  Hämeen  ympäristökeskus  
Keijo  Kumila, siht geo-  ja  mittauspalvelut  

Työryhmä kokoontui kuusi kertaa  ja sen  kokouksissa käsiteltiin projektiin liitty-
viä ongelmia, sekä yleisiä asioita pohjaveden  suojauksesta. 
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MERKINNÄT  JA  SYMBOUT  

TTKK 

 KYL 

 Kt  

Vt 

 ply  

Tampereen  teknillinen korkeakoulu 

keskivuorokausiliikenne [ajon/d] 

kantatie 

valtatie 

paaluväli 

bentoniitti 
Bentoniitti  on luonnonmateriaalia,  joka koostuu suurimmalta osaltaan 
montmorilloniitti nimisestä savimineraalista. Bentoniittisavi paisuu voi-
makkaasti kun  se  joutuu kontaktiin  veden  kanssa. Paisuminen riippuu saa-
tavilla olevan  veden  määrästä  ja  se on 10-15 kertainen  alkuperäiseen tila-
vuuteen nähden. 

bentoniittimatto 
Suojausmateriaali,  jossa  on  kanden kuitukankaan välissä bentoniittijauhet

-ta.  Bentoniittimattoa  käytetään vedeneritysrakenteissa tiivistemateriaalina  

Be-matto 
bentoniittimatto 

Bentofix  
erään valmistajan kauppanimi bentoniittimatolle 

maabentoniitti  
maa-aineksen  ja  bentoniittisaven  sekoitus 

hienoainespitoisuus  
alle  0,074 mm raekokoisen  aineksen prosenttiosuus maa-aineksesta 

maa-aineksen tiiviysaste 
Kohteella määritellyn kuivatilavuuspainon  ja  labo ratoriossa määritellyn 
tiiveimmän  tilan kuivatilavuuspainon suhde, merkinta  D[%]. 

vedenjohtavuus  
Kuvataan tavallisimmin vedenläpäisevyydellä (  k-arvo)  [mis].  K-arvo ku-
vaa, kuinka paljon vesi etenee maamateriaalissa ajan kuluessa. 

homogeeninen  materiaali 
tasalaatuinen materiaali 

optimivesipitoisuus  
vesipitoisuus, jossa maalaji saavuttaa tiiveimmän tilansa, merkintä 
[%] 
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Geomembraani 
Geomembraanit  ovat ohuita, taipuisia tiivistyskalvoja, jotka yleensa  on 

 valmistettu joko synteettisistä tuotteista  tai bitumista. 

PVC 
muovityyppi, polyvinyylikioridi  

Pp 
muovityyppi, polypropeeni  

PE 
muovityyppi, polyeteeni 

HDPE 
muovityyppi,  Polyeteenin alatyyppi  (high density polyeteeni) 

LLDPE 
muovityyppi,  Polyeteenin alatyyppi  (linear low density polyeteeni) 

Raniplast  
erään valmistajan kauppaniini HDPE-muovikalvolle  

IM 161 
muovitetun kuitukankaan  tyyppi (Intermembrane  161 g/m2) 

IM 88 
muovitetun kuitukankaan  tyyppi (Intermembrane  88 g/m2) 

bitumoitu kuitukangas 
Kuitukangas,  johon  on vedenpitävyyden  lisäämiseksi levitetty bitumia  

Sa  
savi  

Si 
siltti 

SiMr 
silttimoreeni 

ijLaSa 
liejuinen  laiha savi 

LaSa  
laiha savi 

siHk 
siktmen  hiekka 

siHkMr 
silttinen hiekkamoreeni 

srHkMr  
sorainen hiekkamoreeni 

hkSi 
silttinen  hiekka 

hkSiMr  
hiekkainen silttimoreeni 



saSi 
savinen siltti 

ljSi 
liejuinen siltti  

AB 
asfalttibetoni  

w  
maa-aineksen kosteuspitoisuus laskettuna kuivapainosta [%] 

ks. tiiviysaste [%] 

Dva i  
vaadittu tiiviysaste  [%J 

D1k  
laskettu tiiviysaste [%] 

rkm 
rakennusmies 

kkh  
hydraulinen kaivinkone 

ka  
kuorma-auto 

Ml, M2... 
paätien  rakentamisen yhteydessä parannetut maantiet (suunnitelmat) 

Ri,  R2...  
päätien rakentamisen yhteydessä rakennetut rampit (suunnitelmat) 

E5R1...  
päätien rakentamisen yhteydessä rakennettu ramppi, joka johtaa tielle  E5 

 (suunnitelma)  

P101..  
päätien rakentamisen yhteydessä parannettu paikallistie (suunnitelmat) 

Upr 
Uudenmaanpiirin  raja  (suunnitelmat) 

7  



1.  SUOJAUSTYYPIT  

1.1  Pohjaveden suojauksen toiminta-ajatus 

Pohjavesisuojauksen  tavoitteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään:  

1. Vähennetään suolauksen yhteydessä tulevien kioridien pääsyä pohjaveteen  70-
96  %  verran.  

2. Estetään säiliöauto-onnettomuuksissa valuvien aineiden pääsy pohjaveteen  
3. Estetään autoista erittyvien öljypisaroiden  ja raskasmetallien paäsy  pohjave-

teen. 
(Kari  Lehtonen,  Pohjaveden suojaus -koulutustilaisuus  10.5.1995)  

Tielaitoksen  julkaisun "Pohjaveden suojaus tien kohdalla" mukaisesti suojaus toi-
mii seuraavasti: 

"Säiliöauto-onnettomuudessa auton pyörä uppoaa suojakerrokseen enintään 
 0,3  metriä  ja tiivistekerros  jää  vahingoittumatta. Tiivistekerroksen  tulee estää 

myrkyllisen aineen pääsy pohjaveteen vähintään  12  tunnin  ajan, kunnes torjunta- 
organisaatio  on  padonnut  ojan  ja  poistanut likaantuneen maan. Vähäisissä vahin-
goissa luiskaan valuva bensiini  tai  muu aine imeytyy suojakerrokseen  ja tiiviste

-kerroksen yläosaan  tai  haihtuu  ja  hajoaa. Kalvo  tai  paksu tiivistemaa estää aineen 
pääsyn suojauksen läpi. Tiesuolasta suurin  osa  virtaa kevään sulamisvesien mukana 
pois. Vähäinen  osa  imeytyy tiivisteeseen  ja  voi vuosien kuluessa päästä merkityk-
settömän pieninä pitoisuuksina luiskatiivisteen läpi." 

"Luiskasuojaukselta pintavedet  johdetaan maa-  tai  muovitiivisteistä  ojaan  tai  put-
kea pitkin turvalliseen purkupaikkaan. Tällaisia ovat tiiviit moreenialueet, savikot 
sekä suojattavan pohjavesialueen ulkopuoliset joet, järvet  ja  suot. Vesi voidaan 
imeyttää maahan alueella, joka ei sovellu vedenottoon. Vilkasliikenteisiltä teiltä 
kertyneet pintavedet johdetaan öljynerotusaltaan kautta ennen imeyttäniistä  tai 

 purkausta  erityisen arkaan vesistöön. Pohjavesialueella olevista painanteista vesi 
joudutaan joskus pumppaamaan alueen ulkopuolelle."  

1.2  Suojaukset  

1.2.1  Yleistä 

Luiskasuojauksen  tarve määräytyy pohjavesialueiden luokituksen perusteella. 
Käytännössä kaikki sora-  ja  hiekka-alueet ovat mandollisia pohjavesialueita myös 
silloin, kun päällä  on  ohut tiiviimpi kerros. 

Luiskasuojausta  tarvitaan ainakin vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialu- 
eilla. Yleensä suojaus ulotetaan  koko pohjavesialueen luiskiin. Vedenhankintaan 



soveltuvien  ja  muiden  pohjavesialueiden  suojaaminen harkitaan tapauskohtaisesti. 
 Suojausta puoltavia  tekijöitä ovat esimerkiksi vaihtoehtoisten  pohjavesialueiden 

 vähyys seudulla  ja  runsaat  vaarailisten  aineiden kuljetukset.  Suojaustarpeesta  pyy-
detään lausunto  ympäristökeskukselta.  (Pohjaveden  suojaus  tien kohdalla,  Tielai-
tos). 

Tielaitoksen  ohjeiden mukaan  suojauksen  vaatimustaso  vilkasliikenteisellä  tiellä  ( 
KVL >  3000 ajon/d)  valitaan seuraavasti:  

1. lähisuojavyöhykkeellä  
2. kaukosuojavyöhykkeellä  
3. muulla osalla  pohjavesialuetta  
4. pohjavesialueet,  joille ei ole 

suunniteltu  ottamoa  

erittäin vaativa 
vaativa  
perusuojaus 

perussuojaus  (jos  suojataan) 

Käytännössä  on  kuitenkin havaittu, että  luokituksen  noudattaminen ei ole tarkoi-
tuksenmukaista, vaan  suojaus  tehdään niin hyvin kuin  se on  mandollista.  Suojaus

-tyypin  vaatimustason  alentamisella saavutetut  kustannussäästöt  ovat niin vähäisiä, 
että  sillä  ei käytännössä ole juurikaan merkitystä.  

Suojaus  on  useimmiten toteutettu  maatiivisteellä. Lisäsuojauksena  käytetään tar-
vittaessa  muovikalvoa.  Harvemmin,  ja  vain vaativissa  kohteissa,  on muovimatto 

 korvattu  bentoniittimatolla. Bentoniittimattoa  on  käytetty myös  maatiivistekoh-
teissa tienpuoleisen luiskan  yläosan  ja päällysteen liittymäkohdassa. Bentoniittima

-ton  korkea hinta verrattuna muihin  suojausratkaisuihin  on  rajoittanut  sen  käyttöä 
laajemmissa kohteissa. Joitakin kohteita  on  toteutettu  maabentoniittiseoksella. 

Tiivistetyypin  valintaan vaikuttaa lähinnä saatavilla oleva  tiivistemateriaali  ja sen 
 hinta. Tällöin päädytään usein  maatiivisteratkaisuun.  

Tässä yhteydessä  on  esitelty lyhyesti  käytetyimmät tiivistetyypit: maatiiviste  ja 
kalvotiiviste.  Toisaalta  maabentoniittitiivisteen  rakenne ei juurikaan poikkea 
normaalin  maatiivisteen  rakenteesta.  

1.2.2  Maa tiivisteet 

Luonnon maa-aineksella  toteutettu  suojaus  sisältää periaatteessa kolme eri kerros-
ta: varsinaisen  tiivistekerroksen,  sitä  suojaavan maakerroksen  sekä  nurmetuksen. 

 Rakenteesta  on  esitetty periaate kuvassa  1,  jossa annetut mitat ovat esimerkin-
omaisia.  

Tiivistekerroksen  tehtävänä  on  muodostaa  tieluiskaan vettäläpäisemätön  kerros 
niin, että tieltä valuvat haitta-aineet eivät pääse pohjaveteen.  

Tiivistekerroksen materiaalivalinnalla  on  suuri merkitys  suojauksen  toimivuuteen. 
 Materiaalivalinnan  lisäksi  on  toimivan  tiivistekerroksen  aikaansaamiseen huomat-

tava vaikutus rakentamisen huolellisuudella  ja urakoitsijan  ammattitaidolla.  
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Tielaitoksen  julkaisun "Pohjaveden suojaus tien kohdalla, Tielaitos  2140001-93, 
Helsinki 1993"  mukaan maatiivistemateriaalin laatuvaatimukset ovat seuraavat: 

Erikoismaatiivistekerrokseen  kelpaavat siltti, silttimoreeni  ja  savi, joiden  
a) hienoainespitoisuus  (<0,074 mm) on  ^  70 %  ja tiiviysaste  rakenteessa  ^  85 % 

proctortiiviydestä  sekä  
b) hienoainespitoisuus  (<0,074 mm) on  ^  60 %  ja tiiviysaste  rakenteessa  ^  90 % 

proctortiiviydestä.  

Lisäksi tiivistemaan tulee olla tasalaatuista, eikä siinä saa olla puhtaita hiekkaker-
roksia, kiviä eikä kasvijätteitä. 

Myös kivennäismaalaji, jonka vedenjohtavuus laboratoriossa  90 % tiiviysasteessa 
on  enintään  5*  i0 rn/s  kelpaa erikoismaatiivisteeksi.- Tällöin voidaan olettaa, että 
tutkitun maa-aineksen vedenjohtavuus maastossa  on  huolellisen tiivistämisen jäl-
keen tavoitteen mukaisesti  alle  5*10' rn/s. Vedenjohtavuuksien  ero johtuu siitä, 
että maastossa tiivistystulos  ja rakeisuus  eivät ole yhtä tasalaatuista kuin pienessä 
laboratorionäytteessä. Lisäksi luiskassa  on  maan rakenteesta, kuivumisesta  tai  jää-
tymisestä aiheutuneita rakoja  ja halkeantia.  

Tavalliseksi maatiivisteeksi kelpaa edellä mainittujen lisäksi muukin silttimoreeni. 

Tavallisessa maatiivisteessä saa olla yksittäisiä kiviä, joiden suurin raekoko  on 
25 %  kerroksen kokonaispaksuudesta, kuitenkin enintään  200 mm. 

Nurmetus  50-150 mm 

Suojakerros  200-300mm 

Tiiviste  300-700 mm 

Tasattu perusmaa  

Kuva  1:  Maat jivistekerroksen  rakenne  



Maatiivisterakenteen  etuina  voidaan pitää materiaalin edullisuutta  ja  materiaalin 
helppoa käsiteltävyyttä. Materiaalin ominaisuudet ovat myös hyvin tunnetut. 
Työsuoritus ei vaadi kalliita erikoislaitteita, vaan rakentaminen voidaan suorittaa 
tavanomaisilla maanrakennuskoneilla täydennettynä luiskien tiivistyskalustolla. 
Sopivimmaksi tiivistyslaitteistoksi  on  käytännössä havaittu työkoneen puomiin 
asennettava tärylevy. Maatiivisterakenne  on  paksu, eikä  se  myöskään näin  ollen 

 ole herkkä vaurioitumaan onnettomuustilanteissa. Maatiivisteen korjaaminen  on 
 myös helppoa  ja  suhteellisen halpaa. Maamateriaali myös sietää alusrakenteen pai-

numista  ja muodonmuutoksia  itse tiivisteen vaurioitumatta. 

Haittana voidaan, ainakin joissakin kohteissa, pitää maamateriaalin saatavuutta  ja 
suojauksen  liittämistä tierakenteeseen. Materiaalin saatavuus saattaa muodostua 
ongelmaksi, mikäli sopivaa materiaalia ei saada rakennettavan kohteen läheisyy-
destä. Luonnonmateriaali vaatii homogenisoinnin ennen levittämistä rakenneker-
rokseen. Lisäksi materiaali saattaa vaatia kastelua  tai  vaihtoehtoisesti kuivatusta 
ennen tiivistämistä. Tiivistämisen tulisi tapahtua lähellä optimivesipitoisuutta 
(poikkeama optimivesipitoisuudesta saa olla enintään  6  %,  jos  vaadittu tiiviysaste 

 on 90  %). Maatiivistemateriaalit  ovat aina routivaa maa-ainesta. Tästä saattaa ai-
heutua rakenteen painumista  ja vaurioitumista.  Lisäksi maatiiviste halkeilee kui-
vuessaan voimakkaasti. 

Maatiivisterakenteen  kanssa joudutaan aina käyttämään tienpuoleisen luiskan  iii-
vistämiseen kalvorakennetxa,  koska tierakenteiden  alla  ei voida käyttää routivaa 
tiivistemateriaalia.  

1.2.3  Kalvotiivisteet 

Tiivistekalvoille  voidaan käyttää yhteistä nimitystä geomembraanit. Geomem-
braanien määritelmä  on  esitetty Vesi  ja ympäristöhallinnon  julkaisussa  "Hans 
Rathmayer,  Markku Juvankoski,Tiivistemattoina käytettävät geomembraanit - 
toimintavaatimukset  ja materiaalinvalintakriteerit,  Vesi  ja ymparistöhallitus  153, 
Helsinki 1993 "  seuraavasti: 

Geomembraaneilla (FMLs,  flexible  membran  liners, geomembranes)  tarkoitetaan 
maahan  ja  veteen asennettavia ohuita, taipuisia tiivistyskalvoja, jotka yleensä  on 

 valmistettu joko synteettisistä tuotteista  tai bitumista. 

Geomembraaneita  käytetään sulkuna kiinteistä tuotteista liukenevien  tai  neste-
mäisten aineiden  ja  maaperän välillä estämään näiden aineiden kulkeutumista kal-
von muodostaman rajapinnan läpi. Tuotteita, jotka täyttävät saman tehtävän, 
mutta jotka  on  valmistettu muista materiaaleista (asfalttibetoni, bentoniitti ym.) ei 
kutsuta geomembraaneiksi. 

Kalvotiivisterakenne  käsittää perusmaan, suojakalvon, suojaavan maakerroksen 
sekä nurmetuksen. Kalvona voidaan käyttää joko muovisia kalvoja  (PVC, PP 
ym.), bentoniittimattoja tai muovitettuja suodatinkankaita.  Kuvassa  2 on  esitetty 
kalvotiivisterakenteen periaatekuva. 
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Kalvorakenteen  etuina  voidaan pitää tiivistävän materiaalin muuttumattomuutta, 
kunhan rakenne  on  oikein suunniteltu  ja  toteutettu. Materiaalin kokonaistiiviys ei 
myöskään riipu suojakerroksen tiiviydestä eikä materiaalin epähornogeenisuudes

-tä. Geomembraanit  eivät ole täysin läpäisernättörniä, mutta verrattaessa niitä tiivii
-sun maalajeihin,  kuten saveen, ne ovat tiiviimpiä. Geomembraanilla toteutettua 

suojausta voidaan pitää lähes vettäläpäisemättömänä, sikäli kun kalvoissa ei ole 
reikiä  ja  kalvot ovat oikein asennettuja. 

Nurmetus  50-150 mm 

Suojakerros  500-1000 mm 

Tiivistekalvo 
Tasattu perusmaa  

Kuva  2:  Kalvotiivisteen  rakenne  

Bentoniittimatot  ovat kuivina  5... 8 rnm:n paksuisia kerrosrakenteita,  joissa bento-
niittijauhe  on  sijoitettu kanden kankaan väliin. Kankaat voivat olla kudottuja  tai 
kutomattornia  kankaita. Kuivana bentoniittimatot läpäisevät nesteitä, mutta  kas-
tuessaan bentoniitti  paisuu,  ja  matosta tulee tiivis (paksuus märkänä  10.. .20 mm) 

Bentoniittimaton  käyttöä puoltaa  sen  kyky paikata pieniä reikiä, sekä  sen  hyvä 
mukautuminen liitoksia tehtäessä. 

Kalvotiivisteiden haittapuolina  voidaan pitää muun muassa materiaalin pitkiä toi-
mitusaikoja, materiaalin ulkomaisuutta, liitosten tekemisen vaikeutta sekä työn 
vaatimaa suurta huolellisuutta  ja  ammattitaitoa. Myös kalvojen paikkaaminen  on 

 käytännössä vaikeaa  ja  kallista. 

Bentoniittirnaton haittapuolina  voidaan pitää materiaalin painavuutta  (n. 3 kg/rn2)  

ja  korkeaa hintaa. Myös bentoniittimatot  on  tuotava ulkomailta. 



2.  TUTKIMUSKOHTEIDEN  VAUNTA  

2.1  Valintaperusteet 

Pohjaveden suojausrakenteiden tutkimuskohteiksi valittiin kaikki Hämeen tiepii-
nfl  alueella toteutetut pohjaveden suojauskohteet. Naapuripiireistä otettiin mu-
kaan ne kohteet, joita kyseisen piirin taholta suositeltiin. 

Tutkimuskohteita otettiin mukaan seuraavasti. Suluissa olevista luvuista näkyy 
kuinka monta pohjaveden suojauskohdetta kyseisessä tiepiirissä  on  rakennettu:  

1.  Hämeen tiepiiri  15  kpl  (15) 
2.  Turun tiepiiri  3  kpl  (13) 
3.  Vaasan tiepiiri  1  kpl  (4) 
4.  Uudenmaan tiepiiri  3  kpl  (11) 
5.  Kaakkois-Suomen tiepiiri  4  kpl  (10) 

2.2  Kohteiden luokittelu 

Hämeen tiepiirin kohteet luokiteltiin käytetyn päätiivistystavan perusteella seu-
raavasti: 

Häme / maatiivistys 
•  Vt  3,  Riihimäki, nro  3 

 •  Vt  12,  Hollola, nro  6  
•  Vt  12,  Sipilänharju, nro  11 

 •  Vt  3,  Hattula, nro  8  

Häme / kalvotiivistvs 
•  Mt 3041,  Lempäälä, nro  1 

 •  Mt 2895,  Hausjärvi, nro  2 
 •  Vt  3,  Hämeenlinna, nro  4  

•  Vt  3,  Viralan  et,  nro  5  
•  Vt  9,  Tampereen  itäinen ohikulkutie, nro  10  
•  Kt  66/Vt  21,  Virrat,  A 

 •  Vt  4,  Renkomäki,  B  

Häme /_HDPE +  AB  
•  Vt  9,  Tampereen  itäinen ohikulkutie, nro  9  

Häme / maabentoniitti 
•  Vt  3,  Ylöjärvi, nro  7 

 •  Vt  3,  Hattula nro  8  
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Muiden tiepiirien pohjavesisuojauskohteita ei luokiteltu, koska niillä ei tehty 
maastotöitä. Muista tiepiireistä valittiin tutkimuskohteiksi: 



Turun  tiepiiri 
•  Vt  23,  Jämijärvi, nrc  Ti 

 •  Vt  1,  Paimio  MT,  nrc  T2 
 •  Mt 213,  Virttaa, nrc  T3  

Vaasan  tiepiiri 
• Sudenportti,  Alahärmä,  nro  Vi  

Uudenmaan  tiepiiri 
•  Mt 137,  Tuusulan moottoritie,  nro  Ui 

 •  Mt 146,  Järvenpää-Pornainen,  nro  U2 
 •  Vt  7,  Kcskenkylä, nrc  U3  

Kaakkois-Suomen  tiepiiri 
•  Vt  7,  Pyhtää,  nrc KS1 
•  Vt  7,  Vehkalahti,  nrc KS2 
•  Vt  6,  Luumäki,  nrc KS3 
•  Mt 408,  Taipalsaari,  nrc KS4 

Taulukcssa  1 on  esitetty  yhteenvetc  kohteista. Kuvissa  3  -  9  ovat kartat 
 (1:200 000)  Hämeen tiepiirin alueella olevien kohteiden sijainnista. 

Kohteiden valinnassa pyrittiin kiinnittämään huomio siihen, että saataisiin 
tutkimukseen mukaan mandollisimman  monentyyppisiä  toteutuksia. 
Kohteita valittaessa havaittiin, että kohteiden tyypit eivät juurikaan eroa 
toisistaan  piireittäin,  vaan rakentaminen  ja  suunnittelu tapahtuvat samoin 
menetelmin.  

Maastotöiden  osalta  pitäydyttiin  ainoastaan Hämeen tiepiirin  pchjaveden-
suojauskohteissa. 
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1992  Raniplast  
1993  Raniplast  
1992  lM  161 
1990  Sa/Si  
1991  Sa  /  Si, be-matto  
1993 HOPE 0,5 mm 
1992  Sa/Si  
1994 HOPE 1 mm,  murskebent.  
1995  Sa/Si  
1994 HOPE, AB  välikaista  
1993  Kalvotesti  
1994  Sa/Si  
1995  Sa/Si  
1994  1M161/Sa/Si  

1969  Sa  /Si, be-matto 
 1981 HOPE 0,5 mm? 

Taulukko  1:  Tutkimukseen valitut kohteet  

nro 	tie(tieosa) 	hanke 	 kunta 	kylä 	vuosi  Suojaus  materiaali 
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Hämeen  tiepiiri 
lA  Mt 3041 (01)  Lempäälä-Rantoo  Lempäälä  Sotavalta  
1 B Mt 3041 (02)  Leukamaa  
2 Mt 2895 (01)  Riihimäki-Hikiä Hausjärvi Hikiä  

3  Vt  3(110)  Upi-Hämeenlinna Riihimäki  Herajoki  

4  Vt3(115)ja(116) Upr-Hämeentinna  Hämeenlinna Vanaja  

5  Vt  3 (114)  Viralan  et  Janakkala  Virala  

6  Vt  12 (21)  Hälvälä -Soramäki Hollola Soramäki  

7  Vt  3 (202)  ja  (203) Tampere-Ylöjärvi Ylöjärvi  Soppeenmäki  

8  Vt  3  Hämeenlinna -Tampere  Hattula Parola  

9  Vt  9 (205)  Treen  itäinen  ohikulkutie  Tampere  Messukylä  

10  Vt  9 (205)  Treen  itäinen  ohikulkutie  Tampere  Messukylä  

11  Vt  12(19)  Sipilänharju Hämeenkoski Huijala  
12  Vt  12 (19)  ja  (20)  Sairakkala-Kukonkoivu  Hollola  Sairakkala  
13 Mt 313 (04)  Vääksy-Härkälä Asikkala Urajärvi  

A 	Kt 66 (13) 	Virtain Puttosharju 	Virrat 	Puttosharju  
B  Vt  4 (120) 	Renkomäen soraharju 	Lahti 	Renkomäki  

Ti  Vt  23(110) 	Jämijärvi 	 Jämijärvi 	Sydänmaa 	1985  Savimoreeni  

T2  Vt  1  (29)ja  (30) 	Turku -Paimio 	 Paimio 	Ounamäki 	1994 Be -matto,  maatiiviste  

T3 Mt 213 (06) 	Virttaa-Alastaro 	Alastaro 	Virttaankangas  1992 Si, IM 88  

Vaasan  tiepiiri  
VI 	 Sudenportti 	Alahärmä 	 1994  Ei saatu tietoja 

Uudenmaan  tiepiiri  
Ui  Mt 137 (04) 	Tuusulan moottoritie 	Tuusula 	Hyrylä 	 1994  Sa/Si,  be-matto,  lM  161 

U2 Mt 146 (02) 	Järvenpää-Pornainen 	Pornainen 	Rauhala 	1993  Sa/Si,  be-matto  

U3  Vt  7 (16) 	Koskenkylä-Loviisa 	Pernaja 	Koskenkylä 	1994  SIMr+IM  161  

Kaakkois-Suomen  tieoiiri  
KS 1  Vt  7 (24)  UPR-Huutjärvi  Pyhtää Pyhtää kk  1992  lM  161 

KS 2  Vt  7 (32)  Otsola-Summa MT  Vehkalahti  Neuvoton  1993  Muovitettu kuitukangas  

KS 3 VT 6 (209)  Taavetin vedenottamo  Luumäki Taavetti  1994 IM 161  / hiekkabentoniitti  

KS 4 Mt 408 (03)  Taipalsaaren  kk Taipalsaari Taipalsaari kk  1991  Bitumoitu kuitukangas 





Kuva  5:  Kohteiden  4,5  ja  8  sijainti.  
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Kuva  6:  Kohteiden  7, 9  ja  10  sijainti  

Kuva  7:  Kohteiden  6,  Ilja  12  sijainti.  



Kuva  8:  Kohteiden  13ja  B  sijainti.  
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Kuva  9:  Kohteen  A  sijainti  



3. HAASTATTELUTUTKIMUS  

3.1  Menetelmä 

Haastattelututkimus  tehtiin touko-kesäkuun  1995  aikana. Tietoja kyseltiin liitteen 
 1  kaavaketta  apuna käyttäen. Tietoja kyseltiin seuraavista seikoista: 

•  kohteiden yleistiedot 
•  suunnitelmat 
• työsuoritukset 
•  kustannukset 
• vedenottamot 
•  onnettomuudet rakentamisen jälkeen 
•  muita huomioita 

Kyselyn päähuomio kohdistettiin rakennusaikaisiin vaikeuksiin  ja  niiden pohjalta 
tulleisiin mandollisiin parannusehdotuksiin. 

Tiedot perustuvat ennenkaikkea rakennuttajan  ja  rakentajien muistikuviin  ja  ole-
tuksiin. Joitakin tietoja  on  myös kerätty itse työmaalla työn tekoa seuraamalla. 

Haastattelut  on  tehty itse paikalla käyden  ja haastattelemaila  työn suorittajia. 

Haastattelututkimuksen tulokset  on  esitetty luvussa  5. 

3.2  Ybteenveto haastattelututkimuksesta  

Kyselyn perusteella havaittiin seuraavia puutteita  ja huomioitavia  seikkoja: 

Kaikista naapuripiirien kohteista ei kyselyistä huolimatta ole saatu tarkkoja tieto-
ja. 

•  Yleisiä puutteita  ja  huoinioita  

1. Kohteet  on  usein toteutettu ilman varsinaisia suunnitelmia  tai  toteutus  on  ta-
pahtunut muutaman epämäärä.isen poikkileikkauksen perusteella. Ongelma  on 

 esiintynyt etenkin vanhemmissa kohteissa. Uusimmissa kohteissa myös suun-
nitteluun  on  alettu kiinnittää enemmän huomiota.  

2. Suunnitelmat ovat puutteellisia  ja  niistä puuttuu olennaista kohteen toteutuk-
sessa tarvittavaa tietoa. 

•  Suunnittelussa ei ole otettu huomioon käytännön toteutusta. 
•  Yksityiskohtien suunnittelu vaatii enemmän huomiota. Ainakin liitok - 

sista ja läpivienneistä vaa&ttaisiin  entistä yksityiskohtaisempia suunni- 
telmia  ja tyyppikuvia. 
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Työmaat  joutuvat suunnittelemaan paljon rakenteita  ja  ratkaisuja oma-
toiniisesti. Tällöin hyvätkin ratkaisut jäävät usein kirjaamatta muistiin, 
eikä niitä voida hyödyntää muissa kohteissa. 
Useinkaan ei ole tarkkaa tietoa siitä, kenen tehtäviin kuuluisi korjata 
suunnitelmat ajan tasalle,  jos  niitä  on  jouduttu muuttamaan. Tämä on-
gelma  on  havaittu etenkin pienillä kohteilla. Korjaustoimenpiteitä  ja 

 muita töitä tehtäessä olisi kuitenkin tiedettävä pohjavedensuojausraken
-teen  nykyinen tila.  

3. Liikenteen ohjaus, etenkin niillä kohteilla joilla  tie on  rakennettu aikaisemmin, 
vaatii paljon resursseja  ja  henkilökuntaa. Lisäksi liikenteen  on sujuttava  työ- 
maasta huolimatta edes välttävästi.  

4. Suojaustyypistä  riippumatta pohjavedensuojaustyö vaatii erityistä huolellisuut-
ta  ja  tarkkuutta. Pohjavedensuojausta ei voida verrata tavanomaiseen luiska- 
työhön etenkään,  jos  halutaan saada aikaan toimiva ratkaisu.  

5. Säätilan  vaikutus  on  aina huomioitava laadittaessa urakan aikataulua. Sateisella 
säällä  ja  talvella suojauksen rakentaminen ei onnistu. Tällöin kalvosuojaussau-
mojen tekeminen vaikeutuu  ja maatiivistekohteiden hienoainespitoista  materi-
aalia ei pystytä käsittelemään.  

6. Rakentajan  on  tiedettävä mitä ollaan tekemässä  ja  miksi. Tällöin urakoitsijat 
voivat itse puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin  ja puutteisiin.  Rakennuttajan  on 

 annettava urakoitsijalle mandollisuus esittää omia parannusehdotuksiaan  ja 
työmenetelmiään.  Ei myöskään pidä ennalta tyrmätä huonoltakaan tuntuvia 
ratkaisuja.  

7. Kustannusten seuranta  ja  arviointi tulisi yhdenmukaistaa. Kustannustiedot ovat 
vaikeasti saatavilla etenkin kohteilla, joilla pohjavedensuojaus  on  toteutettu 
yhdessä tien rakentamisen kanssa. Tutkijan omana mielipiteenä näkisin, että 
pohjaveden suojauksen tarvitsemaa maaleikkausta ei voida rinnastaa normaaliin 
maaleikkaukseen, koska työ vaatii huomattavasti enemmän erikoistyötä  ja  työ-
suorituksen tarkkuutta. 

• maatiivistesuojauksessa  ilmenneitä ongelmia  ja  huomioita  

1. Maatiivistesuojausta  voidaan pitää perusratkaisuna  ja  ensimmäisenä tarkastelta
-vana toteutusvaihtoehtona.  Tähän rakenteeseen yleensä päädytään,  jos  saatavil-

la  on tiivistekerrokseen  sopivaa maamateriaalia.  

2. Jos tiivistekerros  rakennetaan maa-aineksesta, ei pohjanmuotoilu  ja pohjamaan 
 kivien poisto vaadi siinä määrin huomiota kuin rakennettaessa suojaus geo-

membraaneilla. 
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Tiivistemaan  lisäksi rakenne tarvitsee aina jonkinlaisen tiivistekalvon  tai ben-
tonhittimaton tienpuoleisen luiskan yläosaan. 
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4. Materiaali tulisi homogenisoida ennen  sen  levittämistä tiivistekerrokseen. Täl-
löin vältytään siltä, että tiivistekerrokseen  jää  vettäjohtavia välikerroksia.  

5. Materiaalin tiivistäiniseen ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota. Tiiviydelle ei 
ole asetettu vaatimuksia, eikä tiiviyttä näinollen ole myöskään tarkkailtu.  

6. Etenkin maatiivistekohteilla erillinen suojakerros jätetään usein rakentamatta. 
Suojakerros tehdään samasta materiaalista kun tiivistekerroskin. 

kalvosuojauksessa  ilmenneitä ongelmia  ja  huomioita:  

1. Kaivannon luiskat ovat usein niin jyrkkiä, että kalvot eivät pysy luiskissa. Ne 
liukuvat luiskaa pitkin ojan pohjaa.kohti. Syynä luiskien jyrkkyyteen  on  tie-
tysti tiealueen kapeus, mutta suojauksen toimivuuden kannalta  on  tärkeää, että 
kalvot pysyisivät mandollisimman hyvin myös luiskien yläosissa.  

2. Kalvosuojauskohteiden  työsuoritusta tandistava työvaihe  on  kalvojen liittämi-
nen,  jos  se  tehdään hitsaamalla  tai  liimaamalla.  Tätä työvaihetta ei juurikaan 
voida nopeuttaa  tai  ohittaa.  

3. Kalvojen liittäminen toisiinsa ei aina onnistu tien suuntaisilla saumoilla. Tällöin 
hitsaus  vie  enemmän aikaa  ja  se  vaatii myös enemmän tarkkuutta, koska kalvo-
jen sauma tulee myös ojan pohjalle. Ojan pohjalla tapahtuva hitsaus, etenkin 
luiskan poikittaisilla saumoilla,  on  myös hitsauksen kannalta vaikein kohta.  

4. Kalvojen paikkaaminen  on  kallista  ja  aikaa vievää. Paikkaustyö vaatii myös 
oman välineistönsä  ja  ammattinsa osaavan tekijän. Lisäksi paikkaaminen joudu-
taan usein tekemään olosuhteissa, jotka eivät ole ihanteelliset hitsaustyön on-
nistumisen kannalta. Saumoihin pääsee helposti epäpuhtauksia  ja  vettä.  

5. Kalvosuojauksen  toteutus vaati erikoistyötä  ja  huolellisuutta. Kaivantojen poh-
jat joudutaan viimevaiheessa tasaamaan käsin samoin kuin esiinpistävät  kivet 

 poistamaan ennen kalvon levitystä.  

6. Läpivientien  tekeminen  on  kallista  ja suuritöistä.  Usein  se on  myös suunnitte-
lematonta  tai  suunnittelu tehdään tapauskohtaisesti työmaalla. 

• bentoniittimattosuojauksessa  ilmenneitä ongelmia  ja  huomioita  

1. Suojauksen  rakentaminen bentoniittimattoa käytäen  on  helppoa  ja  nopeaa ver-
rattuna muovikalvoilla toteutettuihin rakenteisiin.  

2. Bentoniittimatolla  tehtyjä suojauksia pidetään varmoina  ja toimivina ratkaisui-
na.  

3. Bentoniittimaton  käyttöä rajoittaa kuitenkin  sen  korkea hinta, kokonaiskus-
tannus  on n.150  mk!m2. 
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4. Tiepäällysteen  ja  luiskan liittymäkohta  vaatii eritystä huolellisuutta. Bentoniit-
timaton  ja  päällysteen  väliin tulisi jäädä vähintään  30 cm  paksu maakerros, jot-
ta päällyste ei vaurioituisi. Bentoniittimaton  ja  päällysteen limityksen  on  oltava 
vähintään yhden metrin  ja  matto  on asennettava  siten, että  se  viettää luiskaan 
päin.  

5. Neulaamattomien  tai  muuten yhteen liittämättöinien bentoniittimattojen on-
gelmana  on  ollut  se,  että bentoniittia suojaavat kankaat alkavat luistaa toisiinsa 
nähden. Tämä ongelma  on  havaittu etenkin jyrkissä luiskissa,  jos  kuormitusta 

 on  tullut  ohuen maakerroksen kautta bentoniittimatolle.  

6. Joissakin kohteissa  on  havaittu bentoniittimaton  ja  muun suojauksen estävän 
tien rakennekerroksiin joutuneen  veden  poisvirtausta  niin, että vesi aiheuttaa 
tiellä kantavuusongelmia. Koska vesi ei pääse poistumaan,  se jää rakenneker-
roksiin  ja  maa-aineksen kosteuspitoisuus nousee yli optimivesipitoisuuden. Täl-
löin rakennelcerrosten tiivistäminen vaikeutuu  tai  ne menettävät kantavuuten

-sa.  Tämä ongelma esiintyy etenkin tienrakentamisen aikana, mikäli pohjave-
densuojaus joudutaan tekemään paljon ennen varsinaisten tierakenteiden teke-
mistä. Etenkin sateisena aikana tulisi kiinnittää huomiota rakentamisajankoh-
taan  ja  suoritusjärjestykseen.  Tältä ongelmalta voitaisiin välttyä,  jos  tieluiskien 

 lopullinen pohjavedensuojaus tehtäisiin vasta päälysteen levittämisen jälkeen 
 tai päälystekerros  tehtäisiin välittömästi suojauksen rakentamisen jälkeen. 

maabentoniittisuojauksessa  ilmenneitä ongelmia  ja  huomioita:  

7. Maabentoniittirakenne  on  vielä kokeiluasteella. Rakennetta ei ainakaan vielä 
suunnittelun alkuvaiheessa pidetä varteenotettavana vaihtoehtona valittaessa 
suojaustapaa.  

8. Bentoniitin  lisääminen maa-ainekseen  on  käyttökelpoinen ratkaisu silloin, kun 
maa-aineksen ominaisuudet eivät täysin vastaa maatiivisteelle asetettuja vaati-
muksia. Tällöin pienen bentoniittimäärän lisäämiren saattaa parantaa materiaa-
lin ominaisuuksia huomattavasti. Bentoniitin lisäämisen tarve  ja  määrä  on  kui-
tenkin tutkittava tapauskohtaisesti.  

9. Maabentoniittirakenteen  tekeminen ei juurikaan poikkea normaalin maatiivis
-teen  rakentamisesta, paitsi että bentoniittia lisätään maa-aineksen sekaan. 

10.Maabentoniittikohteiden tiivistämistyö  vaatii erityistä tarkkuutta. Bentoniitin 
lisäyksestä ei saavuteta täyttä hyötyä,  jos  rakennetta ei ole kunnolla tiivistetty. 



4.  MAASTOTUTKIMUKSET  

4.1  Maastokatselmus 

Maastokatselmus  tehtiin  sen  vuoksi, että saataisiin yleiskuva suojatuista tiealueista 
 ja  samalla voitaisiin päällisinpuolin arvioida niiden toimivuutta. Kohteiden silmä-

määrthnen arviointi oli tarpeen myös jatkotutkimusten  ja tutkimusmenetelmien 
 valinnassa. 

Maastokatselmukset  Hämeen tiepiirin pohjavesisuojauskohteiden osalta tehtiin  8 
 ja  9.5.1995.  Arvioinnin ohella kaivettiin lapiolla pieniä kuoppia toteutetun suo-

jaustavan varmistamiseksi. 

Maastokatselmus  tehtiin seuraavilla kohteilla: 

•  Kohde  1: Mt 3041  Lempäälä-Rantoo 
•  Kohde  2: Mt 2895,  Riihimäki-Hikiä 
•  Kohde  3:  Vt  3,  Riihimäki 
• Kohde  4:  Vt  3,  Hattula 
•  Kohde  5:  Vt  3,  Virala 
•  Kohde  6:  Vt  12,  Hälvälä-Soramäki 
•  Kohde  7:  Vt  3,  Ylö  järvi 
• Kohde  8:  Vt  3,  Hattula 
•  Kohde  9:  Vt  9,  Tampereen  itäinen ohikulkutie 
•  Kohde  11:  Sipilänharju 
•  Kohde  A: Kt 66,  Puttosharju 

Maastokatselmuksen  havainnot  on  esitetty kohdassa  5. 

4.2  Vedenläpäisevyysmääritykset  maastossa  

4.2.1  Vedenläpäisevyyden mittausmenetelmå  

Käytetty menetelmä  on  muunnos muuttuvapainekokeesta. Kokeessa mitataan  ye
-sipatsaan  korkeuden muutos ajan  t  kuluessa  ja  lasketaan vedenläpäisevyyden  k- 

arvo. 

Mittaus maastossa tehtiin maahan lyödyllä alapäästään avoimella teräsputkella. 
Teräsputki lyödään maahan noin  0,4 m  syvyyteen. Putkeen kiinnitetään kumi- 
korkin  avulla muoviputki, jossa  on  mitta-asteikko. Putkiyhdistelmään lisätään 
vettä kunnes putkessa tapahtuva vedenpinnan alenemisnopeus tasaantuu. Tämän 
jälkeen havaitaan määräajan  t  kuluessa alentuneen vesipatsaan loppukorkeus.  Al

-kukorkeus  h 1  pidetään samana kaikissa kohteissa. Vedenläpaisevyyskerroin laske-
taan kolmen kokeen keskiarvona kaavasta  1.  
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k = 2,3R * 	 (1) 
4tR  

4.2.2  Vedenläpäisevyysmittauksien  määrät  ja  ybteenveto 

Vedenläpäisevyysmittauksia  suoritettiin etupäässä kohteilla, joilla pohjavedensuo-
jaus oli toteutettu maatiivisteellä.  Syynä tähän  on se,  että käytetyllä laitteistolla ei 
pystytä määrittämään muovikalvojen  tai  muiden geomembraaneiden vedenläpäi-
sevyyksiä. Mittaustulokset  on  esitetty liitteessä  2.  Yhteenveto vedenläpäisevyys-
mittauksista  on  esitetty taulukossa  2.  

Taulukko  2:  Vedenläpäisevyysmittaukset 

nro  kohde  suojaus- 
materiaali  

mäiirä 
 kpl  

k-arvo  
ylin  

k-arvo  
alin  

k 
 keskiarvo  

I Lempaälä-Rantoo Raniplast/ljLaSa  3 3 ,95*jQ' 4,86*10 1,39*10  

3  Riihimäki  Si, LaSa, siHk, siHkMr, srHkMr 16 1,43*10-5  6,10*10-9  1,39*104  

5 Virala  et ljSi  3 1,75*10-7  3,14*10 8  8 ,71*10 .8  

6 Hälvälä-Soramäki  ljSi, HkMr, hkSi,  Si, siHk, hkSiMr 39 9,01*104  4,11*10 1,14*104  

8 Hattula / Parola  Si, Si+bentoniitti 15 1,14*104  2, 15*10-8  3,28*10-7  

11 Hämeenkoski ljSi, saSi  7 8,70*10-7  2,27*104  3,06*10-7  

13 Urajärvi saSi  3 4,55*104  2,49*104  3,52*104  

A  Virrat,  A hkSi  2 1,86*10-7  2, 17*10-8  1,04*10-7  

Taulukossa esitettyjen  k-arvojen mittayksikkö  on rn/s. Tielaitoksen  julkaisussa 
"Pohjaveden suojaus tien kohdalla" annetaan vedenjohtavuuden rnaksirniarvoksi 
5*10.6 rn/s. Kaikkien kohteiden osalta mittaustulosten keskiarvot jäävät tämän 
vaatimuksen  alle  täyttäen rakenteen vedenläpäisevyydelle asetetut vaatimukset. 

Taulukkoon  2 on  otettu mukaan  vain  onnistuneet niittaukset. Mittauksia epäon-
nistui taulukon  3  mukaisesti: 

Taulukko  3:  Epäonnistuneet  vedenläpäisetry'ysmittaukset  

kohde  suojaus- 
materiaali  

mäiirä  
kpl 

epäonnistui 
kpl  

epäonnistui 
°h 

1  Lempäälä-Rantoo Raniplast/ijLaSa  3 0 0,0 

3  Riihimäki  Si, LaSa, siHk, siHkMr, srHkMr 16 2 12,5 

5 Viralaet ljSi  3 0 0,0 

6 Hälvälä-Soraxnäki ljSi, HkMr, hkSi,  Si, siHk, hkSiMr 39 4 10,3 

8 Hattula / Parola  Si, Si+bentoniitti 15 0 0,0 

11 Hämeenkoski ljSi, saSi  7 0 0,0 

13 Urajärvi saSi  3 1 33,3 

A  Virrat,  A hkSi  2 0 0,0 
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Vedenläpäisevyysmittaukset  epäonnistuivat lähinnä kandesta syystä: Joko  mit-
tausputkia  ei saatu lyötyä maahan  tai putkissa  ei pysynyt vesi niin, että  pinnan- 
korkeuden muutoksen lukeminen olisi onnistunut. Mittausputkien maahan lyö-
misen esteenä olivat yleensä tiivistemateriaalin sisältämät isot  kivet  tai  hyvin tiivis 
tiiviste-  tai suojakerros. Putkissa  ei vesi pysynyt kandesta syystä: Putken kärjen 

 alle  osui  kivi,  jolloin vesi virtasi  kiven ja  maa-aineksen rajapintaa pitkin tiivistee
-seen  syystä että maa-aines ei kunnolla tiivistynyt putken ympärille. Joissakin tapa-

uksissa vesi virtasi mittausputken  ja  maan rajapintaa pitkin vettä läpäisevämpään 
pintakerrokseen  tai  suoraan maanpinnalle. 

Useissa kohteissa jouduttiin mittaukseen sopivaa kohtaa etsimään  sen  vuoksi, että 
maaperä oli kivinen  ja suojaus  niin ohut, että mittausputket lyötiin suojauksen 
läpi.  

4.3  Koekuopat 

Koekuopat  kaivettiin tien poikkisuuntaisina ojina tieluiskiin niin pitkälle vasta-
luiskaan kuin kaivaminen onnistui. Kaivutyö tehtiin maatiivistekohteilla läpi suo-
jauksen pohjamaahan asti. Kalvosuojauskohteilla konekaivu lopetettiin ennen kai-
vojen rikkoutumista  ja loppukaivu  tehtiin lapiolla. Kaivinkoneen kauhana pyrit-
tiin käyttämään mandollisimman kapeaa kauhaa, jotta suojauksen vaurioituminen 
olisi ollut mandollisimman vähäistä. Sopivirnmaksi kauhaksi osoittautui kapea 
kaapelikauha  tai  muu hampaaton kauha. Virtain (kohde  A) kohteella kaivutyö 

 tehtiin  1,2  metriä leveällä luiskakauhalla, jolloin saatiin  kuva  laajemmasta alueesta. 
(Suojatulla alueella oli käynnissä pohjavedensuojauksen laajennus  ja  vanhan suo-
jauksen kunto piti tarkastaa. Tällöin päädyttiin käyttämään leveämpää kauhaa.) 
Kaikilla kohteilla poikkisuuntainen kaivu ei onnistunut, vaan jouduttiin kaiva-
maan tien suuntaisesti. Lempäälä-Rantoo kohteella kokeiltiin ojakauhan käyttöä 
koekuoppien tekemisessä. Menetelmä osoittautui tarkoitukseensa  varsin  sopivaksi, 
koska käytettävissä olleen kaivinkoneen  ja suojausta  rakentaneen kaivinkoneen 
kauhan kaltevuuskulma oli sattumalta sama. Tarvittaessa kaivannon reunat puh-
distettiin lapiolla, jotta saatiin selvä  kuva  eri rakennekerroksista. 

Aluksi oli tarkoitus kaivaa suojaus auki kerroksittain. Tämä kuitenkin osoittautui 
käytännössä mandottomaksi, koska erilaisia rakennekerroksia ei voitu maastossa 
havaita. Suojakerroksen  ja tiivistyskerroksen  erottaminen oli mandotonta. Ainoas-
taan selvä päällimmäinen multakerros voitiin erottaa muista kerroksista. 

Kaivannon täyttäminen tehtiin kaivinkoneella  ja  kaivanto tiivistettiin kauhan 
pohjalla painellen, kuten oli tehty useimmilla kohteilla myös rakennusvaiheessa. 
Kalvoissa havaitut vauriot paikattiin bentoniittimatolla. 

Kaivannoista  tutkittiin seuraavia asioita:  

1.  Kaivukohdan  maaston muoto mitattiin rullamitalla. Korkeudet määritettin 
tien keskiuinjasta metrimitan avulla. 
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2. Suojauksen kerrospaksuudet  mitattiin rullamitalla. Syvyydet määriteltiin etäi-
syytenä maanpinnasta.  

3. Kalvotiivistyskohteilla  leikattiin paikoitellen kalvoihin. reikiä, jotta voitiin ar-
vioida pohjamaan laatua  ja  mandollisten vaurioiden syitä.  

4. Koekuopista  otettiin maanäytteitä etupäässä tiivistyskerroksesta, mutta myös 
pohjamaasta, kun haluttiin saada varmuus pohjamaan laadusta. Maanäytteet 
numeroitiin, paalulukemat  ja näytteenottosyvyydet  kirjattiin muistiin. Tämän 
jälkeen näytepussit suljettiin ilmatiiviisti, jotta maanäytteen kosteustila ei 
muuttuisi. Näytteet kuljetettiin kerran viikossa  Tampereen  teknillisen korkea-
koulun Geolaboratorioon tutkittaviksi.  

5. Koekuopista  mitattiin myös maakerrosten tiiviyksiä suojauksen eri syvyyksiltä. 
Tiiviysmittauksiin palataan kohdassa  4.4. 

6. Mikäli aikaisemmin mitatuissa vedenläpäisevyyksissä oli havaittu puutteita, 
tarkennettiin vedenläpäisevyysmittauksia koekuoppien kaivun yhteydessä.  

7. Maastossa koekuopista piirrettiin mittauksiin perustuvat poikkileikkauskuvat.  

8. Kohteista otettiin valokuvia.  

4.3.1  Koekuoppien  määrät 

Kohteet, joilla koekuoppia kaivettiin, valittiin niin, että mukana oli ennalta arvioi- 
tuna  erityyppisiä suojausratkaisuja. Lisäksi kohteiden tuli olla ainakin yhden  tal-
ven  ajan täysin valmiina olleita. Tästä vaatimuksesta jouduttiin  sen  verran tinki-
mään, että maastotöiden loppuvaiheessa otettiin mukaan Sipilänharjun kohde, jo-
ka oli valmistunut vasta kesällä  1995. 

Koekuoppien  paikat valittiin satunnaisesti siten, että saataisiin mandollisimman 
hyvä yleiskuva suojauksen onnistumisesta  ja  toimivuudesta. Lisäksi kaivettiin auki 
suojaukseen liittyvien rakenteiden, kuten valaisinpylväiden  ja liikennemerkkien 

 juuria, jotta saataisiin tietoa läpivientien liitosrakenteiden onnistumisesta. 

Koekuoppia  tehtiin kohteittain taulukon  4  mukaisesti.  

4.3.2  Koekuoppien leikkauskuvat 

Koekuopista  on  piirretty kaivamisen yhteydessä tyyppikuvat, jotka ovat liittee-
nä  3. 



Taulukko  4:  Koekuopat 

nro  kohde  suojaus- 
 materiaali  

määrä 
kpl  

1  Lempäälä-Rantoo Raniplast/ljLaSa  22 

3  Riihimäki  Si,  LaSa, siNk, siHkMr, srHkMr  13 

5  Virala  et  ljSi  10 

6  Häivälä-Soramäki  ljSi, HkMr, hkSi,  Si,  siHk, hkSiMr  18 

9  Tre  itäinen  ohikulkutie HDPE+AB  8  

Il  Hämeenkoski ljSi, saSi  5 

13  Urajärvi saSi  5 
A  Virrat  hkSi  3 

4.3.3  Koekuopista  tehdyt havainnot  

Koekuoppien kaivun  yhteydessä tehdyt  maastohavainnot  on  esitetty kappalees-
sa  5. 

4.4  Tiiviysmittaukset 

Tiiviydet  mitattiin  maatiivistekohteilla,  joilla tehtiin muitakin  maastotöitä.  

4.4.1  Tiiviyden mittausmeneteirnät 

Tiiviydet  määritettiin maastossa  vesivolymetrimittauksin,  ja  näin saatuja arvoja 
 verraniin  laboratoriossa samasta materiaalista  tehhtyihin  proctor-tiiviyksiin. 

4.4.2  Tulokset 

Taulukossa  5 on  esitetty mittausten määrät  ja  keskiarvot kohteittain.  Varsinaiset 
 mittaustulokset  ovat liitteessä  4. Proctor-tiiviysmääritykset  ovat liitteessä  5.  

Taulukko  5:  Tiiviysniittaukset 

nro  kohde määrä  W  [%]  D  [%]  D [%J D  [%] 

_________ __________________ kpl  keskiarvo ylin  alin  keskiarvo  

3  Riihimäki  8 23,7 101,1 61,4 76,6 

6  Hälvälä-Soramäki  14 22,2 88,8 56,2 74,2  

Il  Hämeenkoski  14 26,1 88,4 65,4 76,8 
13  Urajärvi  3 20,6 66,2 57,0 61,1  
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Taulukosta havaitaan, että maatiivisteen tiiviysaste  on  useimmiten jäänyt melko 
alhaiseksi, mikä taas vaikuttaa voimakkaasti vedenläpäisevyyteen  ja pintamaan 

 pysymiseen paikoillaan. Toisaalta myös maanäytteiden vesipitoisuus oli melko 
korkea, mikä myös alentaa tiiviysastetta.  

4.5  Yhteenveto maastotutkimuksista 

Maastotutkimusten  perusteella voidaan todeta, että tutkittujen pohjavesisuojausten 
laatu  on  hyvin vaihteleva  ja  monin paikoin jopa huono. Tutkimuksessa haluttiin 
myös saada tietoa siitä, onko suojausta käytännössä edes mandollista rakentaa 
toimivaksi. Tästä syystä kohteiden lukumäärää jouduttiin lisäämään kesken maas-
totöiden. 

Suurin ongelma etenkin maatiivistekohteilla  on  oikean materiaalin valinta  ja  löy-
täminen niin, että  se on  hinnaltaan halpaa  ja  täyttää tiivistyskerrokselle asetetut 
laatuvaatimukset. Maatiivisteiden osalta materiaali  on  usein epähomogeenista  ja 

 sisältää selvästi hienoa karkeampia ainesosia. Tällöin tiivisteen suojausvaikutus 
heikkenee. Tästä syystä maatiivistemateriaali tulisikin aina homogenisoida ennen 

 sen  levittämistä tiivistekerrokseksi. 

Kalvotiivisteiden  kohdalla taas ei maapohjan muotoiluun  ja tiivistämiseen  ole 
kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Edelleenkin rakennetaan kohteita, joissa  on  kal-
von  alle  jätetty kiviä  ja  muita teräviä esineitä, jotka yleensä vaurioittavat kalvoja. 

Kalvotiivisteinä  on  käytetty paikoin  0,5 mm  paksua HDPE- muovikalvoa. Ohu-
en,  0,5 mm  paksun kalvon käyttö etenkin ojien pohjissa ei ole perusteltua, eikä 
nykyisen ohjeiston mukaan edes sallittua. Tielaitoksen kehittämiskeskuksen jul-
kaiseman ohjeen (Tietoa tiensuunnitteluun nro  18)  mukaan ojanpohjan suojauk

-sessa  on  käytettävä vähintään  1 mm  paksuista  LLD- tai HD-polyeteenikalvoa.  0,5 
mm  paksu kalvo vioittuu helposti, eikä  sen  liittäminen hitsaamaila onnistu. 

Tutkituissa  kohteissa  1 mm  paksuista kalvoa oli käytetty Ylöjärvellä (kohde nro  
7),  Tampereen  itäisellä ohikulkutiellä (kohde nro  9)  ja Virroilla  (kohde  A), Vir-
tan  kohteen materiaali oli Polypropeenia  (PP),  joka  on pehmeämpää  ja  helpom-
min käsiteltävää kuin muissa kohteissa käytetty Polyeteenikalvo  (PE). Polypro-
peenin hitsauksessa  esiintyi aluksi ongelmia, mutta työn edistyessä työ sujui nor-
maalisti. Aluksi polypropyleenikalvoihin syntyi hitsauksen aikana reikiä, joita 
jouduttiin paikkaamaan työn aikana. 

Maatiivistekerroksen  tiivistäminen  on  varsin  yleisesti laiminlyöty ainakin osittain. 
Kauhan pohjalla tiivistäminen  ja silmämääräinen tiiviyden  tarkkailu eivät ole riit-
täviä keinoja,  jos  halutaan saada aikaan toimiva tiivisteratkaisu. Myöskin kalvojen 
päälle tuleva suojakerros  on  syytä tiivistää. Näin vähennetään suojakerroksen sor-
tumisen vaaraa  ja  kalvojen liikkumista rakentamisen jälkeen. Lisäksi tiivistämät-
tömällä löyhällä suojakerroksella ei saada aikaan sitä suojaavaa vaikutusta,  jota  var-
ten suojakerros rakennetaan. 
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Vedenläpäisevyysmittaustulokset  (kohta  4.2.2)  vaikuttavat hyviltä, mutta useissa 
tapauksissa  kivet ja  vettä läpäisevät maakerrokset vaikeuttivat mittausta  ja  sovelias-
ta xnittauspaikkaa jouduttiin etsimään. 

Tiivistekerroksen  rakentaminen vaatii tarkkuutta  ja  huolellisuutta. Tutkimuksen 
perusteella näyttäisikin siltä, että hyvää pohjavedensuojausta ei saada aikaan ilman 
pätevää työn valvontaa. Tällöin ainakin selviä virheitä voitaisiin välttää. Pahim-
massa tapauksessa  on  helppo mittauksin esittää vajaalaatuinenkin rakenne toimi-
vana. 

Tiivistekerroksen kerrospaksuuksia  pitäisi seurata rakentamisen aikana. Mittaus 
voitaisiin tehdä joko kaivamalla koekuoppia valmiiseen rakenteeseen  tai  vaaitse

-maila jokainen rakennekerros. 

Suojaukseen  liittyvien rakenteiden tiivistämiseen ei ole löytynyt halpaa  ja  yksin-
kertaista ratkaisua. Bentoniittimatolla tehdyt tiivistysrakenteet vaikuttavat auki-
kaivuiden perusteella toimivimmilta  (kuva  10).  Bentoniittimaton  avulla tehty  tu-
vistystyö  kuitenkin edellyttää tietoa siitä, miten tiivistäminen  on  tehtävä. Suo-
jausmateriaalit  on  liitettävä muihin rakenteisiin niin, että ne pysyvät kiinni myös 
työsuorituksen jälkeen. 

Kriittisin kohta kaikissa suojausrakenteissa  on  tieluiskan yläosa. Luiskan yläosaan 
 on  aina asennettava jonkinlainen kalvo-  tai  asfalttirakenne,  jolla estetään valuma- 

vesien kulkeutuminen tien rakennekerroksien kautta pohjamaahan  ja  edelleen 
pohjavesiin. Tiivistemateriaalin  on  myös kestettävä rasitukset, joita sille saattaa 
käytön aikana  tulla.  Esimerkiksi kantavan kerroksen karkea kiviaines ei saa puh-
kaista suojausta. Mikäli yläosassa käytetään erillistä kapeaa suojamaton kaistaletta, 

 on  myös kiinnitettävä huomiota  sen luiskanpuoleisen  pään asemaan. Suojamaton 
pään pitäisi olla tiivistekerroksen päällä, eikä  sen  ympärille saisi muodostua selvää 
vettä johtavaa kerrosta. 



32  

 

T  

\ 

- 

 

Kzva  10:  Bentoniittimatolla rakennettk tolpanjuuren  tiivistys, kohde  7:  Ylöjärvi.  



5.  TUTKIMUSTULOKSET KOHTEITTAJN 

Tässä kappaleessa  on  esitetty haastattelututkimuksen, maastokatselmuksen  ja 
maastotöiden  yhteydessä kerätyt tiedot kohteittain. 

Haastattelututkimusosuuden  tiedot  on  kerätty pohjavesisuojausrakenteiden suunni-
telmistaja niitä  on täydennetty  haastattelusta kerätyillä tiedoilla. Kustannustiedot  on 

 pyritty kokoamaan nimenomaan toteutuneista kustannustiedoista. Kustannuksia  on 
 kuitenkin seurattu eri kohteilla erilaisin menetelmin, jonka vuoksi niitä  on  jouduttu 

laskennallisesti muuttamaan keskenään vertailukelpoisiksi. Esimerkiksi suojausra-
kenteiden neliöhinnat  on  arvioitu kokonaiskustannuksen  ja suojatun  pinta-alan mu-
kaan. Tällöin suojaukselle  on  laskettu keskimäaräinen neliöhinta, vaikka suojaus 
saattaa sisältää erityyppisiä suojausmenetelmiä (vert. maatiiviste/luiskan yläpään 
tiivistekalvo). 

Koekuoppaosuuteen  on  aineisto kerätty työmaalla kaivetuista koekuopista  ja  raken-
netta kokonaisuudessaan silmämääräisesti arvioiden. Raportissa oleva  kuva-aineisto 

 on  kerätty koekuoppien kaivun yhteydessä.  

5.1  Kohde  1: Mt 3041,  Lempäälä-Rantoo  

Kohde  1  jaettiin kahteen osaan: lA Sotavallan vedenottamon kohta  ja lB  Leuka- 
maan vedenottamon kohta. 

Rakennusvuosi 	 1993 (lA)  ja  1992 (1B) 

Tie/tieosa 	 Mt 3041/01 (lA)  ja  02 (1B) 

Paaluväli 	 1480-1930 (lA)  ja  6000-7900 (1B)  

Pituus 	 1900 m (lA)  ja  450 m (1B) 

Suojausmateriaali 	 a) Raniplast 0,5 mm,  leveys  6 m 
b) savinen  multa  0,3 m 
c) suodatinkangas  ply 1480-1930 (lA) 

Suojausmateriaalien  määrät 	a) 22800 m2 (1A)  ja  5400 m2 (1B) 
b) 5700 m3  (lA)  ja  1350 m3  (1B) 
c) 3600 m2 (1B) 
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Muovikalvojen jatkokset  on  tehty limityksellä. Kalvoja ei ole jatkettu leveyssuun-
nassa, vaan suojaus  on  tehty muovirullan levyisenä kaistaleena (noin  6 m). 
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Suojakerrokseri  tiivistys  on  tehty kauhalla painellen, eikä kerrokselle ole asetettu 
tiiviysvaatimuksia. Tiiviyttä ei myöskään ole rakentamisen yhteydessä seurattu. 

Suunnitelmia ei  alun  perin oltu laadittu nimenomaan tälle kohteelle, vaan toteutus 
tehtiin muutaman tyyppipiirroksen perusteella. Työ tehtiin tiemestaripiirin oma-
na työnä  ja  mestari teki tarvittavat suunnitelmat työmaalla. Kohteen pohjaveden-
suojauksesta ei ole jäänyt kirjallista materiaalia arkistoihin, vaan tiedot kohteesta 
perustuvat ainoastaan suulliseen tietoon. 

Kalvot  on  levitetty suoraan tien viereen valmiiseen ojaan  ja  päälle  on  ajettu 
 0,3  metriä paksu savensekainen multa. Rakentamisen aikana materiaali vaikutti 

suhteellisen hyvin vettäpitävältä, tarkempia tutkimuksia ei kuitenkaan ole missään 
vaiheessa tehty. 

Rakentamisen aikana ongelmia tuotti kalvojen pysyminen luiskissa. Tiealue oli 
melko kapea  ja  paikoitellen kohteessa oli syviä maaleikkauksia, joissa kalvot jou-
duttiin asentamaan liian jyrkkiin  (1:2) luiskiin  (kuva  11).  Kalvot eivät kunnolla 
pysyneet luiskissa, eikä myöskään suojakerros kalvojen päällä. Lisäksi suojaker-
roksen asentaminen oli vaikeaa, koska ohuen kerroksen levittäminen vaati erityis-
tä huolellisuutta. Koska kohteessa ei tehty maaleikkausta ennen kalvon asentamis-
ta vaan nostettiin ojanpohjan korkeustasoa suojakerroksen verran ylöspäin, ei 
paksumpaa suojakerrosta ole voitu käyttää. 

Työt kohteella aloitettiin aikaisin keväällä, jolloin maa oli vielä jäässä. Tällöin suo-
jakerrosta ei pystytty levittämään. Tämän vuoksi maan sulaessa suojakerroksen 
pysyvyys aiheutti paljon ongelmia  ja luiskia  jouduttiin korjaamaan  jo  työn aikana. 

Kohteen  1  osalta kustannuslaskelmat perustuvat työmaamestarin muisteluihin, 
koska dokumentteja kustannuksista ei löytynyt. Kohteessa  1  käytetty muovikalvo 
maksoi  100 000  mk, mikä laskennallisesti tekee  3,55 mklm2. Suojakerroksen  ma-
teriaali oli kuljetuskustannuksia lukuunottamatta ilmaista. Työkustannukset 
muodostuivat työryhmästä, joka käsitti  3 rkm, 2 kkh  ja  2 ka,  kustannuksia kertyi 

 7 380  mk  /tv.  Kohteen rakentaminen kesti  3  kk, siis yhteensä  60  tv,  jolloin työ- 
kustannuksiksi muodostui  442 800  mk. Kustannuksista puuttuu kuitenkin maa- 
materiaalin kuormaaminen. Kohteen kokonaiskustannus oli  542 800  mk, jolloin 
laskennallinen neliöhinta oli  19,25 mk/m2  ja kilometrikustannus  oli  231 000  
mklkm. 

Haastattelututkimuksessa  ilmeni, että suojauksen rakentaminen vaatii kaksi kai-
vinkonetta. Toinen hoitaa pohjan muotoilun  ja tasaamisen  toisen tasatessa  ja muo-
toillessa suojakerroksen. 

Kohteella  ei ole tehty korjaustoimenpiteitä rakentamisen jälkeen. 
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Kohteen suojausmateriaalin (Raniplast) todettiin olevan paikoitellen näkyvissä. 
Tämä ei kuitenkaan näyttänyt heikentävän suojauksen laatua, vaan rakenne näytti 
päällisin puolin vedenpitävähä. Tiivistekalvon päällä oli ohuehko kerros tiivistä 
savea  tai silttiä.  

Kuva  11:  Suojattu  tieleikkaus kohteella  JA,  luiskassa  tapahtuu materiaalin eroosiota 

Todettiin, että tutkimustöitä kohteella helpottaa tien vähäinen liikennemäärä  ja 
 kohteen toisen osan sijainti vanhassa sorakuopassa, jolloin tutkimustyö voidaan 

tehdä poissa tien liikennöitävältä osalta. 

Kohde lA Sotavallan vedenottamon kohdalla  on  toteutettu  1992. Suojaus on  tehty 
muovikalvolla,  0,5 mm Raniplast.  Kalvo  on  suojattu molemmin puolin suodatin-
kankaalla. Kalvot ovat valuneet monin paikoin ojien pohjiin, joissa kalvo  on  isoil-
la rypyillä. Rypyistä  on se  haitta, että kalvojen reikiintyminen alkaa helposti juuri 
rypyn kohdalta. Kaivun aikana tiivistekalvo oli pääosin ehjää. Tiivisteen päällä oli 
lisäksi noin  20 cm  paksu savinen multakerros, joka omalta osaltaan edistää raken-
teen toimivuutta. 

Kohde lB Leukamaan vedenottamon kohdalla  on  rakennettu ilman suodatinkan- 
gasta.  Kalvot ovat suoraan kivisen pohjamaan päällä.  Kivet  ovat puhkaisseet kai- 
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voihin  reikiä  ja reikien  määrä tulee tulevaisuudessa todennäköisesti lisääntymään. 
Peitemaa  on  samaa materiaalia kuin kohteessa lA. 

Kummallakin kohteella suojaus  on  noin  6  metriä leveä. Leveys ei onnettomuusti-
lanteessa ole riittävä. Ohut suojakerros ei myöskään estä kalvojen vahingoittumis

-ta  onnettomuuden tapahtuessa. Suojakerros oli suunniteltua  0,3  metriä ohuempi, 
paikoitellen  vain 0,1  metriä. 

Molempien kohteiden kalvojen todettiin olevan rypyssä  (kuva  12),  eikä suojamaa-
kerros ole pysynyt täysin tiivistekalvon päällä. Etenkin vastaluiskissa kalvot ovat 
selvästi näkyvissä  ja aktiina  auringon  valolle,  sekä muille ilmaston aiheuttamille 
rasituksile.  

Kuva  12  Rypistynyttä kalvoa koekuopassa 



5.2  Kohde  2: Mt 2879,  Riihimäki -Hikiä 

Kohteen suojaus tehtiin Hikiän vedenottamon läheisen sijainnin vuoksi.  Tien 
 numero  on  muuttunut rakentamisen jälkeen. Suunnittelunaikana tien numero oli 

 Mt 2895  ja  nykyisin  se on Mt 2879.  

Rakennusvuosi 	 1992 

Tie / tieosa 	 Mt 2879  /  01  

Paaluväli 	 7350-8000  

Pituus 	 650 m 

Suojausmateriaali 	 a) 0,5 mm HDPE 
b) suojakerros  200 mm 
c) erikoismaatiiviste  500 mm  (ei käytetty)  
d) Bentoniittimatto + jauhe, liitoksiin 

Suojausmateriaalien  määrät 	a) 9 800 m2  
b) 2 000 m3  

Kalvojen liitokset tehtiin  60  cm:n limityksellä  ja teippiuimauksella. Liitostapaa  ei 
haastattelututkimuksen perusteella voida pitää suositeltavana, koska saumat auke-
sivat  jo  rakennusvaiheen aikana. 

Kalvon  alle  levitettiin fillerikerros, jotta kalvoille olisi saatu tasainen  ja kalvoa rik-
komaton  pohja. Kalvojen päälle levitettiin ainoastaan multakerros. Maakerroksia 
ei erityisemmin tiivistetty, vaan ainoastaan paineltiin massat kauhalla paikoilleen. 

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti suojaus piti toteuttaa  IM 225,  muovitetulla 
kuitukankaalla  ja erikoismaatiivisteellä. Suojakalvon  toimittajan esityksen perus-
tella päädyttiin kuitenkin käyttämään HDPE muovikalvoa  ja maatiivisteraken-
teesta  luovuttiin kokonaan.  Sen  lisäksi suojaus tehtiin jälkityönä eli kohde oli  jo 

 rakennettu valmiiksi ennen tiivistysrakenteiden asennusta. Työsuorituksen suju-
misen kannalta olisi kuitenkin parasta tiivisteen rakentaminen muun työn aikana, 
jolloin säästytään turhilta maaleikkauskuluilta. Suunnitelmia ei rakentajien mieles-
tä oltu mietitty tarpeeksi vaan suojausrakenteen toteutusta jouduttiin huomatta-
vasti kehittelemään rakentamisen yhteydessä. Erikoisena vaikeutena koettiin 
rumpujen tiivistäminen  ja  suunnittelu. 

Kalvojen asennuksen  ja saumauksen  teki kalvojen toimittaja (Kaitos Oy). Tiessä 
olevien mutkien takia jouduttiin kalvoon tekemään paljon ryppyjä  ja vekkejä, 

 jotka saattavat tulevaisuudessa johtaa kalvon reikiintymiseen. 

37 
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Kohteen  2  suojakerroksen  paksuus  on 20 cm.  Paksuutta ei näin  ollen  voida pitää 
riittävänä, jotta  se  onnettomuustilanteessa suojaisi kalvoa vaurioilta.  Lisäksi jyrk-
kien luiskien takia maa-aines ei ole pysynyt kalvojen päällä, vaan suojakerroksessa 

 on  tapahtunut voimakasta maan valumista  ja  eroosiota. Ojien pohjissa virtaava 
vesi  on  paikoin kuljettanut suojakerroksen miltei kokonaan pois kalvon päältä  ja 

 kalvot ovat näkyvissä. Lisäksi teipatut saumat ovat auenneet. Näistä syistä johtuen 
suojausta ei voida pitää  kovin  onnistuneena. Suojauksen parantaminen toimi-
vammaksi vaatisi pikaisia korjaustoimenpiteitä. 

Rakentamisen aikaiset olosuhteet olivat vaikeat. Multaus/suojakerros tehtiin satei-
seen aikaan loppusyksystä. 

Suojauksen  kustannukset muodostuivat maanrakennustöistä, jotka käsittivät poh-
jan viimeistelyn  ja suojakerroksen  asentamisen. Kokonaiskustannus maarakennus-
töiden osalta oli haastattelututkimuksen perusteella  10 000  mk. Aikaa työhön ku-
lui kaksi viikkoa. Kalvonasennus sisälsi kalvojen levityksen  ja saumojen teippauk-
sen,  jolloin hinnaksi muodostui  15  mk/m2 . Läpivienneistä veloitettiin  100 

 mklkpl.  Kalvon asennuksen hinta ilman läpivientejä oli  147 000  mk. Lakennalli-
sesti arvioitu neliöhinta oli  16,33  mklm2 .  

Tietä  (Mt 2879)  ei juurikaan suolata, vaan liukkauden torjunta  on  pääsääntöisesti 
toteutettu hiekoittaen. Ongelmaksi koettiin myös  se,  että suojauksesta ei ole riit-
tävästi tietoa muilla rakentajilla, kuten kaapelien  ja  putkien asentajilla. 

Kohteessa  on  tehty pelkästään kalvotiivistystä, toisin kuin suunnitelmissa  on  esi-
tetty. Kohteella havaittiin, että kalvon päällä oli  vain  kasvukerros,  eikä juuri lain-
kaan suojakerrosta. Ojien pohjissa kalvo oli näkyvissä lähes  koko suojauksen  pi-
tuudelta. Kalvo oli luistanut luiskia pitkin ojien pohjiin. Kalvot olivat rypyssä 
ojien pohjissa. Limittämällä tehdyt liitokset olivat auenneet. Liitokset oli tehty 
teippiliitoksina, mutta teippiä ei enää ollut havaittavissa maastokäynnin yhteydes

-sa.  

Kohteessa numero  2  ei tehty maastotöitä. 



53  Kohde  3:  Vt  3,  Riihimäki, Herajoki 

Herajoella  sijaitseva kohde  on  toteutettu moottoritien  (Vt  3)  rakentamisen yhtey-
dessä. Kustannuksia pohjaveden suojauksesta ei ole eritelty, vaan ne ovat mukana 
maaleikkausten  ja luiskatöiden  osuudessa. 
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Rakennusvuosi 

Tie/tieosa 

Paaluväli  

Pituus 

Suojausmateriaali 

Suojausmateriaalien  määrät  

1990  

Vt  3  /  110 

58570-59320 

750 m 

a) Savisuojaus 

a) 13 500  m3 (laskennallinen  arvio) 

Kohde oli ensimmäisiä Hämeen tiepiirissä toteutettuja, josta johtuen rakentami-
nen  ja  rakentamisen valvonta olivat vielä pitkälti työtapojen opettelua. Luiskien 
tiivistys tehtiin kaivinkoneen puomiin asennetulla tärylevyllä sekä kauhan pohjal-
la painellen. Tiiviyksistä ei jälkikäteen ole mitattu. Suunnitelmiin ei rakentamisen 
aikana tehty muutoksia  ja toteutuskin  eteni ilman hankaluuksia. Suojausmateriaa

-lim  laatuun ei juurikaan kiinnitetty huomiota, vaan  se  otettiin suoraan tielinjan 
maaleikkauksista  ja  levitettiin suojattaviin luiskiin. Materiaali oli paikoitellen hy-
vinkin karkearakeista sisältäen myös suojauksen kannalta haitallisen suuria kiviä. 
Päällysteen  ja tiivistekerroksen liittymäkohdassa  ei käytetty minkäänlaista tiivis-
tekalvoa  tai mattoa. 

Suojauksen  toimivuutta voidaan pitää  varsin  kyseenalaisena, varsinkin onnetto-
muustilanteita ajatellen. 

Maastokatselmuksessa  havaittiin, että Herajoella sijainneessa kohteessa numero  3  
maatiiviste  oli levitetty hyvin tienluiskiin. Tiiviste vaikutti toimivalta ratkaisulta, 
jonka vuoksi kohde päätettiin ottaa mukaan myös jatkotutkimuksiin. 

Koekuoppien kaivun  yhteydessä havaittiin, että tien puoleisesta luiskasta ei löyty-
nyt minkäänlaista tiivistemattoa. Tiivistäminen oli koetettu tehdä yksinomaan 
maatiivisteellä.  Tien  kantavan kerroksen materiaalia ei tien luiskissa oltu peitetty 
tiivistemateriaalilla. Tämän vuoksi haitta-aineet pääsevät sitä kautta suoraan poh- 
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jamaahan,  joka tässä tapauksessa  on  hiekkaa  tai  soraa. Tiivistekerros  on  monesta 
kohdasta hyvin ohut  (kuva  13).  

Tiivistemaana  on  käytetty moreenia, jossa  on  isoja, halkaisijahaan yli  30 cm  kiviä 
 ja humusta. Tiivistemateriaalin  laatu  on  kohteessa vaihteleva. Luiskissa  on  kohtia, 

joissa suojausta voidaan pitää toimivana, lukuunottamatta tien puoleista luiskaa. 
Paikoitellen kerrospaksuus taas  on  hyvin ohut  ja  materiaali tiivisteeksi kelpaama-
tonta. 

Louhepenkereen luiskia  ei oltu tiivistetty ennen tiivistekerroksen levittämistä. 
Luiskissa alkaa  jo  olla selviä syöpymiä  ja sortumia (kuva  14).  

Kuva  13:  Suojausrakennetta vastaluiskassa kobteella  3  
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Kuva  14:  Pohjavedensuojaus louhepenkereen kohd4lla 



5.4  Kohde  4:  Vt  3,  Hämeenlinna, Hattelmala 

Rakennusvuosi  1991 

Tie/tieosa Vt3/  115  ja  116 

Paaluväli Päatie  700-830 
M405 1400-1850 
Ri  700-826 
R2 300-590 
R3 180-240  (oikea puoli)  
R7 0-124  

Pituus Päätie  130 m 
M405 450m 
Ri  126m 
R2 290m 
R3 60m 
R7 124m 

Suojaus  materiaali  a) Bentoniittimatto  
b) siltti 

Suojausmateriaalien  määrät 	a) 7 486 m2  
b) 6 500 m3  (laskennallinen arvio). 

Suunnitteluvaiheessa oli kohteen numero  4 pohjavedensuojaus  määrä toteuttaa 
muovikalvolla. Rakentamisen aikana muovikalvot päätettiin kuitenkin korvata 
bentoniittimatolla. Bentoniittimatot asennettiin samaan korkeustasoon mihin 
muovikalvot oli suunniteltu asennettavaksi, eli tien reunaan  n 0,1  metrin syvyy-
teen. Kantavan kerroksen tiivistysjyräyksen yhteydessä neulaamaton bentoniitti-
matto alkoi luistaa niin, että bentoniitin suojana olevat kankaat liikkuivat toisiinsa 
nähden, eikä tien päällystämistä voitu tehdä ennen kuin matot oli uudelleen asen-
nettu. 

Kohteen  4  rakentamisen yhteydessä mietittiin kannattaako tiivistystyötä lainkaan 
suorittaa. Lopuksi päädyttiin siihen, että routa kuitenkin joko löyhdyttää  tai  tii-
vistää maakerroksen, joten tiivistäniisestä luovuttiin. Tiivistemateriaalin tiivistystä 
ei kohteella siis erikseen tehty, eikä myöskään tiiviyden jä.lkiseurantaa. 

Pohjavesisuojauksen  kustannukset kirjattiin maaleikkauskustannusten yhteyteen, 
kuten eräissä muissakin tutkimuskohteissa tehtiin. Ainoastaan bentoniittimatolle 
eriteltiin oma hintansa,  60 mk/m2 .  Hinta sisältää sekä maton että maitoa suojaa- 
van maakerroksen  asentamisen. 
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Maastokatselmus  

Kohteesta ei lapiolla kaivaen löytynyt tiivistekerrosta. Alikulkusillan kohdalla oli 
tapahtunut voimakasta rakenteiden sortumista tien sivuojiin. 

Koekuopat  

Kohteessa numero  4  ei tehty maastotöitä.  

5.5  Kohde  5:  Vt  3,  Viralan eritasoliittymä  

Kohde sijaitsee Janakkalan kunnan vedenottamon kertymäalueella. Viralan erita-
soliittymän suojaus  on  rakennettu kandessa vaiheessa:  1.  vaiheen suojaus toteutet-
tiin maatiivisteenä  ja  2.  vaiheen suojaus tehtiin kalvosuojauksena. Haastattelutut-
kimusta tehtäessä kohdetta kuitenkin käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena. 

Rakennusvuosi 	 1991  ja  1993 

Tie /tieosa 	 Vt  3 / 114 

Paaluväli 	 päätie  84700-85130 
Ri 	200-440 
R4 	2 10-600  

Pituus 	 päätie  430 m 
Ri 	220m 
R4 	390m 

Suojaus  materiaali 	 a) Muovikalvo HDPE 0,5 mm 
b) Bentoniittimatto  
c) silttisuojaus 

Suojausmateriaalien  määrät 	a) ii 040 m2  (laskennallinen arvio)  
b) 390 m2  
c) 2540 m3  

Materiaalin tiivistys tehtiin kauhalla painellen. Erillistä tiivistystä ei tehty, eikä 
tiiviyttä seurattu rakentamisen aikana. Kalvojen saumaus tehtiin limittäen, eikä 
kalvoja mitenkään liitetty toisiinsa. 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan  koko  kohde piti toteuttaa maatiivisteellä. 
Tiivistemateriaali kuitenkin loppui kesken  ja  loppuosa tehtiin kalvosuojauksena. 
Tiivistekalvon  alle ja  päälle levitettiin suojarakenteeksi suodatinkangas. Suodatin- 
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kankaan  alle ja  päälle ei tehty erillistä suojakerrosta, vaan rakenne peitettiin kar-
kealla maa-aineksella. 

Itse työsuoritus sujui ilman ongelmia. Työ kuitenkin vaati huomattavasti enem-
män tarkkuutta kuin normaali luiskatyö. Lisäksi valaisintolppien juurien tiivistä-
minen vaati erikoistyötä  ja  suunnittelua. Toippien  ja tiivisteen  liittäminen tehtiin 
teippiliitoksin. Liitokset eivät kuitenkaan asentamisen jälkeen ole pysyneet tolpis - 
sa.  

Kustannusten seurantaa vaikeuttivat samat seikat kuin edellisissäkin kohteissa. 
Kustannuksista voidaan kuitenkin todeta, että pohjavedensuojausalueilla maaleik-
kausten keskihinta  on 50  mk/m2  ja leikkaussyvyydellä  on  jonkinverran vaikutusta 
lopulliseen hintaan. Viralan kohteella jouduttiin kalvoille kaivamaan tila valmii-
seen tieluiskaan, leikkaussyvyyden ollessa noin  0,5  rn.  

Tällä kohteella maatiivisteen keskihinnaksi muodostui  60 mklm2 .  Toisaalta maa- 
leikkauksesta maksettiin tämän urakan yhteydessä  16,25  mklm3 ,  jolloin laskennal-
liseksi neliöhinnaksi muodostui  8,13 mklm. 

Urakoitsijan  mielipide kohteesta oli, että muovi  on maatiivistettä  parempi vaihto-
ehto, mikäli halutaan varmatoiminen pohjaveden suojausrakenne. Toisaalta  ben-
toniittimatto  olisi ollut huomattavasti helpompi asentaa kuin kalvotiiviste. 

Maastokatselmus  

Asiakirjojen perusteella kohteesta olisi pitänyt löytyä moreenikerroksen alta kah-
den suodatinkankaan väliin asennettu  0,5 mm  vahva  l-IDPE-muovikalvo.  Pisto- 
kokeessa lapiolla kaivaen kyseistä suojausta ei kuitenkaan löytynyt. Päällä oleva 
materiaali oli kivistä  ja  tiiviin tuntuista. Tiivistetyllä alueella todettiin olevan hy-
vin tilaa ajatellen jatkotutkimuksia. 

Koekuopat 

Koekuopista  tehtyjen havaintojen perusteella kohteen numero  5  tiivistekalvo 
(0,5 mm HDPE) on  molemmin puolin suojattu suodatinkankaalla. Pohjamaa  on 
tasaamaton  ja moreenissa  on  isoja kiviä, jotka ovat aiheuttaneet kalvoihin reikiä 
suodatinkankaasta huolimatta. Tienpuoleisen luiskan kalvo  on  paikoitellen jäänyt 
lyhyeksi, siten, ettei sitä ole asennettu päällysteen  alle. Suodatinkangaskaan  ei ole 
riittänyt  koko muovikalvon alle.  Kohdat, joista suodatinkangas puuttuu ovat 
voimakkaasti rei'ittyneet  (kuva  15).  

Havaintojen perusteella maatiiviste/bentoniittimatto -suojaus  on  hyvin tehty  ja 
bentoniittimatto  on  asiallisesti asennettu. Joissakin kohdin suojakerros bentoniit-
timaton päällä  on  hyvin ohut. Selviä vettäläpäiseviä kohtia ei rakenteesta kuiten-
kaan voitu löytää. Silmämääräisesti arvioiden tiivistemateriaali näyttää sopivalta 
tarkoitukseensa. 

Läpivientien  rakentaminen  ja  suunnittelu  on  ollut puutteellista. Kalvoihin  ja  ben- 
toniittimattoon on vain  leikattu reikä läpiviennin kohdalle  ja  ylimääräinen matto 
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on  kiinnitetty ilmastointiteipillä valaisinpylvääseen. Teippi  on  kuitenkin aikojen 
kuluessa murtunut  ja  irronnut, eikä  sillä  ole enää vaikutusta suojauksen toimivuu-
den kannalta  (kuva  16).  

Peittämätön maatiiviste  on  paikoitellen halkeillut voimakkaasti  ja  siihen  on  tullut 
vettäläpäiseviä  kohtia  (kuva  17).  

-  

1 

I  

Kuva  15:  Vaurioitunutta muovikalvoa,  jonka  alla  ei ole ollut  suodatinkangasta. 
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Kuva  16:  Kohteelle  5  toteutettu  valaisinpylväãn  juuren  suojaus muovikalvoa  käyttäen.  



Kuva  17:  Kuivumisesta aiheutuneita hal/eeainia kohteella  5  
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5.6  Kohde  6:  Vt  12,  Hälvälä-Soramäki 

Kohde nro  6  sijaitsee  I  Salpausselän alueella. Kohteen lähiympäristössä sijaitsee 
lukuisia kaivoja  ja  Landen kaupungin Salpakankaan vedenottamo. 

Rakennusvuosi  1992 

Tie/tieosa  Vt  12  /  21 

Paaluväli päätie  1500-2760  ja  6410- 7210 
Ml 0-200 
M2 160-590 
M4 130-480 
R2 0-420 
R3 340-560  

Pituus päätie 1260ja800m  
Ml 200m 
M2 430m 
M4 350m 
R2 420m 
R3 220m 

Suojausmateriaali 	 a) siktisuojaus 
b) IM 88, muovitettu kuitukangas 

Suojausmateriaalien  määrät 	a) 33 300 m3  rtr 
b) 23 100 m2  

Suunnitelmiin tehtiin rakentamisen aikana pieniä muutoksia. Muutokset koskivat 
luiskan yläpäässä olevan tiivistekalvon sijaintia sekä päällysteen levittämistä myös 
välikaistoilla olevien korokkeiden  alle,  jonka vuoksi välikaistoille ei tehty muita 
suojaustoimenpiteitä. 

Maatiivistettä  ei erikseen tiivistetty, vaan aines asetettiin paikalleen kauhalla paine-
lemalla. Tiiviyden seuranta tehtiin silmämääräisesti arvioiden. 

Työmaalla kiinnitettiin huomiota seuraaviin suunnitelmien puutteisiin: Tiivistys- 
kerroksen tiiviysasteelle ei oltu osoitettu minkäänlaisia vaatimuksia. Tällöin ei 
myöskään valvojalla ollut mandollisuuksia puuttua asiaan. Louherakenteen koh-
dalla ei vaadittu louhepenkereen tiivistystä  tai suodatinkangasta  ennen tiivisteker-
roksen asentamista. Tästä  on  aiheutunut eroosiovaurioita suojausrakenteeseen. 

Tiivistemateriaalin laadunvalvontaan  tulisikin haastattelututkimuksen perusteella 
kiinnittää enemmän huomiota, eli rakeisuutta  ja maatiivisteen vedenläpäisevyyttä 
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tulisi valvoa työn edistyessä. Lisäksi suojaus vaatii kohteella olevan valvojan, joka 
tarkkailee jatkuvasti tiivistemateriaalin laatua  ja  työsuoritusta. 

Työsuoritus kohteessa ei aiheuttanut suurempia ongelmia. Ainoastaan pitkien 
luiskien tiivistäminen oli vaikeaa, koska käytössä ei ollut kaivinkoneen puomiin 
asennettua tärylevyä. Tiivistykseen pyrittiin aikaisempien kokemusten perusteella 
kiinnittämään erityistä huomiota. 

Säätilalla  on  suuri vaikutus rakentamisen onnistumiseen. Hienoainespitoisia mate-
riaaleja käytettäessä  on  syytä varautua siihen, että työ ei onnistu sateella eikä 
myöskään kylmänä ajankohtana. 

Kohde toteutettiin lisätyönä varsinaisen urakan yhteydessä. Kustannuksia seurat - 
tim  erikseen  ja  ne muodostuivat taulukon  6  mukaisiksi. 

Taulukko  6:  Kustannukset kohteelta  6,  Hälvälä-Soramäki 

Työ yksikkö määrä yksikkö- 
hinta  

kustannus 
______________ 

Maaleikkaus mktr  19 600 14,00 274 400,00  
Tilvistemaakerros m3rtr  33 300 22,60 752 580,00  
Tilvistematto lM  88 m2  23 100 24,80 572 880,00  
Apilanurmetus, lisähinta  m2  68 000 3,20 217 600,00  
Sadevesiviemäri  m 60 208,00 12 480,00  
Sadevesikaivo kpl  2 2800,00 5 600,00  
Suodatinkangas  kl  IV m2  5 000 9,20 46 000,00  
YHTEENSÄ  1 881 540,00  

Kustannusten perusteella laskettiin arvioitu neliöhinta oli  27,67 mk/m2  ja  kilo-
metrikustannus  oli  511 000 mk/km  

Kohde  on  laaja  ja suojausta  on  rakennettu laajalla alueella. Risteäviä teitä  on  myös 
suojattu satojen metrien päähän. 

Paikallisen, lapiolla tehdyn kaivannon perusteella pohjavedensuojaus näytti olevan 
kunnossa  ja  hyvin rakennettu.  Tien penkereet  olivat leveät  ja  tilaa oli myös tielin

-jan  ulkopuolella. Jatkotutkimusten teko todettiin tarpeelliseksi. 

Kohteen  6 vedenläpäisevyysmittauksissa kohdattiin  vaikeuksia  ja  sopivaa mittaus- 
kohtaa jouduttiin etsimään. Putket eivät joko pitäneet vettä  tai  niitä ei saatu lyötyä 
maahan. Mittaus ei onnistunut, koska tiivistemateriaalissa oli kiviä. Lisäksi tiivis-
tekerros oli paikoitellen epähomogeenista niin, että suojauksessa oli selviä hiekkai-
sia linssejä. 
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Paikoitellen maatiiviste oli niin ohut, että mittaus epäonnistui, koska inittausput-
ket painettiin suojauksen läpi  tai  vesi vuoti putken reunaa pitkin ylös maanpinnal-
le. 

Tiivistemateriaali  oli kohteessa numero  6  laadultaan vaihtelevaa  ja  epähomogeenis
-ta.  Kohteen suojauksesta löydettiin kohta, jossa  30 cm  paksun suojauksen keskellä 

oli saman paksuinen puunrunko  (kuva  18).  Oletettavasti puu lahoaa aikanaan pois 
rakenteesta jättäen rakenteeseen  selvän  reiän. Kyseinen kohta osui juuri risteysalu-
eelle, jossa onnettomuuden tapahtuinisen todennäköisyys  on  suoraa tieosuutta 
suurempi. 

.  

Kuva  18:  Puunrunko tiivistekerroksessa kobteella 6 
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Louherakenteen  kohdalla tiivistemaa  on  valunut louheen koloihin  ja luiskiin  on 
 syntynyt syviä kuoppia, jotka ulottuvat louherakenteeseen saakka  (kuva  19). 

Tiivistekalvo tieluiskan  yläosassa oli tarkoitukseen kelpaamaton  ja  rakenteeltaan 
liian heikko. Tiivistekalvoa,  IM 88,  ei saatu kaivettua ehjänä esille edes lapiolla. 
Tiivistekalvo kaivettiin esiin käsin, jolloin havaittiin kalvon olevan täysin reikiin-
tynyt karkean alusmurskeen vaikutuksesta. Kalvossa oli myös repeäxniä, jotka oli-
vat tulleet kalvoihin  jo asennusvaiheessa.  

Osuuden Landen puoleinen  pää  oli paremmin toteutettu. Materiaali oli homogee-
nisempaa  ja suojausrakenne vedenläpäisevyysominaisuuksiltaan  selvästi edellistä 
parempi. Lisäksi tiivistekerros oli tasalaatuinen  ja  riittävän paksu.  

Kuva  19:  Vaurio suojauksessa louhepenkereen kohdalla, kohde  6.  
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5.7  Kohde  7:  Vt  3,  Ylöjärvi  

Ylöjärven  kohde  Vt 3:lla  on tutkimusajankohtana  edelleen tekeillä. Suojaus  on 
 toteutettu maabentoniitilla, muovikalvoila  ja bentoniittimatoilla. 

Rakennusvuosi 	 1994- 

Tie/tieosa 	 Vt  3  /  202,203  

Tarkkoja sijainteja  (ply)  ja materiaalimääriä  ei tässä vaiheessa vielä voida esittää, 
koska kohde  on  keskeneräinen. Kohteesta kerätyt tiedot ovat haastattelututki-
muksen aikaisia tietoja: 

Paaluväii 	 päätie  2100-3800  (1994)(HDPE)  
3800-5320  (1995)(HDPE) 

 10050-10500 (bentoniitti + kivituhka) 
Kt 45 240-400 (Bentofix) 

400-8 20  (HDPE) 
Ri 	0-220  

Suojaus  materiaali 	 a)  HDPE-  kalvo  1,0 mm 
b) Bentoniittimatto, Bentofix  B 
c) Kivituhka  ja bentoniittijauhe  3,3 % 

Suojausmateriaalien kokonaismääristäkään  ei vielä tässä vaiheessa ole tarkkoja tie-
toja. 

Maabentoniittirakenne  on  toteutettu kesällä  1994.  Materiaalin laboratoriotutki-
mukset  ja tiivisteen asennuksen  sekä laadunvalvonnan teki Lohja Oy, Ympäristö- 
teknologia. Tästä  on  julkaistu oma raporttinsa.:"Ylöjärven hiekkabentoniittitiivis

-te Vt  3, Saurion vedenottamon  alue, Yhtenvetoraportti rakentamisen kokemuksis-
ta  ja  tuloksista,  8.12. 1994".  

Kohteen muovikalvotiivistystä  on  rakennettu kesinä  1994  ja  1995  (kuva  20).  Työtä 
tullaan jatkamaan myös kesällä  1996.  

Bentoniittimaton  käyttö kohteessa  7 on  ollut vähäistä.  Sen  käyttö  on  rajoittunut 
lähinnä ajokaistojen väliselle alueelle  tai tieluiskan yläpään  ja päällysteen liitty-
mäkohdan lisätiivisteeksi (kuva  21).  
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Kuva  20:  Muovikalvon levittå  niistä  kobteella  Z  

Kuva  21:  Bentoniittimaton levittä  niistä  välikaistalle kohteella  7. 
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Työsuoritus sinänsä  on  sujunut ilman ongelmia. Toisaalta kohteen toteutustavasta 
 ja  valvonnasta johtuen ongelmat eivät välttämättä kulkeudu työn teettäjän tietoon. 

Suunnitelmat ovat kohteella melko monimuotoiset sisältäen lukuisia erilaisia yksi-
tyiskohtia. Suunnitelmia  on  työn aikana muutettu useaan otteeseen jopa niin, että 
samasta rakenteesta oli olemassa kolme keskenään erilaista suunnitelmaa. Tästä 
aiheutui jonkin verran epäselvyyksiä koskien sitä, mitä suunnitelmia tulisi noudat- 
taa. 

Näinkin laajalla  ja  monimuotoisella kohteella tulisi kiinnittää huomiota siihen, 
että kaikki tarvittavat putket  ja  pylväät  on  asennettu ennen tiivisterakennetta. 
Kohteella  on  tästä johtuen jonkinverran jouduttu tekemään suojauksia useampaan 
kertaan. 

Kustannustiedot  on  koottu vuonna  1994  rakennettujen kohteiden perusteella. 
Kohteen keskeneräisyydestä johtuen rakenteen kokonaishintaa ei vielä voida esit-
tää. Käytettävissä  on yksikköhintoja  eri materiaaleille seuraavasti, hinnat sisältävät 
suojausmateriaalin  ja sen asennuksen: 

Muovisuojaus  1 mm 
ply 2140-3800 	 34,40 mk!m2  
suodatinkangas  muovin päälle 	4,00 mklm2  

Vt  3 / Kt 60  risteys 	 35,50 mklm2  

Bentoniittimatto Bentofix  B 
laskuojansuojaus 	 74,70 mk/m2  
tukikaista  muovin yläosaan 	68,60 ink/rn2  

Asfaktibetoni 
tukikaista  vanhan päällysteen kohdalle  70,60 mk/m2  

Maabentoniitti  
20 cm:n kerrospaksuus D >90  % 	48,00 mk/m2  

Kohteessa oleva bentoniittihiekkatiivistys näytti toimivan, joten sitä voidaan käyt-
tää jatkotutkimuksiin.  Sen  sijaan muiden tiivisteiden osalta rakentaminen oli  sen 

 verran kesken, että varsinaisia maastotutkimuksia ei kannattanut nyt tällä kohteel
-la  tässä vaiheessa suorittaa. 

Kohteessa numero  7  ei tehty maastotöitä. 



5.8  Kohde  8:  Vt  3,  Hattula  

Hattulan kohteella pohjavesisuojauksen  rakentaminen  on  aloitettu vuonna  1994,  
jolloin tehtiin  vain  lyhyt koepätkä. Varsinainen rakentaminen  on  alkanut vuonna  
1995  ja  jatkunee vuonna  1996.  Kuvassa  22 on  kesällä  1995  levitettyä  ja tiivistettyä 
tiivistyskerrosta. 

Rakennusvuosi 	 1994- 

Paaluväli 	 päätie  104800406800 
P501 585-1630  

Pituus 	 päätie  2000 m 
P501 1045 m 

Suojausmateriaali 	 a) silttisuojaus  (tarvittaessa bentoniittijauhe)  
b) Bentoniittimatto 

Suojausmateriaalien  määrät 	a) 55 120 m3rtr 
b) 9000  m2rtr  

55 

Kuva  22:  Valmista  tiivistyskerrosta,  kohde  8.  
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Tiivistys kohteella  8  tehdään työkoneen puomiin asennetulla tärylevyllä  (kuva 
 23). Tiiviyttä  ja vedenläpäisevyyttä  seurataan maastossa tapahtuvilla mittauksilla. 

Mittausten perusteella urakoitsija laatu raportin rakentamisen laadusta. 

I  

.•.:  

Kuva  23: Suojauksen  tiivistä niistä, kohde  8. 

Varsinainen rakentaminen oli tarkoitus aloittaa keväällä  1995.  Tällöin urakoitsijan 
taholta otettiin yhteyttä rakennuttajaan, koska oli herännyt epäilys maaleikkauk-
sesta saatavan materiaalin kelpoisuudesta aiottuun tarkoitukseen. Laboratoriossa 
tehtyjen  lisämääritystenFerusteella  päädyttiin siihen, että suojausmateriaalista ote-
taan maanäy-tteet  600 m  välein, jotta voidaan arvioida materiaaliin lisättävän  ben-
toniittijauheen  määrä. Bentoniitin lisäys riippuu lähinnä materiaalin hienoainespi-
toisuudesta. Lisäksi muutettiin rakenteen kerrospaksuuksia siten, että valmiissa 
rakenteessa oli alimpana kerroksena  250 mm tiivistekerros,  johon oli lisätty  ben-
toniittijauhetta.  Sen  päälle tehtiin  450 mm  kerros samasta materiaalista ilman  ben-
toniittia.  Tämän päälle tehtiin tavallinen suojakerros sekä nurmetus. 

Tiivistemateriaali  käsitellään ennen tiivistekerrokseen levittämistä maaleikkausalu-
eella. Maa-aines kaivetaan aumalle  ja  se homogenisoidaan auman sekoituskoneella 
(Auma-Allu).  Mikäli aines vaatii bentoniitin lisäämistä, sekoitetaan aines lisäämi-
sen jälkeen vähintään kolmeen kertaan.  Sen  jälkeen materiaali kuljetetaan levitys- 
paikalle, levitetään  ja tiivistetään.  

Työsuoritus  on  tehty useana pienenä pätkänä, josta työtavasta aiheutuu aina epä- 
jatkuvuuskohta suojausrakenteeseen. Pohjaveden suojaus tulisi toteuttaa siten, että 
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työtä voidaan tehdä yhtäjaksoisesti kohteen alusta loppuun asti. Laadunvalvonta-
kokeet pitäisi myös voida tehdä samanaikaisesti työn etenemisen kanssa. 

Kohteen tiivistemateriaalin tiiviyksiä  on  seurattu  koko  ajan työn edistyessä.  Ve-
denläpäisevyysmittaukset  taas  on  tehty yhdellä kerralla  koko rakennetulta  alueel-
ta, jolloin ei enää voitu puuttua mandollisiin havaittuihin epäkohtiin. 

Kohteen rakentamisessa huomio kiinnittyy myös siihen, että pohjavedensuojausta 
toteutettaessa ei luiskiin tulevia liikennemerkkejä, valaisinpylväitä, eikä muita tar-
vittavia rakennelinia oltu vielä asennettu. Tästä aiheutuu väistämättä valmiin suo-
jauksen aukikaivua  ja  saman työn tekemistä useaan kertaan. Tässä vaiheessa ei 
myöskään täysin ole selvitetty sitä, miten suojaukseen liittyvien rakenteiden tiivis-
täminen tullaan suorittamaan. 

Kerrosten rakentaminen  ja  tiivistäminen  on  ollut riittävän huolellista  ja  ammatti-
taidolla tehtyä, eikä suojauksen laadussa ole havaittavissa merkittäviä puutteita. 

Maastokatselmusta  tehtäessä ei pohjavedensuojausta oltu vielä aloitettu. 

Kohteessa numero  8  ei tehty varsinaisia maastotöitä, koska kohde oli tutkimus- 
ajankohtana vielä keskeneräinen. 
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5.9  Kohde  9:  Vt  9,  Tampereen  itäinen  obikulkutie 

Pohjavedensuojaus  rakennettiin käyttäen suojaukseen maatuvistettä  ja  muovikal-
voa  sekä asfaittibetonia. Asfaittibetonilla suojattiin tien keskikaista sekä varmistet

-tim  suojauksen  toimivuus tienpuoleisen luiskan yläosassa. 

Rakennusvuosi 	 1994 

Tie/tieosa 	 Vt  9 / 205 

Paaluväli 	 päätie  15800-16400 
E5R1  320-560 
E5R2  40-470 
E5R3  260-560  

Pituus 	 päätie  600 m 
E5R1  240 m 
E5R2 430m 
E5R3 200 m 

Suojausmateriaali 	 a) Asfaitti 120/100 
b) Enkadrain (rampit)  
c) savi 

Suojausmateriaalien  määrät 	a) 1 500 m2  
b) 3 299 m2  

3 c) 24 840 m rtr  

Suunnitelmissa esiintyi puutteita. Eri kerrosten detaijit olivat määrittelemättä  ja 
 suunnitelmissa oli lisäksi paljon yleistyksiä. Tyyppikuvat läpivienneistä puuttuivat 

tyystin. Työn suunnittelun pohjaksi olisi haluttu enemmän kerrospaksuuksien 
määrittelyjä  ja  lisäksi tiivistemaan tiiveydelle olisi pitänyt asettaa  selvät  vaatimuk-
set. Luiskien tiivistys tehtiin kauhalla painellen. Tiiviyden jälkiseurantaa ei tehty. 

Työn toteutusta vaikeutti sopivan tiivistemaa-aineksen puute. Työmaalla koettiin, 
että maatiivistematerialeille asetetut vaatimukset ovat liian korkeat. Vaihtoehtoja 
pohdittaessa heräsi kysymys, että olisiko mandollista korvata suunnitelmien mu-
kainen maalaji paksummalla kerroksella huonompilaatuista materiaalia. Luiskien 
tiivistys koettiin ongelmalliseksi, koska tiivistemateriaali oli kuivaa, eikä siten 
tiivistynyt riittävän hyvin. Kastelu taas ei onnistunut, koska vesipitoisuuden nous-
tessa korkeaksi materiaali muuttui juoksevaksi. Työmaalla ei välttämättä uskottu 
tiivisteen toimivuuteen edes rakennusvaiheessa. 

Rakennuttajan mielestä asfaltointi  on  varma  tiivistysmenetelmä.  Samalla onnet-
tomuustilanteessa tapahtuva maan poiskaivu tulee helpoksi. Lisäksi asfalttibetonia 
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käytettäessä ei tarvita suurta kerrospaksuutta. Työ suoritus eteni suunnitelmien 
mukaan. 

Kohteelta  saatiin seuraavanlaista kustannustietoa: 

Muovisuojaus  1 mm 
pohjatyöt+suojakerros  5,00 mklm2  
muovikalvo + asennus  36,00 mk/m2  

Asfaittibetoni (tonnikauppa)  
AB 16/80 	590t 	a'138mk 81420  mk 
AB8/80 	230t 	a'138mk 31740mk  
keskihinta 	10 250 m2  11,04  mkim2  

Läheisyydessä sijaitsevalla Messukylän vedenottamolla ei ole havaittu muutoksia 
kloridipitoisuuksissa ennen  tai  jälkeen tien rakentamisen. 

Kasvukerros  ja luiskien pintakerros  näytti halkeilleen  ja  kuivuneen. Kaivettaessa 
lapiolla tiivistettä esiin osuttiin kohtaan, jossa kalvossa oli  30 cm  halkaisijaltaan 
oleva reikä. Maatiivistettä ei ollut kalvon kohdalla havaittavissa. 

Kohteen sijainnin  ja tiealueen  leveyden todettiin helponavat maastotöiden suon-
tusta. 

Koekuopat 

Ramppien  kohdalla tiivistematto oli levitetty yhtenä ruuan levyisenä kaistaleena. 
Tiivistekalvo alkoi päällysteen alta  ja sen  leveys oli noin  6  metriä. Kalvoreuna oli 
osunut ojan pohjalle, josta vedellä  on  ollut suora valumisreitti pohjaveteen  (kuva 

 24).  Lisäksi kalvon molemmin puolin  on suojakerroksena  käytetty vettäläpäisevää 
hiekkaa.  Se  toimii käytännössä salaojituskerroksen tavoin johtaen hyvin vettä. 
Koekuoppien kaivamisen aikaan, kesäkuussa viikolla  25,  vettä virtasi jatkuvasti 
tätä kerrosta pitkin. Maatiivisteen mateniaalina  on  käytetty moreenia, jossa  on  iso-
ja kiviä  ja humusta.  Siksi vedenläpäisevyyden määritys osoittautui miltei mandot-
tomaksi. Tiivisteestä ei löytynyt niin vettäpitävää kohtaa, että olisi saatu kolme 
hyväksyttävää rinnakkaista mittaustulosta. 

Silmämääräisen  arvion perusteella tiivisteenä käytetty materiaali ei sovellu tiiviste-
kerroksen rakentamiseen. Tiivistemateriaalia oli paikoitellen jopa  2,5  metrin pak-
suudelta. Kerrospaksuuden kasvattamisella  on  ilmeisesti koetettu korvata materi-
aalin ominaisuuksien puutteita. 

Päätien osalta tieluiskien yläosan tiivistämiseen  on  käytetty asfaktibetonisuojausta. 
Tämä rakenne vaikuttaa toimivainmalta kuin muovikalvolla toteutettu rakenne. 
Asfaittikerroksenkin päällä kulki sateella jatkuvasti vettä. 
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Kaidetoippien  tiivistäminen  on  tehty asfaktimassalla. Koekaivun perusteella voi-
daan olettaa, että päällystekerros  on  tehty  ensin  valmiiksi  ja  kaidepylväät  on  pai-
nettu kerroksen läpi jälkeenpäin. Tällöin tolpan juureen asfaittimassaan  on  muo-
dostunut painanne, jonka halkaisija  on n. 0,5 m. Painanne  kerää  veden  laajemmal

-ta  alueelta ohjaten  sen  tolpan juureen, joka ei kuitenkaan ole vesitiivis, koska  as-
faittimassa  ei ole täysin tiivistynyt kaidepylvään ympärille. Tätä kautta suolavesi  ja 

 muut haitta-aineet pääsevät valumaan pohjamaahan  (kuva  25)  ja  edelleen pohjave-
teen. 

Kuva  24:  Kalvon  päättyniiskohta,  kohde  9.  

Liitosten  ja  läpivientien  tiivistäminen  on  ollut puutteellista. Tiivistämiseen ei ole 
kiinnitetty tarpeeksi huomiota  ja  rakenteessa  on  selviä reikiä suojauksen läpäisevi

-en  rakenteiden kohdila. Kohteella  9  kaivettiin auki sadevesikaivon ympärys.  Kai-
vannosta  paljastui, että kalvoa ei oltu liitetty kiinni kaivon rakenteisiin.  (kuva  26) 
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Kuva  25: Kaicletolpan  juuren suojaus, kohde  9.  

Kuva  26: Sadevesikaivon  tiivistäminen, kohde  9. 
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5.10  Kohde  10:  Vt  9,  Tampereen  itäinen ohikulkutie, kalvotesti 

Kohteesta  on  julkaistu Hämeen tiepiirin tutkimustiedoite  3/1993 "Pohjavesien 
suojauskalvojen toimivuusselvitys",  tekijöinä Veikko  Ranta,  Aarre Kauppinen  ja 

 Heikki Koski.  Tutkimuksessa selvitettiin eri suojauskalvojen toimivuutta kuormi-
tuksen alaisena. Tutkimusta ei tässä yhteydessä käsitellä enempää.  

5.11  Kohde  11:  Vt  12,  Sipilänharju 

Sipilänharjun pohjavedensuojelukohde  sijaitsee  Vt 12:lla Hämeenkoskella ja sen 
pääsuojaustyyppi  on maatiiviste. 

Rakennusvuosi 	 1995  

Tie/tieosa 	 Vt  12 / 19  

Paaluväli 	 5 545-6390  

Pituus 	 945 m 

Suojausmateriaali 	 a) tiivistemaa 
a) bentoniittimatto 

 c) asfaittibetoni 

Suojausmateriaalien  määrät 	a) 7 150 m3  
b) 3 969 m2  
c) 1 890 m3rtr 

Tivisteenä  käytetyn silttisen savikerroksen paksuus  on 70 cm.  Kerros  on  tiivistetty 
kauhanpohjalla painelemalla. Tiiviyttä  on  tarkkailtu silmämääräisesti. Tiivistystä 
ei ole tehty tärylevyllä,  sillä sen  yhteydessä pelättiin hienorakeisen materiaalin 
häiriintyvän käsittelykelvottomaksi. 

Alkuperäisiin suunnitelmiin ei juurikaan tehty muutoksia. Ainoa korjaus tehtiin 
bentoniittimaton korkeusaseman suhteen siten, että  se  asennettiin  400 mm pääl-
lysteen yläpinnan  alapuolelle. Alkuperäisessä suunnitelmassa etäisyys oli  300 mm 
päällysteen yläpinnasta.  Tällä koetettiin välttää bentoniittimaton vaurioituniista 
käytön yhteydessä. Lisäksi pyrittiin siihen, että bentoniittimatto kastuessaan  ja 
paisuessaan  ei aiheuttaisi päällysteen halkeamista. 

Suunnitelmiin oli otettu mittausten kiintopisteeksi tien keskilinja kyseessä olevan 
paalun kohdalla. Tällä saatiin suunnitelma noudattamaan tien tasausta  ja suojaus 

 noudattamaan maaston muotoja. Urakoitsijan mittamiehillä oli kuitenkin aluksi 
vaikeuksia ymmärtää suunnitelmaa, koska siinä ei oltu esitetty tarkkoja rakentei-
den korkeusasemia. 
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Työsuorituksen ongelmaksi koettiin  se,  että työ oli jouduttu aloittamaan syksyllä  
1994,  jolloin maa oli jäässä  ja tiivistemateriaaliinkin  oli saattanut jäädä jäätyneitä 
kerroksia. Rakentamisen ajankohdasta oli seurauksena  se,  että keväällä maan  sula-
essa luiskat  menettivät tyystin vakavuutensa sortuen lähes kokonaan tieojiin  ja 

 kohteen Hämeenkosken puoleisessa päässä olevalle pellolle. Työ jouduttiin kesän  
1995  aikana tekemään käytännössä kokonaan uudelleen  (kuva  27).  Erillistä suoja- 
kerrosta ei asennettu, koska ainoa saatavilla oleva materiaali olisi ollut soraa  ja  se  ei 
todennäköisesti olisi pysynyt pitkissä  ja jyrkissä luiskissa. 

Kuva  27:  Korjattu  pobjavedensuojaus kohteelle  11,  nurmetus  ei ole vielä kasvanut. 

Kohteen rakentamisaikaisten kokemusten perusteella  on  selvää, että pohjaveden-
suojauksen tekeminen  talven  tai  kovin  sateisen kesän aikana ei ole perusteltua. 

Kustannuksista  on  määritelty seuraavia erillishintoja: 

Maatiiviste 	 25 mk/m3  
Nurmetus, multa+työ 	 25 mk/m3  
Nurmetus 	 3  mk/m2  

Kohteen kokonaishinta oli  1 050 000 ink,  johon  on  lisättävä maanlunastuskuluja 
 30 000  mk. Urakkatarjoukset olivat suuruudeltaan  1 000 000  mk. Laskennallinen  

ii 	•. 	 ii 	2  nenomnta Konteena  11  ou  sus 67,5 2 miti  m.  
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Kohteen  11  läheisyydessä  on Kellaan  lähde, jonka vedenlaatua suojauksella pyri-
tään suojaamaan. 

Kohteen suojausrakenteista puuttuvat vielä öljynerotusakaat. Maansortumien ta-
kia maa-alueiden omistajat eivät olleet halukkaita luovuttamaan lisää maata raken-
tamiseen. Tästä johtuen altaita ei voida tehdä ennenkuin päästään sopimukseen 
maa-alueiden korvauksista. 

Kohteen rakentaminen aloitettiin talvella  1995,  jolloin muotoiltiin luiskat  ja  asen-
nettiin maatiivisteet. Rakenne oli kuitenkin sortunut  talven  aikana  ja luiskissa 

 oleva maa-aines oli valunut ojiin. Kohteessa oli tutkimusajankohtana käynnissä 
rakenteen kunnostaminen. 

Koekuopat 

Hämeenkoskella  sijaitsevassa kohteessa oli vaikeuksia rakentamisen aikana. Talvi- 
aikana tapahtuva rakentaminen ei sovellu kohteille, joissa pohjavedensuojausta 
toteutetaan maatiivisteellä. Materiaali (Sa/Si)  on  suhteellisen eroosioherkkää  ja 

 vaikeaa käsitellä, mikäli  sen optimivesipitoisuus  ylitetään. Lisäksi maan jäätymi-
nen  ja sulaminen  aiheuttavat maa-aineksen häiriintymistä  ja  Sitä kautta rakenne 
menettää kantavuutensa lähes täysin. 

Sipilänharjun  kohteessa ei tiivistemateriaalin päällä ollut erillistä suojakerrosta, 
vaan rakenne oli tehty kokonaisuudessa samasta materiaalista (saSi  tai ljSi). 

Päällysteen  ja tiivistekerroksen liittymiskohdassa  oli käytetty bentoniittimattoa 
suojauksen varmistamiseksi. Luiskan puoleisesta päästä matto oli paikoitellen jää-
nyt  varsin  pintaan siten, että maton päällä oli  vain 100 mm  maakerros  (kuva  28).  

Toisessa vaiheessa kohteen toteutus oli hyvin  ja  huolellisesti tehty. Maamassat oli 
levitetty huolellisesti, tiivistys oli suoritettu kauhalla painelemalla. Maastossa mita-
tut tiiviydet ovat kuitenkin melko aihaisia (tiiviysasteen keskiarvo oli  76,8 %).  
Tämän perusteella tiivistys tulisi suorittaa tärylevyllä  ja tiiviyttä  olisi myös syytä 
tarkkailla rakentamisen aikana. 

Maastotutkimusten  aikana kohteella satoi vettä runsaasti yön aikana. Tällöin  iii-
visteen  suojana ollut maakerros menetti täysin kantavuutensa. Tällä  on  merkityk-
sensä,  sillä suojakerroksen  tehtävänä  on  suojata tiivistekerrosta onnettomuuden 
tapahtuessa. Kantokykynsä täysin menettänyt silttinen maa ei kuitenkaan täytä 
tätä vaatimusta  (kuva  29).  Toisaalta kohteella olevissa pitkissä  ja jyrkissä luiskissa 

 ei karkeampi materiaali olisi pysynyt edes paikallaan. 
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Kuva  28: Bentoniittiinatto esiinkaivettuna kobteella 11. 
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Kuva  29:  Sipilänharjun pohjavedensuojausta  sateen  jälkeen, kun kaivinkone kävi luis-
kassa.  

5d2  Kohde  12:  Vt  12,  Huijala-Kukonkoivu 

Kohteella  on  aloitettu työt syksyllä  1995.  

Rakennusvuosi 	 1995- 

Tie/tieosa 	 Vt  12  /  19,20  

Paaluväli 	 240-1550 
2100-5457 
5390-5710  

Pituus 	 5 500 m 

Suojausmateriaali 	 a)  savi / siltti  
b) bentoniittimatto  
c) asfaittibetoni 

Suojausmateriaalien  määrät 	a) 52 000 m3rtr 
b) 23 800 m2  

3 c) 24 200 m rtr 
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Kohteen rakentaminen  on  vasta alullaan, joten haastattelututkimuksen tietoja  on 
 kyselty ainoastaan suunnittelijoilta. 

Suunnittelun ongelmana oli tiealueen kapeus, jolloin pohjavedensuojausrakentei
-den sovirtaminen tiealueelle  tuotti ongelmia. Kun suojausta rakennetaan valmiille 

tielle, voidaan pohjavedensuojauskohteilla varautua maksamaan maanlunastuskus-
tannuksia määrä, joka riippuu kohteen tiealueen leveydestä  ja  sitä kautta tarvitta-
vasta lisätilasta. 

Arvioitu kustannus  5,5 km  pitkän suojauksen rakentamisesta  on 10 214 000  mk  ja 
 lisäksi lunastuskuluja  180 000  mk. Kilometrikustannukseksi muodostunee siis  n. 

1,9  milj  mk  ja  arvioitu neliöhinta tulee olemaan ri.  111 mk/m2 .  Korkeaan hintaan 
vaikuttaa muun muassa  se,  että vesien poisjohtamisen takia joudutaan kohteessa 
rakentamaan  3 kpl pumppaamoja  ja  useita satoja metrejä erilaisia putkistoja sekä 
rumpuja. 

Kohteella  12  ei oltu aloitettu suojauksen rakentamista ennen maastokatselmuksen 
tekemistä. 

Kohteella  12  ei tehty maastotöitä, koska kohde oli keskenerainen.  

5.13  Kohde  13: Mt 313,  Urajärvi 

Urajärven kohteella  ei ole tehty varsinaista haastattelututkimusta, vaan kohteeseen 
 on tutustuttu  suunnitelmien  ja maastokäynnin  perusteella. Kohde otettiin mukaan 

vasta tutkimuksen loppuvaiheessa. 

Rakennusvuosi 	 1994 

Tie/tieosa 	 Mt 313 / 04 

Ply 	 8080-8530  

Pituus 	 45Cm 

Suojausmateriaali 	 a)  savi / siltti  
b) muovitettu kuitukangas 

Suojausmateriaalin  määristä ei ole tarkkaa tietoa. Kohteessa  on  päädytty käyttä-
mään kahta eri suojaustyyppiä, koska suojauksen varmuus haluttiin taata kuitu-
kankaalla. 
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Kohteella  13  ei tehty varsinaista maastokatselmusta. 

Kohteen tiivistemateriaalin vedenläpäisevyyksien mittaaminen osoittautui lähes 
mandottomaksi. Tiivistemateriaalissa oli isoja kiviä, jolloin mittausputkien lyömi-
nen maahan ei onnistunut. Toisin paikoin taas maa-aines ei pitänyt vettä niin pal-
joa, että vesipintojen korkeuksien lukeminen olisi ollut mandollista. 

Maamateriaali  sinänsä (lukuunottamatta isoja kiviä) osoittautui olevan  varsin  sopi-
vaa maatiivisteeksi. Laboratoriossa tehtyjen vedenläpäisevyysmäärityksien keski-
arvoksi saatiin  7,32*108  rn/s. 

Maatiivisteen  lisäksi kohteessa oli käytetty tiivisterakenteena muovitettua kuitu-
kangasta  (IM 161). Kuitukankaan  alta ei kuitenkaan oltu poistettu kiviä ennen 
kankaan asentamista. Kangas  on  revennyt useasta kohdasta kivien särmien vaiku-
tuksesta. Kuitukankaan jatkokset  on  toteutettu käyttäen liirnausta (  Hot melt). 
Liimaus  ei ole kuitenkaan pitävä, vaan saumat ovat auenneet useasta kohdasta 

 (kuva  30).  Syynä saumojen aukeamiseen ovat olleet hiekka  ja  vesi, joita  on  päässyt 
saumaan ennen liiman kovettumista.  

Kuva  30:  Auennut  liimasauma kobteella  13.  
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Suojauksen  kohdalla olevat valaisinpylväät  on  asennettu vasta suojauksen raken-
tamisen jälkeen jolloin kalvoon  on  tarkoitusta varten puhkaistu noin metrin ko-
koisia pyöreitä reikiä, joita ei oltu edes yritetty palkata  (kuva  31).  Lisäksi toippien 
juuriin  on  laitettu karkeampirakeista materiaalia kuin itse maatiiviste, jonka  'v-uok

-si toippien  ympärille  on  muodostunut hyvin vettäjohtavia hiekkasilmäkkeitä. 

Kohteen pohjavedensuojaus  on  suunniteltu perusteellisesti, mutta toteutus  on kin-
tenkin  jäänyt puolitiehen. Rakentaminen olisi vaatinut enemmän huolellisuutta  ja 

 tarkkuutta. Lisäksi tiivisteenä käytetystä maamateriaalista olisi ennen käyttöä pi-
tänyt poistaa  kivet. 

Kuva  31: Pohjavedensuojaus  valaisinpylvään juuressa, pylväs oikeassa yläkuirnassa, 
kohde  13. 
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5.14  Kohde  A:  Vt  23 /Kt  66/Mt  710  Puttosharju 

Virroilla  sijaitseva pohjavesisuojauskohde  A on rakennuttu  jo  vuonna  1969  ja  se 
on  tiettävästi ensimmäinen Hämeen tiepiirissä toteutettu kohde. Kesällä  1995 Vir-
tam  kohteessa oli käynnissä uuden suojauksen rakentaminen, jonka yhteydessä 
suojausta pidennettiin  Kt 66  ja Vt  23  risteykseen asti. 

Suojausmateriaalien  määrät  

1969,1995  

Vt  23 / 208,209 
Kt66/ 13 
Mt 710/01 

440-870 
170-500 
870-1 140 
370-920 
0-190 

370 m 
330 m 
279 m 
550 m 
190 m 

a) polypropyleenikalvo  0,5 mm 
b) bentoniittimatto  
c) asfaittibetoni  

a) 2 24000m 
b) 2 l000m  
c) koeosuus,  määrästä ei tietoa 

Rakennusvuosi 

Tie/tieosa 

Paaluväli 	Kt 66 vanha 
Kt 66 uusi 
Kt 66  uusi 
Vt  23 
Mt 710  

Pituus 	Kt 66 vanha 
Kt 66 uusi 
Kt 66  uusi 
Vt  23 
Mt 710 

Suojausmateriaali  

Kohteen uutta suojausta rakennettaessa havaittiin, että vanha suojaus oli pahoin 
reikiintynyt paaluväliltä  440-500.  Tämän vuoksi  se  rakennettiin uudelleen. 

Kohteelle  A  rakennettiin pohjavedensuojauksen koeosuus, jossa tiivistekerroksena 
käytettiin asfalttibetonia  (kuva  32).  Rakenteen toimivuutta tullaan seuraamaan 
aikojen kuluessa 



ra 

Kuva  32. Asfattibetonista  rakennettu  koeosuus kohteella  A. 

Muovikalvon  liitokset tehtiin hitsaamalla  ja  liitokset muihin rakenteisiin bitumi-
pohjaisella itseliimautuvalla nauhalla, joka kuitenkin myöhemmin korvattiin  ben

-toniittimatolla  ja bentoniittijauheella. Maamassoja  ei kohteessa ole erikseen tiivis-
tetty. 

Työmaata  valvovan  mestarin mukaan suunnitelmista oli muutettu lähes kaikki 
seikat  ja  käytännössä suunnittelu  olikin  tehty miltei kokonaan uudestaan vaihtaen 
jopa tiivistemateriaalikin toiseksi. Liittymä.rakenteet tehtiin bentoniittimatolla. 
Suunnitelmia jouduttiin työn edetessä  koko  ajan muokkaamaan sekä tarkenta-
maan. 

Työsuorituksessa  esiintyi monenlaisia ongelmia. Aluksi työtä vaikeuttivat voi-
makkaat sateet, jolloin kalvojen hitsaaminen  ja  levittäminen vaikeutui huomatta-
vasti. Työmaalla kalvoja jouduttiin asentamaan jyrkkiin luiskiin, jolloin kalvot 
maatäyttöjä tehtäessä liukuivat ojien pohjiin  (kuva  33).  Ongelma pyrittiin ratkai-
semaan poistamaila kalvon  alle  suunnitellut suodatinkankaat  ja  korvaamalla ne 
hiekkakerroksella. Tällä toimenpiteellä oli huomattavan edullinen vaikutus  ja  työ-
tä voitiin jatkaa edelleen. 
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Kuva  33:  Kuva  suojaulesen tienpuoleisesta  reunasta. Edessä olevassa osassa ei muovi- 
kalvon  alla  ole suodatinkangasta  ja  kalvo pysyy huomattavasti paremmin luiskassa. 

Työmaalla heräsi epäilys hitsattujen kalvojen  ja  paikkojen vedenpitävyydestä. Li-
säksi hitsaus koettiin hitaaksi  ja  työtä tandistavaksi vaiheeksi. Työn edistyessä  hit-
saus  suoritettiin valmiin päällysteen päällä eikä aiemmaila tavalla vasta luiskiin  le-
vitettynä.  Tällöin hitsauksen laatu parani  ja  myös työ nopeutui. 

Kohteessa ei voitu hitsata kalvoja tien suuntaisilla saumoilla, vaan hitsaus tehtiin 
poikkisuuntaisilla saumoilla. Tämä lisää saumojen määrää  ja  myös epävarmuutta 
suojauksen suhteen. 

Työmaalla oli myös pohdittu, mitä vaikutusta luiskien painumisella  on suojauksen 
 toimivuuteen. 



Materiaalikustannuksista  saatiin seuraavat tiedot:  
PP-kalvo 	 17 mk/m2  
Bentoniittimatto 	38 mk/m2  

Urakan kokonaiskustannus oli  2 000 000  mk  ja suojauksen  keskimääräinen neliö-
hinta  80 mk/m2 . 

Maastokatselmus 

Maastokatselmuksen  perusteella kohteen aiemmin toteutettu  osa  näytti toimivalta 
 ja suojaus onnistuneeka. Lapiolla kaivaen  todettiin, että muovikalvo oli  30 cm:n 
 syvyydessä tiiviin savikerroksen  alla.  

Kohteessa oli maastokatselmuksen ajankohtana käynnissä suojauksen jatkaminen 
 vt  23  ja  Kt 66  risteykseen saakka 

Koekuopat 

Suojaus  on  rakennettu vuonna  1969. Tiivisteenä on  käytetty ohutta rakennus- 
muovia (arviolta  0,25 mm)  neljänä kerroksena. Aukikaivun perusteella muoviker

-ros  vaikuttaa ehjältä lukuunottamatta läpivientejä  ja liittymien rumpuja,  joiden 
rakentamisen yhteydessä kalvot  on  rikottu, eikä niitä ole  sen  jälkeen yritettykään 
paikata  (kuva  34).  

Tieluiskan yläpään suojaava  vaikutus  on  parantunut, kun tietä  on  levitetty  0,8  
metriä suojakalvojen asentaniisen jälkeen. Tällöin muovikalvo  on  jäänyt reilusti 
päällysteen  alle ja tiivisteen  päällä  on  vielä  30 cm  paksu tiiivis savikerros  (kuva  35).  
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Kuva  34:  Tolpan juuren suojaus,  Kt 66  vanha suojaus  

Kuva  35:  Auki kaivettu vanha suojaus. Muovikalvon päälläolevan savikerroksen pak-
suus  on 30 cm., Kt 66. 
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5.15  Kohde  B:  Vt  4,  Renkomäki 

Haastattelututkimus  

Kohteesta ei löytynyt seikkaperäisiä tietoja, ei edes  sen  sijainnista  tai  käytetystä 
rakenteista. Ohessa  on  kuitenkin esitetty kaikki saatavilla oleva tieto kohteesta. 

Rakennusvuosi 	 1981  

Tie/tieosa 	 Vt  4  /  120  

Paaluväli 	 92500-93400  

Pituus 	 n.950m 

Suojausmateriaali 	 a)  savi / siltti  
b)  muovi (HDPE) 

Materiaalimääristä  tai  rakennuskustannuksista  ei ole muuta tietoa kun, että kalvo 
(Trocal) oli saksalainen  ja  asennuksen  tekivät saksalaiset työmiehet. Hinta oli 
muistikuvien mukaan  11  mklm2 ,  hintaan kuului ilmeisesti myös asennus. 

Työsuoritus ei ollut mitenkään poikkeava lukuunottamatta sitä, että maa-aineksen 
pysyminen hukkaan kalvon päällä oli epävarmaa vaatien näin  ollen  eritystä huo-
lellisuuna  rakennettaessa. 

Lähistöllä  on  Landen kaupungin vedenottamo, josta  on  seurattu kloridipitoisuuk
-sia  tiivisteen  asentamisen jälkeen.  

5.16  Kohde  Ti:  Vt  23,  Jämijärvi 

Maastotöitä  ei tehty muissa kuin Hämeen tiepiirin alueella olevissa kohteissa. 

Haastattelututkimus 

Rakennusvuosi 	 1985  

Tie/tieosa 	 Vt  23  /  110  

Paaluväli 	 56540-56840  

Pituus 	 300 m  

Suojausmateriaali 	 a)  savimoreeni 

Suojausmateriaalin  määrä 	a) 720 m3  (arvioitu määrä) 
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Kohteesta ei ole olemassa varsinaisia suunnitelmia vaan Länsisuomen vesioikeuden 
päätös, joka kuuluu seuraavasti: 

Mikäli  tie-  ja  vesirakennushallitus edelleen jatkaa tienpitoa suoja-alueella, 
 sen  on  suoja-alueen lähisuojavyöhykkeellä sijaitsevalla valtatie n:o  23  osa!- 

la  tien leikkauksen kohdalla  300  metrin matkalla eli paaluvälillä  565  +  40  - 
 568  +  40  tehtävä viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös saa 

lainvoiman, seuraavat suojaustoimenpiteet: 

Tienvarsiojien leikkausluiskat  ja  ojien pohjat  on  tiivistettävä savimoreenil
-la  siten, että ojien pohjalle levitetään sanottua maa-ainesta vähintään 

 25 cm:n paksuinen  kerros ohentuen kerroksen vahvuus siitä ylöspäin  taka-
luiskien  puolella kiilamaisesti  1,5  metrin korkeuteen ojien pohjista lukien 

 ja etuluiskien  puolelle siten, että kerroksen vahvuus  on  vähintään  15 cm 
 tien reunojen tasossa.  Tien luiskiin tiivistetyn savimoreenin  päälle  on levi-

tettävä  mukaa  ja  tehtävä asianmukaiset nurmetukset.  Tien pientareet  ajo- 
radan kestopäällysteen  ulkopuolella  on päällystettävä nurmetuksen  reu-
naan saakka kysymyksessä olevaan tarkoitukseen sopivalla päällysteellä. 
(Länsi-Suomen vesioikeuden päätös  20.12.1983)  

Suojaus  on  rakennettu tämän ohjeen mukaisesti, eikä rakennuttajan edustajan mie-
lestä muita suunnitelmia  tai  ohjeita ole tarvittu. 

Tiiviste  levitettiin telapuskutraktorilla, joka myös tiivisti suojauksen. Rakentami-
nen sujui vaikeuksitta  ja luiskat  ovat pysyneet hyvin muodossaan (todettu myös 
maastokäynnillä)  (kuva  36).  
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Kuva  36:  Suojattua  tieluiskaa kohteella  Ti.  

Tiiviste  materiaalia kului  1,2  m3/tiemetri,  joten kokonaistiivistemäärä oli  720 m3 ,  

hinnaltaan  60  mk/m3 . Maaleikkausta  ei suoritettu lainkaan, vaan tiiviste levitettiin 
valmiin luiskan päälle  ja  samalla ojan pohjaa nostettiin  25 cm.  Työ kesti kokonai-
suudessaan yhden viikon. Kokonaiskustannukset olivat  65 000  mk, arvioitu neliö-
hinta oli  22,57  mk/m2  sekä kilometrikustannus  217 000  mk/km.  

Aivan tien vieressä  on  yksityinen vedenottamo, josta  460  taloutta saa käyttöveten
-sä. Suojaukseen  päädyttiin kyseisen vesiyhtiön painostuksesta, koska pelättiin  vii-. 

kasliikenteisen  tien aiheuttavan  veden  laadun muutoksia.  



78 

5.17  Kohde  T2:  Vt  1, Turku-Paimio  MT  

Haastattelututkimus 

Rakennusvuosi 	 1994 

Tie/tieosa 	 Vt  1 / 29, 30  

Pituus 	 700 + 1400 m 

Suojausmateriaali 	 a) moreeni 
b) bentoniittimatto 

Suojausmateriaalien  määrät 	a) 50 000 m3  
b) 10 100 m2  

Moottoritielle,  Vt  1, on  rakennettu pohjavedensuojaus kandessa kohdassa, Ouna-
mäen  ja Saarenmäen vedenottamoiden  kohdalle. 

Tiivistepaksuus  on 700 mm  ja sen  päällä  on 200 mm  paksu multaus/suojakerros. 
Molemmat kohteet tehtiin maatiivisterakenteina  ja tienpuoleisen luiskan yläosaan 

 asennettiin bentoniittimatto. Maa-aines oli seulottua moreenia. Tiivistemaata tar-
vittiin  n. 50 000 m3 ,  suojattava alue oli  70 000 m2 .  

Kohteen suunnitelmat eivät olleet loppuun asti mietittyjä, liitoksia ei oltu suunni-
teltu lainkaan. Työmaalla päädyttiin tekemään liitokset bentoniittimatolla  ja  ben-
toniittijauheella.  

Maa-aineksen käsittely oli helppoa, kunhan pidettiin huolta moreenin sopivasta 
kosteudesta. Säätila oli otettava huomioon rakentamisen aikana, levitys ei onnis-
tunut voimakkaiden sateiden aikana. Maa-aineksen tiivistys tehtiin tärylevyllä, 
mutta tiiviyttä ei mitattu, vaan tyydyttiin pelkästään silmämääräiseen valvontaan. 
Työmaan johdon mielestä tiiviyden valvontaa tulisi tulevaisuudessa parantaa. 

Luiskien  pysyvyys aiheutti ongelmia  ja luiskat  jouduttiin tekemään useaan ker-
taan. Luiskien pysyvyyden huomattiin kuitenkin paranevan, kun tiivistekerrok

-sen alle  asennettiin salaoja. Maastosta valuvat vedet ilmeisesti pääsivät tiivisteen  ja 
pohjamaan  väliin, jolloin alkoi kehittyä huokosvesipainetta, joka purkautui luiski

-en  sortumisen kautta. 

Kohteelta  T2  ei kyselyistä huolimatta saatu kustannustietoja. 



5.18  Kohde  T3: Mt 213,  Virttaa-Alastaro  

Virttaan pohjavesisuojauskohde  rakennettiin tienparantamisen yhteydessä Turun 
tiepiirissä tehdyn suunnitteleman mukaisesti. 

Rakennusvuosi 	 1992 

Tie / tieosa 	 Mt 213  /  06 

Ply 	 760-2360  

Pituus 	 1600m 

Suojaus  materiaali 	 a)  savi / siltti  
b) hitsattu muovikalvo 

Suojausmateriaalien  määrät 	a) 15 950 m3  
b) 35 300 m2  

Koska pohjamaan  2  mm:n maa-aineksen läpäisyprosentti oli  alle  50  %,  täytyi suo-
jauksen  alla  käyttää kuitukangasta, joka työselityksen mukaan  on  tyypiltään 

 IM 88.  Koska kyseistä materiaalia ei kuitenkaan voi hitsata  ja  liitokset  on  haastat-
telun mukaan tehty nimenomaan hitsaamalla,  on  kyseessä todennäköisesti ollut 
jokin muu materiaali. Työtä johtanut mestari ei kuitenkaan muistanut kalvomate-
riaalin tyyppiä  tai  nimeä. 

Työselityksessä  oli esitetty käytettäväksi tieluiskan yläosassa bitumoitua  11-luokan 
kuitukangasta. Tätä ei kuitenkaan käytetty, vaan tiivisteeksi oli valittu erään  kal-
votoimittajan  valmis matto, jonka tyypistä ei kuitenkaan ollut tietoa. 

Tiivistekalvon hitsaus  oli tehty työmaan lähistöllä olevassa teollisuushallissa, josta 
hitsatut kalvot oli kuljetettu työmaalle  ja  levitetty paikoilleen. Ratkaisuun päädyt-
tiin, koska pelättiin suodatinhiekkamaisen pohjamateriaalin haittaavan hitsausta. 
Ratkaisu toimi kyseisellä työmaalla hyvin, eikä ongelmia ilmennyt. 

Kustannusten osalta tiedot  on  kerätty rakentamisen kustannusarviosta. Loppu-
summa  on totuudenmukainen,  mutta kustannusten jakaantuminen saattaa olla 
erilainen kuin taulukossa  7 on  esitetty. 
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Taulukko  7:  Kustannusten muodostuminen  kohteell.a  T3  

työ yksikkö mäarä  yksikkö- 
hinta 

kustannus 
_______________ 

maaleikkaus+raivaus mktr  30 755 15,00/3,00 338 925,00  
tiivistemaakerros+suojak. m3rtr  20 310 15,00 304 650,00  
tiivistematto+saumaus  m2  35 300 15,00/2,50 554 000,00  
tiivistematto liuska  m2  6400 15,00 96 000,00  
soratien kulutuskerros m3rtr  600 40 24 000,00  
riurmetus  m2  24 000 3,50 84 000,00  
yleiskustannus %  10 1 401 575 140 155  
YHTEENSÄ  1 541 730  

Keskimääräinen neliöhinta  on 43,68  mklm2  ja kilometrikustannus  964 000  
mk/km.  

Suojattu alue  on  merkitty kyltein maastoon,  jota  käytäntöä ei muilla kohteila ha-
vaittu.  

5.19  Kohde  Vi:  Sudenportti 

Kyseisestä  kohteesta ei ole saatu tietoja, vaikka niitä  on  pyydetty  ja  ne  on  luvattu 
Vaasan tiepiiristä toimittaa.  

5.20  Kohde Ui:  Mt 137,  Tuusulan moottoritie 

Tuusulan moottoritiekohteella  on  käytetty useantyyppisiä suojausmateriaaleja. 

Rakennusvuosi 	 1992-1994  

Tie/tieosa 	 Mt 137  /  04  

Suojausmateriaali 	 a) maatiiviste 
b) bentoniittimatto  
c) muovitettu kuitukangas,  IM 161 

Suojausmateriaalien  määrät 	a)  ei tietoa  
b) 10 000  +  50 000 m2  
c) 30 000 m2  

IM 161  kalvo liitettiin liimaamalla. Liimauksen laadusta ei ole löytynyt huomaut-
tamista, vaan saumat ovat pitäviä. 

Tiivistys  on  tehty kauhalla painelemalla, lisäksi  on  mitattu maatiivisteosuuksien 
materiaalien tiiviyksiä rakenteesta. 



81  

Suunnitelmia jouduttiin muuttamaan  ja työohjeita  soveltamaan jatkuvasti työn 
aikana. 

Neulaamattomat bentoniittimatot  luistivat maakerrosten  alla ja  saivat aikaan luis-
kien sortumia. 

Työmaata  valvovan  henkilökunnan mielestä, maatiivisteen hintaa arvioitaessa, 
olisi käytettävä neliöhintaa nykyisin käytetyn kuutiohinnan asemasta. Tätä puol-
taa työn hitaus  ja sen  vaatima suurempi tarkkuus verrattuna tavalliseen luiskatyö

-hän. 

Saumauksen  osalta voidaan todeta, että  se on työvaiheena  vielä arempaa säätilan 
vaihteluille kuin pohjaveden suojausrakenteiden teko kokonaisuutenaan muuten 
olisi. Kalvorullien käsittely liikenteen seassa  on  ollut todella hankalaa  ja  ajoittain 
jopa vaarallista. 

Rakennepaksuudet maatiivistettä  käytettäessä ovat olleet seuraavat: kokonaispak-
suus  0,5-1,0 m,  josta suojakerroksen osuus oli  10-15 cm. Bentoniittimaton  päälle 
pyrittiin levittämään  0,5  metriä paksu suojakerros.  IM 161  kohdalla kalvon  mo-
lenimin  puolin levitettiin suodatinhiekkakerros. Työ vaatii paljon käsityötä  ja  ai-
kaa. Mattoja  on leikekävä  ja sovitekava.  Lisäksi jyrkät  (1:2) luiskat  vaativat erityis-
tä työn huolellisuutta. 

Työtä tehtäessä oli herännyt ajatus bentoniittihiekan käytöstä pohjavedensuojauk
-seen.  Kokeilu oli kuitenkin jäänyt tekemättä. Lisäksi oli keskusteltu, olisiko edes 

teoreettisesti mandollista rakentaa suojaus uretaaniruiskutuksella, jonka  hinnan 
 arveltiin tosin olevan melkoisen korkean muihin suojaustapoihin verrattuna. 

Materiaaleista saatiin seuraavanlaisia kustannustietoja: 

kokonaishinnat: 
bentoniittimatto 	 150  mk/m2  (kokonaishinta)  
IM 161, muovitettu kuitukangas 	75 mk/m2  
maatiiviste 	 150 mk/m 

materiaalikustannus: 
bentoniittimatto 	 50 mk/m2  
IM 161 	 10-15  mk/m 

Kohteella  on  huomioitava, että bentoniittimaton  ja muovitetun kuitukankaan 
 hintaeroa tasaa  se,  että kuitukankaan molemmin puolin  on levitettävä suojahiek-

ka,  jota bentoniittimatto  ei tarvitse. Tuusulan alueelle hiekan kuljetusmatka oli 
 n. 40 km  ja  hinta  30 mk/m3itr.  

Työn valvojien mielipiteen mukaan pohjavesisuojauskohteet olisi syytä merkitä 
maastoon ennen tien käyttöönottoa. Myöskin purkuputkien paikat tulisi merkitä 

 ja  niistä antaa tieto paikalliselle tiemestarille  ja paloviranomaisille. Onnettomuusti-
lanteiden  varalta tulisi myös laatia  selvät  ohjeet, miten tällöin toimitaan. 
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5.21  Kohde  U2: Mt 146,  Järvenpää-Pornainen 

Kohde  on  toteutettu tielaitoksen omana työnä varsinaisen tierakentamisen jäl-
keen. 

Rakennusvuosi 	 1993 

Tie/tieosa 	 Mt 146  /  02 

Ply 	 4170-5200  

Pituus 	 1030 m 

SuojausmateriaaJi 	 a)  savi / siltti  
b) bentoniittimatto 

Suojausmateriaalien  määrät 	a) 5 000 m3  
b) 6 500 m2  

Tiivistemateriaali  saatiin tielinjan maaleikkauksesta, mutta materiaalin soveltu-
vuutta pohjaveden suojaukseen ei kuitenkaan erikseen tutkittu. 

Suojauksen  tiivistäminen tapahtui kauhalla painelemalla. Työ toteutettiin kanden 
tyyppipoikkileikkauksen avulla, ilman muita suunnitelmia. 

Ainut ongelma työn suorituksessa oli, että tiepenkereen kivisyyden takia bento-
niittimaton  alle  jouduttiin levittämään hiekkakerros. Tiellä ei ollut liikennettä ra-
kentamisen aikana. 

Kustannukset muodostuivat työryhmästä, joka käsitti kaivinkoneen, kuorma- 
auton  ja  kaksi rakennusmiestä. Urakan kokonaishinta oli  470 000  mk, materiaali- 
kustannuksiksi arvioitiin  n 400 000  mk  ja  loput työn osuudeksi. 

Työmaan mestarin arvion mukaan suojaus koetaan tarpeelliseksi niin tielaitoksen 
sisällä kun tien käyttäjienkin mielestä. Tulevaisuudessa suojausmäärät lisääntyne

-vät  entisestään,  jos  tarkastellaan pohjavedensuojausta  koko tielaitoksen  näkökul-
masta. 



5.22  Kohde  U3:  Vt  7,  Pernaja 

Kohde  on  toteutettu kolmikerrosrakenteena, jossa muovitettu kuitukangas  IM 161 
on  asennettu kanden maatiivistekerroksen väliin. 

Rakennusvuosi 

Tie/tieosa  

Pituus 

Suojaus  materiaali 

Suojaus  materiaalien määrät  

1994  

Vt  7  /  16 

1 500 m 

a) IM 161,  muovitettu kuitukangas  
b) maatiiviste  

a) 15 200 m2  
b) 9 121 m3  

Maatiivisteen  tiivistäminen tehtiin kauhalla painelemalla  ja  niissä kohdissa, missä 
 se  oli mandollista, myös telakoneella. 

Suunnitelmat olivat liian yleisluonteiset. Yksityiskohtia olisi pitänyt suunnitella 
enemmän. 

Työ aloitettiin käyttämällä maatiivisteenä savea. Syksyn  tullen saven  käsittely ei 
kuitenkaan enää onnistunut, vaan  se  jouduttiin korvaamaan hienoainespitoisella 
moreenilla. Tälläkin kohteella  on  todettu, että pohjavedensuojaus  on  kuivan sään 
työtä. Rakentamisajankohta tulee suunnitella siten, että  koko  kohde saadaan val-
miiksi ennen syyssateita. 

Liikenteen ohjaus oli suuritöistä  ja  kallista. Liikenne jouduttiin tien kapeuden ta-
kia katkaisemaan  massoja luiskiin kipattaessa.  

Kustannukset muodostuivat seuraavasti: 

kokonaiskustannukset 	 1 790 105  mk 

louhinta  241 991  mk 
kaiteet  55 515  mk 
linjasiirrot  1143  mk 
rummut 59338mk  

yhteensä 	1 373 776  mk 

kokonaisneliömäärä 	 19 000 m2  
neliöhinta 	 72,30  mk/m2 
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5.23  Kaakkois-Suomen tiepiirin kohteet 

Kaakkois-Suomen tiepiiristä saatiin tieto toteutetuista pohjavesisuojauskohteista 
niin myöhään, että niiden osalta ei ole ehditty tehdä haastattelututkimusta. 

Kohteilla  tehtiin kuitenkin maastokäynti, jonka yhteydessä otettiin joitakin valo-
kuvia. 

Kohde  KS 1:  Vt  7,  Pyhtää  

Suojaus  on  toteutettu seuraavasti: 

Rakennusvuosi 	 1992  

Tie/tieosa 	 Vt  7  /  24  

Suojauksen  pituus 	 760 m 

Suojausmateriaali 	 muovitettu kuitukangas  (IM 161) 

Suojausmaarat 	 muovitettu kuitukangas 	19 500 m 2  

Kokonaiskustannus 	667 000  mk 

Neliöhinta 	 34,2 1 mk/m2  

Kohteella  KS 1  käytäessä huomio kiinnittyi siihen, että suojakalvo oli paikoitellen 
näkyvissä  (kuva  37)  ja  siihen, että toippien juuriin ei mattoa oltu kiinnitetty 

 (kuva  38).  
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Kohde  KS 2;  Vt  7,  Neuvoton 

Suojaus on  toteutettu seuraavasti: 

Rakennusvuosi 	 1992-1993  

Tie/tieosa 	 Vt  7  /  32  

Suojauksen  pituus 	330 m 

Suojausmateriaali 	 a) muovitettu kuitukangas 
b) bentoniittimatto  
c) erikoismaatiiviste 

Suojausmäärät 	 n. 10 000 m2  

Kokonaiskustannus 	500 000  mk. 

Neliöhinta 	 50 mk/m2  

Kohteen  KS 2  suojaus  vaikutti asialliselta  ja  hyvin toteutetuka. Erikoisuutena oli 
keskikaistan korottaminen suojauksen kohdalla  (kuva  39).  

Kuva  39:  Keski kaistan suojaus kohteella  KS 2  



Kohde  KS 3,  Vt  6,  Luumäki 

Suojaus  on  toteutettu seuraavasti: 

Rakennusvuosi 	 1993-1994  

Tieltieosa 	 Vt  6  /  209  

Suojauksen  pituus 	 1,6 km + 1,5 km 

Suojausmateriaalit 	 koeosuuksia: 
muovikalvo  ja maatiiviste 
bentoniittisavikokeilu 
maatiiviste  ilman kuitukangasta 

pääsuojaus:  
a) suojaverhous 	0,2 m 
b) maatiiviste 	0,4 m 
c) muovitettu kuitukangas 

Suojausmäärät 	 muovitettu kuitukangas 
hiekkabentoniitti 

Kokonaiskustannus 	4,0  milj,  mk 

Neliöhinta 	 65,57 mk/m2  

30 000 m2  
31 000 m2  

Kohteella  KS 3  oli jonkinverran eroosiovaurioita  (kuvat  40).  Muutoin kohde vai-
kutti hyvin tehdyltä  ja asialliseka. Liitosrakenteisiin  oli kiinnitetty erityistä huo-
niiota  ja tiivistekalvo  oli kunnolla kiinnitetty pilareihin  ja pylväisiin (kuva  41).  
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b-. -- 

Kuvaa  40:  Eroosiovaurioita Ieohteella  KS 3  



Kuva  41:  Muovitetun kuituleankaan leiinnitys  sillan välipilariin 
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Kohde  KS 4: Mt 408,  Taipalsaari  

Suojaus  on  toteutettu seuraavasti: 

Rakennusvuosi  1991  

Tie/tieosa 	 Mt 408  /  03  

Suojauksen  pituus 	 ei tietoa 

Suojausmateriaali 	 a)  bitumoitu kuitukangas  
b) savi  
c) multa 

Suojausmäärät 	 n. 4 000 m2  

Kokonaiskustannus 	500 000  mk 

Neliöhinta 	 125  mk/m2  

0,45 m 
0,15 m  

Kohteesta ei päällisin puolin tarkasteltuna löydy huomautettavaa. Pohjaveden suo-
jausrakenne vaikuttaa hyvin tehdykä  ja  toimivalta  (kuva  42).  

Kuva  42:  Taipalsaarella  sijaitseva  pohjavedensuojauskohde 



6.  LABORATORIOTUTKIMUXSET  

6.1  Materiaalitutkimukset  

Laboratoriossa tutkittiin maanäytteet, jotka oli otettu kohteilta koekuoppien kai-
vamisen yhteydessä. Maanäytteistä tutkittiin: 

• rakeisuudet 
• kosteuspitoisuudet 
• humuspitoisuudet 
•  proctor.-tiiviydet 

Rakeisuudet  määritettiin pesuseulonnan  ja areometrikokeen  avulla. Rakeisuus 
määrityksillä haluttiin saada tietoa maalajien soveltuvuudesta tiivistemateriaaliksi 

 ja  samalla saatiin myös karkea arvio materiaalin vedenläpäisevyydestä. 

Kosteuspitoisuudet  määritettiin kuivatusmenetelmällä. Vesipitoisuudella  on  suuri 
merkitys materiaalin maksimitiiviyteen  ja  siten  sen  käyttäytymiseen tiivistysra-
kenteessa. 

Humuspitoisuuksien määritys  tapahtui polttomenetelmällä, jossa maanäyte kuu-
mennetaan  800 °C  lämpötilaan.  Tällöin eloperäinen aines palaa pois. Häviö voi-
daan todeta punnituksella. Tiivistekerroksen maamateriaali ei saa sisältää humusta, 
koska  se  vaikeuttaa maan tiiiristämistä  ja  aiheuttaa tiivisteeseen vettäjohtavia ker-
roksia.  

Proctor-tiiviydet  määriteltiin, normaalina  proctor-sullontana,  jossa maalaji sullo-
taan viitenä kerroksena muottiin, punnitaan  ja  lasketaan  sen  jälkeen näytteen  tu-
viys.  Proctor-tuloksia tarvittiin, koska maastossa rnitattuja tiiviystuloksia verrat

-tim  proctor-tiiviyksiin  ja  laskettiin  sen  jälkeen maakerroksen tiiviysaste. 

Laboratoriossa tehtyjen rakeisuusmääritysten tulokset  on  esitetty liitteessä  6. 

6.2  Jäätymisen  ja  sulamisen vaikutus koekappaleiden vedenläpäisevyyteen 

Jäätyniis-sulamiskoetta  varten määritettiin  ensin  materiaalien  proctor-tiiviydet. 
 Tämän jälkeen tutkittavat maa-ainekset sullottiin kiertotiivistimellä muovilieriöi

-hin ja  mitattiin sullottujen kappaleiden vedenläpä.isevyydet. Sitten kappaleet jäädy-
tettiin  ja  sulatettiin  10  kertaa. Lopuksi samoista kappaleista määritettiin uudelleen 
vedenläpäisevyydet.  

J  äätymis-sulamiskokeeseen  valittiin maanäytteet siten, että saatiin mukaan use-
amman tyyppisiä materiaaleja, joista kaikista  on  myös rakennettu tiivistekerrok

-sia. Jäätymis-sulamis  -kokeeseen valittiin seuraavat materiaalit  (kuva  41):  
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1. Urajärvi 	 savinen siltti  

liii. 	iIIo:.:o. 	 o.17. 

FhuuIhI1I"I•hhhIhhiifhuhhhhu1mhhIhhI  

__l•_II_ii 
IIIIIIIIUIIIjjjiIIIIIIIIUIIIflhIIUIlIIIIIIIIII 

Ui,iIuiiiilIiIIIIUUIIIHhIUuIuIHhIIIUIIuiIIIIII 
•IIIIIII!IUIII IIIIIIIIIHIIUUIIIIIIIUIUIIIIIIIIII 
aIlIpIII.uIllIIIIu•uulIuIuuuuuIIIIIIIIuIiIIIlII 

 I 	•iiiiiiiiiiii UIIUUUIIHIIRIIUIIIIIIIIHIIIIIIII 
•iiiiii•uiuii irniuiui,iii..u,niiii..iiuiiiiiii  

I  . iIflhIflNIUIII IIIIU•IIIIllIUIIuIIflhuIIIuIIIIIII  
I  •iiiuioi•uuuii inu..unini..uuIunh.uluIIlIIIIII  I  • ..iiuulli..uiui:iiliuuiuuiiil.UII11HI•IuIIuiUjIJi  
I_ I L. 

2. Hattula 	 silttirien  hiekka  

SAV1  I 	SS.  

.uuIuInI.luuirIIIuIrjuiiilI•uIIIIIHhIlIuluIIIII 
luUuIuiii.uUuIIIIIIiiIuIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII 
IUUuhiI.UiiuI1Iii,ÅuuIIIuI.uuIIIIIIlIUIIIIIIIII 
I.uuIUflI.uuuliIIIPi.IIIIIIIRIUIIIIHUIUIIIIIIIII 
I.UIulIIII.UUIu1P4IUuIIIIllUlIIuIIIIIIuuiIIII 
a.uuiui,i.uunrrn...uiiii.m,IIIII.I•lIIIIIItI 
IRIIIIIIII•UI!!i IIII.111l11111U11ll11111111ll11111 
I.uiiiiIiiiuIIiIIIuIuuIuIIII.UuuuIIli.IulIuIIIIIl 
I..IP!IIUlIIflhIIIIUIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIUhIII1I 
I.UIIIIII.IuIIuIuhIlIIIIIII.IIlIIIII•IlIi!iII  

3. Hattula 
	 hiekka  + bentoniittijauhe 

u.n 	•:u4:' 	 t.ii 	 I:.,',  

.yn...v.aa.?aa'..T-_______-. 

..,IIuIII.IIIIuIIII.IuIIUpIuuIuIIIUIuIllhIIflI 
•iiiuiIIiuIIIiIIIIIUIP!IIUIIPliuIIIiliuIIIII 
•uuIuIIII•UuIIIlIIUUiIuIIIUIuIIIIIIuuluuulIIII 
•uuIluIIImIuIuutIIIulrauuuhII•IuuIInIuIuuhIIII 
•luiiliui•uiiiiiiIIlIuIflhlIuIuIIIIlIIIIIuIIIII • RIIIIIIIIIIIIIIIIIIVAIIIIIIII•IIIIIIIIUIUIIIIIIIII • MU11IUII•IUIiIIII1•11111111111111111111111111 • lUhuIIIRIIIIuII!dUIIIuuIIIIuIIuIII•IuiIuIIIII • u.IInIu.uIuII(uI.uInnuIIIImIUuIluIIIIIII 
• •Iiiuni•uunuIIIIIuHllIgNIIIIliuIIIUIIIIIIII  

:r.' 

1 

00 

00 

70 

00 

.050 

00 

30 

20 

10  
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4. Sairaldcala 	 savinen siltti  

.V,  

• 	.iuiiuui.IuIIIuI•NIIIIIUuIIIflI 
• 	UI1II111UUIIIIflUPUIIIIUUUIIIII 

UIIIIIII.uIIIflIiIliuIIUIIuIIII 
.uuIIII•uUIuIIIUIUuIISuuIuIuI 
UUUIIIUIIII!iUIIIIIIIUUIIIflI 

• 
UuuuiHi.!lIIIIIUUIIIII•UIIlIII 
UIIIIIHIIflhIIIIIIIIIUIIIIIII 

• 

	

	.U,IIiI.I,IIIIIIIIlIIIIUuIIII 
.iiuin.u11111•11111111111111  

5. Ylöjärvi 	 sorainen hiekka ^ bentoniitti  

Kuva  43: Jaädytys-sulautus  kokeessa tutkittujen materiaalien  raeleokojakautumat. 

Koekappaleet tiivistettiin  laboratoriossa  85 tai 95 % tiiviysasteeseen kiertotiivisti-
mellä (IC-testeri).  Materiaalien tiivistäminen ei kuitenkaan onnistunut täysin sa-
maan tiiviyteen, vaan koekappaleiden tiiviyksissä esiintyi vaihtelua. Taulukossa  8 

on  esitetty koekappaleiden tiiviydet. 
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Taulukko  8:  Koekappaleiden tiiviydet  

uro 

kohde materiaali  D.  
% %  

1  Urajärvi saSi  85 89,2 

2 1-lattula siHk  85 92,0 

3  Hattula  B  Hk+bentoniitti  85 90,0 

4  Sairakkala saSi  85 91,5 

5  Ylöjärvi  srHk  85 92,2 

6  Hattula siHk  95 99,3 

7  Ylöjärvi  srHk  95 96,9  

Dvaad 	vaadittu tiiviysaste 
D1k 	=  laskettu tiiviysaste 

Koekappaleista  määritettiin vedenläpäisevyydet ennen  ja  jälkeen kappaleiden aset-
tamista jäatyinis-sulamis -kokeeseen. Taulukossa  9 on  esitetty vedenläpaisevyydet 
ennen  ja  jälkeen koejärjestelyn. 

Taulukko  9.  Kappaleiden vedenlãpäisev)yksien muutokset 

kpl  kohde materiaali  D 
ennen äädytystä jälkeen jäädytyksen 
h k h k  

________ %  mm  mis  mm  mis  
1  Urajärvi saSi  89,2 12,1 7,32*10  12,45 3,73*10  

2 Hattula siHk  92,0 10,7 2,26*10-7  10,9 8,20*10 8  

3 Hattula Hk+bentoniitti  90,0 11,7 2,79*10-9  11,8 8,89*1010  

4 Sairakkala saSi  91,5 11,6 9,78*10 9  11,95 6,25*108  

5  Ylöjärvi srHk  92,2 11,2 1,72*10-7  11,16 4,74*10-9  

6 Hattula siHk  99,3 11,7 7 ,69*10-8  12,15 7,69*10-8 

7  Ylöjärvi srHk  96,9 11,6 2,21*10 8  11,65 4,86*10-9  

Taulukon  9  mukaan koemateriaaleissa ei ole juurikaan tapahtunut vedenläpäise-
vyyksien muutoksia. Koekappaleet  5  ja  7  kutistuvat jäädytys-sulatuskokeessa niin 
paljon, että vesi alkoi vuotaa näytesylinterin  ja  näytteen välistä. Tästä syystä 
jouduttiin näytteen  ja  näytesylinterin saumakohtaa  jälkikäteen tiivistämään  ja  näin 

 ollen  vedenläpäisevyysarvot  eivät ole välttämättä vertailukelpoisia muiden koe- 
kappaleiden tulosten kanssa. 

Kaikkiaankaan  ei vedenläpäisevyyksissä tapahtunut merkittäviä muutoksia toistu- 
vasta jäädytyksestä huolimatta. Tällä perusteella ei yhtäkään yllä olevista maala-
jeista voida pitää kelpaamattomina tiivistysrakenteisiin. 



6.3  Tiiviyden  vaikutus vedenläpäisevyyteen 

Maatiivisteen tiiviydellä  on  suuri merkitys rakenteen vedenläpäisevyyteen  ja  tätä 
kautta myös  sen toim.ivuuteen. Tiiveyden  vaikutusta vedenläpäisevyyteen tutkit-
tiin laboratoriossa yhtenä koesarjana. Hälvälä-Soramäki (kohde nro  6)  kohteelta 

 otettu maanäyte sullottiin laboratoriossa kolmeen eri tiiviysasteeseen  ja  mitattiin 
näin saatujen koekappaleiden vedenläpäisevyydet. Tulokset  on  koottu taulukkoon  
lo.  

Taulukko  10:  Vednläpäisevyydet  eri  tiiviysasteissa 

kpl  D K-arvo 
nro % rn/s  

1 86,9  1,02*10"  
2 91,6  l,27*10 7  
3 96,8  5,13*10 8  

Koesarjan rajailisuudesta johtuen ei kokeesta kuitenkaan voida tehdä  kovin  pit
-källevietyjä  johtopäätöksiä. Koesarjan perusteella näyttää kuitenkin siltä että maa- 

aineksen vedenläpäisevyys vähenee voimakkaasti tiiviyden kasvaessa yli  90 %:n 
 maksimitiiviydestä. Tiiviysasteen  ja vedenläpäisevyyden  riippuvuuden rnäärittä

-minen  vaatisi oheista laajempia laboratoriotutkimuksia. 
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7.  SUOJAUSRAKENTEIDEN  TOIMIVUUDEN ARVIOINTIA 

Rakenteiden toimivuutta  on  arvioitu teknisten seikkojen perusteella.  On  tarkastel-
tu tiivistemateriaalin laatua, tiivisteen sijoittamista rakenteeseen, suojauksen eheyt-
tä  ja  toimintavarmuutta.  Lisäksi  on  pyritty arvioimaan miten rakenne käyttäytyy 
onnettomuustilanteessa,  jos  ajoneuvo suistuu tieltä pohjavedensuojauksen kohdal-
la. Tietoja  on  kerätty maastossa tehdyillä tutkimuksilla, joita ovat olleet koekuo

-pat  ja  vedenläpäisevyysmittaukset,  sekä myös laboratoriotutkimuksin, joissa  on 
 määritetty tiivistemateriaalien  ominaisuuksia. Tiivisterakenteiden toimivuutta  on 

 arvioitu lähinnä  vain  Hämeen tiepiirin kohteiden osalta, koska maastotyöt  on  teh-
ty kyseisen tiepiirin alueella.  

7.1  Pohjamaa 

Pohjamaan muotoilulla  on  suuri merkitys suojauksen toimivuuteen. Pohjanmuo-
toilulla tehdään  se  tila, minkä suojausrakenteet tarvitsevat luiskiin. Monilla koh

-teilla  on  kuitenkin vältetty pohjamaan poiskaivamista  ja  tiiviste  on  levitetty suo-
raan valmiina olevan pohjan päälle sitä  sen  paremmin mittaamatta  tai  arvioimatta 

 sen  sovekuvuutta  tarkoitukseen. Rakennekerrokset jäävät tällöin väistämättä liian 
ohuiksi  ja  tarkoitustaan vastaamattomiksi. 

Maatiivistettä  käytettäessä ei pohjamaan kivisyyteen tarvitse kiinnittää niin suurta 
huomiota kuin muovikalvoilla toteutetuissa kohteissa. Tehtyjen havaintojen pe-
rusteella Hämeen tiepiirin alueella ei kuitenkaan ole yhtään kalvosuojauskohdetta, 
jonka pohjamaan kivettömyyteen olisi kiinnitetty riittävästi huomiota. Jopa kesäl-
lä  1995  rakennetuilla kohteilla muovikalvojen  alle  on  jätetty kiviä  ja  tasaamatto-
mia  kohtia. Muovikalvon  alle  asennettu suodatinkangaskaan ei kaikissa tapauksis-
sa estä kalvon reikiintymistä. Suodatinkangas toki vähentää reikien syntymistä, 
mutta vaikka Sitä käytettäisiinkin,  on  muovikalvon  alla  oleva pohjamaa silti tasat-
tava. 

Pohjamaata  ei ole millään kohteella tiivistetty ennen tiivisteen asentamista. Tällöin 
 on  odotettavissa rakenteiden painuniista  ja  vaurioitumista  rakentamisen jälkeen. 

Myöskään varsinaisten tiivisterakennekerrosten tiivistäminen ei yleensä ole onnis-
tunut halutulla tavalla. 

Louherakenteiden  kohdalla suojauksen rakentaminen vaatii louheluiskan tiivistä-
mistä siten, että maa-aines ei pääse valumaan louherakenteen sisään.. Tiivistys voi-
daan tehdä joko kiilaamalla luiskat sopivalla murskeella  tai  käyttämällä riittävän 
lujaa suodatinkangasta estämään materiaalin valuminen louheen sekaan. Tehtyjen 
havaintojen perusteella tähän seikkaan ei ole kiinnitetty kylliksi huomiota. Sama 
koskee myös kalvoilla toteutettuja rakenteita.  Jos  kalvon alta häviää maakerros, ei 
kalvo kestä siihen kohdistuvia kuormia, vaan joko repeää  tai  luistaa alustassa ole-
vaa reikää kohti. 
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ainesta (savi  tai siltti),  jolloin tiivis maakerros antaisi lisäsuojan sikäli, kun reikiä 
kalvoihin syntyy. Mainittu rakenne  on  toteutettu kohteella  1,  Lempäälä-Rantoo, 
jossa kalvon päälle  on  asennettu tiivis savikerros. Keväällä tehdyn maastokatsel-
muksen perusteella voidaan rakennetta pitää vedenpitävänä. Sama todettiin myös 
vedenläpäisevyysniittauksin.  K-arvot olivat välillä  3,95*10 -  4,86* i0.  Tosin  ye-
denläpäisevyyttä  ei voitu määrittää kun kolmesta kohdasta, koska maakerros oli 
hyvin ohut. 

Tällä hetkellä olemassa olevat kalvotiivisteet eivät ole kovinkaan hyvässä kunnos-
sa, koska niiden pohjan muotoilussa  ja saumauksessa  on  aikanaan esiintynyt on-
gelmia. Kalvosuojausten kohdalla ei ole kylliksi mietitty mitä ollaan tekemässä  ja 

 miksi. Kalvoja  on  asennettu limisaumauksella siten, että saumat ovat vedenvirtaus
-ta  vastaan avonaisia. Toisissa kohteissa taas saumat ovat auenneet kalvojen liik-

keen johdosta. Suositeltavin saumaustapa onkin ilman muuta hitsaus. Hitsaus olisi 
syytä toteuttaa ns. kaksoiskiilahitsauksena, jolloin hitsatut saumat  on  myös helppo 
koestaa. 

Bentoniittimattoa  ei ole missään kohteessa käytetty  koko suojauksen  toteutuk-
seen.  Sen  sijaan luiskien yläosan tiivistäminen tehdään miltei yksinomaan bento-
niittimattoa käyttäen. Bentoniittimatto  on  helposti käsiteltävää, eikä työ vaadi 
erikoista ammattitaitoa, sikäli kun tunnetaan bentoniittimaton käsittelyn vaatimat 
perustiedot. 

Maastossa tehtyjen tiiviysmittausten perusteella tiivistemateriaalin tiivistäminen ei 
onnistu pelkästään kauhan pohjalla painelemalla. Rakenteista mitatut tiiviydet 
olivat huomattavan aihaisia  (lute 4),  lukuunottamatta  Hattulan  kohdetta (nro  8),  
jossa tiivistystä  on  seurattu  koko  rakentamisen ajan  ja tiiviysvaatimus  90 % on 

 saavutettu. Silti myös tässäkin kohteessa näkyy materiaalin  valinnan ja  työmene-
telmien vaikutus suojauksessa olevien epäjatkuvuuskohtien muodossa.  Hattulan 
suojauksestakin  löytyy kohtia, joissa ei saavuteta vaa&ttua vedenpitävyyttä. Tä-
hän  on  syynä ennen kaikkea työtapa, jolla kohde  on  toteutettu. Rakentaminen  on 

 tapahtunut pätkittäin  ja  useassa pienemmässä osassa. Tällöin eri rakentamisvaihei
-den saumakohtiin jää  paikkoja, joissa ei saavuteta vaadittuja vedenläpäisevyysarvo - 

ja.  

7.3  Suojakerros  

Etenkin maatiivistekohteilla  on suojakerros  usein jätetty pois  tai se on  rakennettu 
samasta materiaalista kuin tiivistekerroskin. Suojakerroksen tulisi olla niin kanta-
vaa materiaalia, että  se  estää tiivisteen vahingoittumisen onnettomuustilanteissa. 
Hienorakeinen tiivistemateriaali ei kuitenkaan pysty estämään tiivisteen vaurioi-
tumista, etenkään silloin  jos sen  vesipitoisuus nousee paljon yli optimivesipitoi- 
suuden.  

Pehmeä suojakerros ei kuitenkaan ole pelkästään huono asia.  Se  jarruttaa luiskaan 
suistuvan ajoneuvon nopeutta voimakkaasti  ja  toisaalta taas kaatumistapauksissa 
ajoneuvo ei rikkoudu yhtä helposti kuin kovalle alustalle kaatuessaan. Myöskin 
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pehmeämmän maakerroksen poiskaivaminen  on  helpompaa kuin tiiviin maaker-
roksen. 

Suojakerroksen  on  oltava niin paksu että  se  pidättää kosteuden varsinaisessa tiivis-
tekerroksessa. Näin tiivistekerrokseen ei synny kuivumisesta aiheutuvia halkea-
mia. Suojakerros itse ei saa myöskään halkeilla, koska tällöin menetetään kerrok-
sen suojaava vaikutus. 

Muovikalvoilla toteutetuissa  kohteissa suojakerros  on  usein hyvin ohut  ja  karkea-
rakeinen niin, että  se  aiheuttaa itsekin vaurioita tiivistekalvoon. Kalvon päälle 
olisikin syytä levittää kerros hienompaa materiaalia, jotta voitaisiin varmistua kai-
von ehjänä pysymisestä. Suojakerroksen minimipaksuus muovikalvoilla suojatuis-
sa kohteissa  on  ruotsalaisen ohjeen mukaan (Yt-  och grundvattenskydd, Vägvärket  
1994) 0,5  metriä, mutta mieluimmin  1  metri. Liikerinemerkkien kohdalla olisi jo-
pa  2  metriä suositeltava kerrospaksuus. 

Näin paksujen kerrosten rakentaminen tulee kuitenkin suhteettoman kalliiksi 
etenkin,  jos suojaus  tehdään  jo  aikaisemmin rakennetulle kohteelle. Toisaalta taas 
suojausrakenteesta ei ole hyötyä,  jos tiivistekerros  tai  kalvo vaurioituu. 

Myös bentoniittimatto tarvitsee suojakerroksen, koska  sen  tiiviys paranee,  jos sen  
paula  on  riittävästi kuormaa. Kohteilla, joissa luiskan yläpään suojaus  on  tehty 
bentoniittimatolla,  on  matto alaosastaan usein lähes maan pinnassa  tai  ainoastaan 
multakerroksen  alla.  

7.4  Nurmetus 

Nurmetus  on  yleensä tehty hyvin, koska  se jää  näkyviin  ja  näin  sen  tekeminen  on 
 ollut helposti valvottavissa. Nurmetus suojaa omalta osaltaan rakenteita  ja  estää 

jossain määrin luiskien sortumia, joten  se  ei ole pelkästään ulkonäköseikka. 
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8.  POHJAVEDEN SUOJAUSRAKENTEIDEN KUSTANNUKSET 

Suojausrakenteiden kustannustietojen  kerääminen osoittautui oletettua vaikeam-
maksi. Kohteilla, joissa pohjavedensuojaus  on  toteutettu yhdessä muun tieraken

-tamisen  kanssa, ei kustannuksia ole eriteky muista kustannuksista. Esimerkiksi 
maaleikkaus  on  usein yhtenä kustannuksena riippumatta siitä onko tehty pohja-
vedensuojausta vai ei. Aivan tarkkoja kustannuksia ei pystytty määrittämään mis-
tään kohteesta. Kustannustiedot perustuvat raporteista löytyneisiin tietoihin, 
työmaahenkilökunnan muistitietoon  ja  raportin laatijan teoreettisiin laskelmiin. 
Taulukkoon  11 on  koottu kustannustiedot kohteilta, joiden kustannukset  on  las-
kettu kokonaishinnan perusteella. 

Taulukko  11:  Rakentamiskustannusten  perusteella laskettuja hintoja 

kohde nimi 
nro  

suojaus  materiaali pituus 
km 

suojaus  ala 
2  m  

kokonaishinta 
•.  milj  mk  

kilometrihinta  
milj  mk/km 

neliöhinta  
2  mk/tri  

I  Lempäalä-Rantoo Raniplast  2,350 28 200 0,543 0,23 1 19,25 

2  Riihimäki-Hikiä  IM 161 0,650 9 800 0,160 0,246 16,33 

6  Hälvälä-Soramäki sa/si+IM  88 3,680 68000 1,882 0,511 27,67 

10  Sipilänharju salsi+bentoniittimatto  0,945 15 550 1,050 1,111 67,52 

12  Huljala-Kukonkoivu salsi+bentoniittimatto  5,500 92000 10,214 1,857 111,02 

A  Virrat PP.kalvo  1,719 24 000 2,000 1,163 83,33  

Tl Jami..rvi salsi+muovi  0,300 2 880 0,065 0,217 22,57 

T3  Virttaa-Alastaro Kalvo+maatiiviste  1,600 35 300 1,542 0,964 43,68 

U2  Järvenpää-Pornainen maatiiviste+bentoniittimatto  1,030 12 360 0,470 0,456 38,03 

U3  Koskenkylä-Lovusa maatiiviste+IM  161 1,500 19 000 1,374 0,9 16 72,30 

KS I  Pyhtää  IM 161 0,760 19 500 0,667 0,878 34,21 

KS 2  Neuvoton salsi+bentonuittimatto  0,330 10000 0,500 1,515 50,00 

KS 3  Luumäki muovi+bentoniittisavi+sa/si  3,100 61 000 4,000 1,290 65,57 

KS 4  Taipalsaari sa/si+bitumoitu kuitukangas  0,448 4000 0,500 1,116 125,00  

KESK.IARVO  1,708 28 685 1,783 0,891 55,46  

Kaikista kohteista ei pystytty laskemaan kokonaishintoja. Taulukkoon  12 on 
 koottu tietoja materiaalikustannuksista. Huomautussarakkeessa  on  kuvattu kus-

tannusten muodostumista. 

Suojausten  keskimääräinen kilometrihinta  on 891 000  mk. Hintaa voidaan pitää 
tien kokonaishintaan nähden melko korkeana. Keskihinta  on  kuitenkin kasva-
massa yhä suuremmaksi. Viimeisimmän rakenteilla olevan kohteen, Huljala-
Kukonkoivu (nro  12),  kilometrikustannus  on n. 1,9  mij. ink/km. Suojauksen vaa-
timustason  noustessa joudutaan rakentamaan putkistoja  ja pumppaamoja  vesien 
poisjohtamiseksi. Kustannusten muodostumiseen vaikuttavat suuresti tien toimin-
nallinenluokka  ja luiskien  leveys, joten taulukossa  11  esitetyt kilometrikustannuk

-set  eivät välttämättä ole suoraan keskenään vertailukelpoisia. Kustannukset ovat 
myöskin rakentamishetken aikaisia, eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia. 



Taulukko  12: Materiaalikustannuksia  

kohde nimi 
nio 

suojaus  materiaali neliöhinta 
ink/rn2  

huomautus  

7  Ylöjärvi HDPE  1 mm 34,40  sisältää luiskankaivun  ja täytön 
suodatinkangas  4,00  muovikalvon  alle 
bentoniittimatto  74,70  laskuoja 
bentonuttiniatto  68,60  tukikaistale 
asfalttibetoni  70,60  levitettynä 
maabentoniitti  48,00  valmis suojaus  

9  Tampereen  itäinen  okt. HDPE  1 mm 41,00  kalvo asennettuna 
asfalttibetoni  11,04  materiaali  

10  Sipilänharju maatiiviste  17,50  materiaali 
nurmetus  8,40  multaus  ja  kylvö 

UI Tuusulan moottoritie  IM 161 15,00  materiaali  
IM 161 75,00  valmis 
maatiiviste  150,00  valmis suojaus 
bentoniittimatto  50,00  materiaali 
bentoniittimatto  150,00  valmis suojaus 

Neliöhintojen  arviointia vaikeuttaa  se,  että toisilla kohteilla tiivistemateriaalin hin-
taan  on  laskettu mukaan työkustannus  ja  toisilla kohteila  on  huomioitu  vain 

 pelkät materiaalikustannukset. 

Kalvoilla toteutettujen ratkaisujen keskimääräinen neliöhinta  on 49,18  mk/m2 .  

Kallein kohde kyselytutkimuksen perusteella  on  Virroilla  rakennettu polypro-
pyleenisuojaus  83,33  mk/m2 .  Halvin  taas  on  kohde  2,  Riihimäki-Hikiä  
16,33  mklm2 .  Hintoja ei kuitenkaan voida suoraan verrata, koska rakentamiset 
ovat tapahtuneet eri aikoina  ja  kohteiden laatuvaatimuksetkin ovat erilaiset, to-
dennäköisesti myös kohteiden lopullinen toimivuuskin tulee olemaan erilainen. 

Bentoniittimattosuojauksen  keskihinta  on 97.77  mlcJm2 .  Hinnat  on  koottu kah-
delta kohteelta , Ylöjärvekä (kohde  7)  ja  Tuusulan moottoritieltä  8  (Kohde Ui). 
Jälkimmäisen yksikköhinta  on  miltei kaksinkertainen joten oletettavasti Ylöjär

-yen  hinnoissa ei ole mukana kun kalvon asennus  ja  materiaali. Bentoniittimaton 
materiaalikustannus  on n. 50  ink/rn2 . 

Maabentoniitin  hinta  41,00  ink/rn2  on  saatu Ylöjärven kohteelta,. Hinta tuntuu 
 varsin kilpailukykyiseltä  verrattuna muihin pohjaveden suojaustapoihin. Raken-

tamisen helppous  ja  sopivan maatiivistemateriaalin löytämisen vaikeus nostanevat 
tulevaisuudessa maabentoniittilla suojattujen kohteiden määrää. 

Maatiivisteiden  hintoja laskettaessa kustannuksiin vaikuttaa ennenkaikkea materi-
aalin saatavuus. Maatiivisteiden neliöhintoja ei ole juurikaan laskettu, koska kus-
tannukset muodostuvat kuutiohintojen perusteella. Maatiivisteen keskimääräinen 
neliöhinta  on n. 25  mk/m2. 
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Halvinta vaihtoehtoa  on  vaikeaa löytää.  Jos suojaus  tehdään hyvin  ja  huolellisesti, 
eikä suojaus tarvitse paljoa muita rakenteita, kuten putkistoja  ja kuivatusjärjestel-

miä,  on  kustannus  n. 1 rnlj/km suojaustavasta  riippumatta. Huomattavastikin  hal-

veinmalla  kohteita  on  rakennettu, mutta vaatimusten tiukkeneminen  ja suojausra-

kenteiden  toimivuuden parempi tuntenunen ovat aiheuttaneet  sen,  että useinkin 
päädytään edellä mainittuun kilometrikustannukseen. Hinta vaikuttaa edelleen 
olevan nousujohteinen, koska urakoitsijat eivät ole vielä urakkatarjousvaiheessa 
täysin ymmärtäneet, mitä pohjaveden suojauksen rakentaminen käytännössä mer-
kitsee  ja  ovat laskeneet työn normaalina luiskatyönä. Tietämyksen lisääntyessä 
osataan myös kustannukset laskea tarkemmin  ja  ottaa huomioon pohjavedensuo-
jausrakentarnisen erityisvaatimukset. 



9.  POHJAVESIMIJUTOKSET VEDENOUAMOILLA  

Pohjaveden suojaus tehdään useimmiten valmiin  tai  suunnitteilla olevan vedenot-
tamon kohdalle. Siksi tässä tutkimuksessa selvitettiin suojatun alueen lähellä olevi-
en vedenottamoiden sijainnit. Tutkimuksen yhteydessä kyseltiin myös tietoja  ye

-denottamoiden kloridipitoisuuksista. Kioridiseurantaa  ei vedenottamoilla, joista 
kysely tehtiin, oltu tehty ennen pohjavedensuojausta. Pohjaveden suojauksella ei 
myöskään oltu havaittu olevan vaikutusta vedenottamoiden kloridipitoisuuksiin. 
Vedenottamoiden sijainnit  on  esitetty taulukossa  13.  

Taulukko  13:  Vedenottamoiden  sijainti Hämeen tiepiirin suojelukohteiden alueella  

tie suojauskohdc  kunta vedenottamo (vo) etäisyys/m  

I Mt 3041  Lempäälä-Rantoo Lempäälä Leukaniaa  170 
Sotavalta  40 

2 Mt 2895  Riihimäki-Hikiä Hausjärvi Hikiä  100 

3  Vt  3 Upr-Häxneenlinna Herajoki Herajoki  1200 

4  Vt  3 Upr-Hämeenlinna Hämeenlinna sairaalan vo  430 
Kylinälahti  60 

5  Vt  3 Viralan  et  Janakkala Kaipala  900 

6  Vt  12  Hälvälä-Soramäki Hollola Rakennuselementti  Oy  200  
keinosiemennysasema  400 
Hälvälä  1800 
SaIpa-Mattila  600 

7  Vt  3 Tampere-Ylöjärvi Ylöjärvi Saurio  50 
Tainiitarhan vo  140  
Teollisuuden vo  80  
Ahvenisto  260 

8  Vt  3  Hämeenlinna-Tampere Hattula  Kaikkosten vo  

9  Vt  9  Treen  itäinen ohikulkutie  Tampere Messukylä  800 

11  Vt  12  Sipilänhaiju  Koski Hit Kellolähde  500 

12  Vt  12 Sairakkala-Kukonkoivu  Hollola Sairakkala  150  
Useita kaivoja  40 

a Kt 61 Virtain Puttosharju  Virrat Puttosharju  1020 

b  Vt  4-5 Renkomäen soraharju Renkomäki Renkomäki  160 

Tien  vaikutus pohjavedenlaatuun ei riipu pelkästään vedenottamon etäisyydestä, 
vaan myöskin pohjaveden virtaussuunnat vaikuttavat laadunmuutoksiin. Taulu- 
kon  13  suojauskohteet  sijaitsevat joko pohjavesialueen kauko-  tai  lä.hisuojavyö- 
hykkeella.  

Paremman kuvan pohjavedenottamosta antaisi vedenottomäärän tarkastelu,  jota  ei 
tämän tutkimuksen yhteydessä ole kuitenkaan tehty. Kloridipitoisuuksia ei ole 
myöskään seurattu kaikilla vedenottamoilla. 
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10.  LIIKENNEONNETTOMUUDET POHJA  VESIALUEILLA 

Suojausalueella  tapahtuneita vakavia ympäristöriskejä aiheuttaneita onnettomuuk-
sia kartoitettiin kyselemällä tietoja tienpitäjiltä  ja  paikallisilta ihmisiltä. 

Tiettävästi ei Hämeen tiepiirin alueella ole tapahtunut vakavia onnettomuuksia 
kyseisillä alueilla. Toiminta mandollisissa onnettomuustilanteissa perustuu lähinnä 
olettamuksiin  ja  arvailuihin. Tietoa ei ole siitä, millaista koulutusta pelastushenki

-löstö,  poliisi  ja  palokunta, ovat saaneet onnettomuustilanteiden varalle. 

Onnettomuustilanteessa  tärkeintä  on  toimenpiteiden nopeus. Maatiivisterakenteet 
mitoitetaan siten, että ne pidättävät haitta-aineita  12  tuntia. Tässä ajassa saastunut 
maa-aines tulisi kaivaa pois  ja  kuljettaa jatkokäsirtelyyn. Vielä nopeammin olisi 
saatava haitta-aineiden virtaus katkaistua, jotta ne eivät virtaisi suojausalueelta  va-
luvien  vesien purkupaikkoihin. Osaan kohteita  on  rakennettu valuma-altaita, jot-
ka pidättävät jonkin aikaa haitallisten aineiden virtausta. Valuma-altaita ei kuiten-
kaan ole läheskään kaikilla kohteilla. 



11.  KEHITTAMIS -  JA  JATKOTOIMENPITEET  

Työryhmän kokouksissa  ja maastotöiden  yhteydessä rnietittiin, miten tiealueiden-
pohjavedensuojausta voitaisiin parantaa sekä rakentamisen että jälkiseurannan 
suhteen. Päädyttiin seuraaviin parannusehdotuksiin:  

1. Pohjavedensuojaus  vaatii edelleen työmaakohtaista valvontaa. Pelkästään laatu-
tosittein ilmaistu kelpoisuus ei anna täysin oikeaa kuvaa suojauksen  koko  laa-
dusta. Valvojan  on  myös helppo puuttua puutteellisuuksiin  ja  virheisiin työn 
kuluessa.  

2. Suojatut  alueet tulisi merkitä maastoon rakennustyön yhteydessä. Tällöin tie-
detään suojauksen tarkka sijainti  ja suojausrakenteiden  tyyppi. Yhteisen  mer-
kintätavan  tulisi koskea  koko tielaitosta,  jotta siitä saataisiin yhtenäinen  ja  sel-
keä. Merkinnästä tulisi ilmetä ainakin suojauksen tyyppi  ja  sijainti.  

3. Palopäälliköille  ja tielaitoksen  henkilökunnalle tulisi jakaa tietoa pohjaveden 
suojauksesta. Heidän tulisi tietää suojausten tarkka sijainti  ja suojaustyyppi,  se-
kä myös olla selvillä niistä toimenpiteistä, joita mandollinen onnettomuusti-
lanne vaatii.  

4. Suojatulla  alueella olevien kaapeleiden paikka pitäisi suunnitella niin, että  on
-nettomuustilanteissa  tapahtuva maamateriaalin pois kaivaminen voidaan tehdä 

siten, että kaapeleita ei vaurioiteta. Myös kaapeleiden asentajien pitäisi tietää 
pohjavedensuojauksesta. Kaivajille tulisi antaa ohjeet, miten kaapelit  on  kaivet-
tava maahan, jotta suojasta ei vaurioitettaisi enempää kuin  on  välttämätöntä.  

5. Vedenläpäisevyysmittaus  olisi pohjavedensuojausta rakennettaessa syytä ottaa 
mukaan laadunvalvontanuttauksiin. Kyseisellä mittauksella saadaan nopeasti 
tietoa tiivistemateriaalin laadusta  ja  rakenteen toimivuudesta. Mittaus olisi syy-
tä tehdä työn aikana eikä  sen  jälkeen, jotta epäkohtiin voitaisiin puuttua heti 
niiden ilmentyessä.  

6. Suunnittelussa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota toimivien läpivien-
tien rakentamiseen, etenkin kalvosuojauskohteilla. Kalvot  on  joko kiinnitettä-
vä niihin liittyviin rakenteisiin siten, että ne eivät irtoa käytön aikana,  tai  että 
kalvoilla  on  mandollisuus liikkua rakenteiden suhteen suojauksen silti vaurioi-
tumatta. Tutkimuksen perusteella toimivalta ratkaisulta vaikuttaa bentoniitti-
matolla toteutettu rakenne, jossa yhdistetään kalvosuojaus  ja bentoniittimatolla 

 tehty liitosten tiivistys.  

7. Suunnitteluasiakirjoissa  olisi määriteltävä suojausrakenteelle asetettavat vaati-
mukset  ja  myös laadunvalvontamenetelmät, jotta voidaan varmistua rakenteen 
laadusta  ja toirnivuudesta  myös pitkällä aikajänteellä. 
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8. Suunnittelijoiden tulisi seurata suunnittelemansa kohteen rakentamista  ja  tätä 
kautta kehittää seuraavien kohteiden suunnittelua. Havainnot  ja huomiot  olisi 
myös raportoitava niin, että ne eivät  jää  ainoastaan pienen sisäpiirin tietoon.  

9. Laboratoriossa tapahtuvan vedenläpäisevyysmittauksen  ja  maastossa tapahtu-
van vedenläpäisevyysmittauksen riippuvuuden määritys vaatisi lisää sekä labo-
ratorio- että maastomittauksia. Tämän riippuvuuden tunteminen helpottaisi 
maatiivistemateriaalin valintaa.  

10.Tämän tutkimuksen perusteella voitaisiin suositella suojauskohteiden tutkimis-
ta uudelleen muutaman vuoden kuluttua rakentamisesta. Näin voitaisiin kes-
kittyä seuraamaan tutkimusten välisenä aikaia rakennettuja suojauksia  ja  tode-
ta onko suojausrakenteita opittu tekemään paremmin.  

1  1.Pohjavedensuojauksia  tutkitaan  ja  kehitellään jatkuvasti. Tutkimustulokset ei-
vät kuitenkaan saavuta kaikkia, jotka tarvitsevat  tai  ovat kiinnostuneita tulok-
sista. Tästä syystä tulisi tutkimuksista saatavat tiedot kerätä yhteen paikkaan  tai 

 ainakin kerätä tieto siitä, mitä tutkimuksia  on  tehty  ja  mitä ollaan tekemässä. 
Tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että kaikilla osapuolilla  on  edelleen oppimista 
suojausten suunnittelussa  ja  rakentamisessa. 



12.  YHTEENVETO 

Pohjaveden suojaus  on  lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Lisäksi pohjave-
densuojausten kustannus  on  melko korkea, tutkimuksen mukaan keskimääräinen 
rakentamiskustannus  on  noin  0,9 Mmklkm.  Rakenteiden toimivuudesta ei kui-
tenkaan ole ollut selkeää kuvaa. Tästä syystä päätettiin tutkia olemassaolevien 
pohjavedensuojausrakenteiden toimivuutta. Tutkimuskohteet valittiin Hämeen 
tiepiiristä  ja sen naapuripiireistä.  Tutkimuksessa oli mukana kohteita seuraavasti:  

1.  Hämeen tiepiiri  15 kpl 
2.  Turun tiepiiri  3 kpl 
3.  Vaasan tiepiiri  1 kpl 
4.  Uudenmaan tiepiiri  3 kpl 
5.  Kaakkois-Suomen tiepiiri  4 kpl  

Tutkimus jakaantui seuraaviin vaiheisiin: 

Haastattelutut/eirnus,  jossa kerättiin tietoja kohteista. Lisäksi haluttiin saada tie-
toa mandollisista rakentamisen aikana ilmaantuneista ongelmista  ja  suunnitel-
mien puutteista. Haastattelututkimus tehtiin kaikkien kohteiden osalta. 
Maasrotutkirnus,  jossa mitattiin valmiiden rakenteiden vedenläpäisevyyksiä sekä 
kaivettiin rakenteita auki niin, että voitiin saada  kuva  rakentamisen laadusta  ja 
tiivisterakenteen toirnivuudesta.  Lisäksi kohteista otettiin valokuvia  ja piirret-
tim  rakenteiden poikkileikkauksia. Maastotutkimukset tehtiin Hämeen tiepii-
rin alueella olevissa kohteissa. 
Laboratoriotutk&nus,  jossa määriteltiin tiivistemateriaalien rakeisuuksia,  veden-
läpäisevyyksiä ja tiiviyksiä.  Lisäksi koetettiin selvittää pakkasrasituksen vaiku-
tusta tiivistemateriaalien käyttäytymiseen. 

Tutkimuksessa mukana olleissa kohteissa havaittiin melkoisesti puutteita sekä 
suunnittelun että toteutuksen suhteen. Pohjavedensuojaus vaatii edelleen sekä työ-
tapojen että menetelmän openelemista  ja  kehittämistä. Kesällä  1995  rakennetuissa 
kohteissa onkin  jo  otettu opiksi aikaisenimissa kohteissa havaituista virheistä. 

Pohjavedensuojausta  ei voida rinnastaa normaaliin luiskatyöhön.  Se  vaatii aina 
työsuoritukselta suurta huolellisuutta  ja  tarkkuutta. Lisäksi työn tekijöiden  ja val-
vojien  on  tiedettävä mitä ollaan tekemässä  ja  miksi. Sääolosuhteilla  on  myös suuri 
merkitys suojauksen rakentamisen onnistumiseen. Pohjavedensuojaustyöt ovat 
aina kuivan  ja  lämpimän sään töitä. 

Maamateriaalin  valinta maatiivisteellä toteutetuissa kohteissa  on  ongelmallista. 
Sopivaa maalajia ei aina ole saatavilla  tai se on  kallista. Tällöin joudutaan maama-
teriaalia parantamaan seulomalla  tai  lisäämällä siihen esimerkiksi bentoniittijauhet

-ta. Bentoniittijauheen  lisäämistä  ja  materiaalin esikäsittelyä  on  jouduttu tekemään 
 Hattulan kohteella  (numero  8). Suojaustyö  kyseisellä kohteella  on  vielä kesken, 

mutta tutkimusajankohtana kohteen rakentaminen näytti onnistuvan suhteellisen 
hyvin lukuunottamatta pieniä puutteita, jotka koskevat lähinnä työsuoritusta. 
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Hattulan kohteella  työtä tehdään huolellisesti, mutta pienissä osissa, jolloin suoja-
ukseen syntyy väistämättä epäjatkuvuuskohtia. Lisäksi suojauksen rakentamisen 
aikana luiskiin tulevat rakenteet, kuten valaisinpylväät  ja  liikennemerkit, vielä 
puuttuvat. Tästä aiheutuu väistämättä rakennetun  ja  hyväksi todetun suojauksen 
aukikaivua  ja vaurioitumista.  Lisäksi  Hattulan  työmaalla ei vielä tiivistekerroksen 
rakentamisen yhteydessä tiedetty miten toippien  ja liikennemerkkien  juuret tul-
laan tiivistämään. Maamateriaali tulisi kailcissa tapauksessa käsitellä niin, että  se 

on  tasalaatuista  ja  helposti käsiteltävää tiivistekerrokseen levitettäessä. Maatiiviste-
rakenteiden osalta suojaus louherakenteiden kohdalla vaatii suodatinkankaan 
käyttöä  tai  huolellista penkereen luiskien kiilaaxnista sopivalla murskeella. Muu-
toin rakenteisiin syntyy vaikeita eroosiovaurioita. Eroosiovaurioita esiintyi sekä 

••mäen  ja Hälvälän kohteila  (kohteet  3  ja  6).  Tutkituissa maatiivistekohteissa 
 suurin ongelma oli maatiivistemateriaalin laadun vaihtelevuus. Käsittelemätön 

(homogenisoimaton) materiaali ei sovellu sellaisenaan maatiivistemateriaaliksi. 
Tiivisterakenteet sisältävät usein myös suuria kiviä sekä kasvijätteitä. Tähän seik-
kaan  on  kiinnitetty huomiota kesällä  1995  toteutetuissa  kohteissa, joita olivat 
Hämenkoskella (kohde nro  12)  ja Hattulassa  (kohde nro  8)  rakennetut pohjavesi-
suojaukset. Näissä kohteissa ei voida havaita puutteita tiivistemateriaalin valinnas- 
sa  ja  käsittelyssä. 

Tiivistekerroksen  laadunvalvonnan tulisi perustua sekä mittauksiin että silmämää-
räiseen valvontaan. Rakennettavan kohteen materiaalista tulisi määrittää ainakin 
rakeisuus, vedenläpäisevyys  (k-arvo)  ja  tiiviys. Valmiin rakenteen mittaukset voi-
sivat sisältää kerrospaksuuksien  ja vedenläpäisevyyksien määrityksiä. Silmämää-
räinen  valvonta työsuorituksen yhteydessä  on  kuitenkin tärkein valvontamuoto, 
koska mittauksilla ei voida arvioida laajoja kokonaisuuksia, vaan tuloksia saadaan 

 vain  pienialaisilta mittauspisteiltä.  Lisäksi työmaalla oleva valvoja voi puuttua heti 
havaitsemiinsa epäkohtiin  ja  virheet voidaan korjata välittömästi, jolloin säästy-
tään kalliilta korjauskustarmuksilta. Valvontaa olisi syytä tehostaa kaikilla raken-
nettavilla pohjavedensuojelukohteilla.  Hattulan kohteella (nro  8) on  mitattu  ye

-denläpäisevyyksiä  työsuorituksen aikana  ja  tulokset ovat osoittautuneet melko 
hyviksi, mittausten keskiarvo  on  ollut 3,28*10-7  rn/s.  Muilla kohteilla ei vastaavaa 
inittausta ole suoritettu. Tiiviyden valvonta  on  myös ollut puutteellista muilla 
paitsi edellämainitulla kohteella, jossa  on  suoritettu rakentamisen aikaista tiiviyden 
valvontaa. Vaadittu tiiviysaste  on  ollut  90  %  proctor  tiiviydestä  ja  se  onkin saavu-
tettu huolellisella tiivistämisellä. Aikaisemmin rakennetuilla maatiivistekohteilla 
tiiviysaste  on  ollut  61  ja  77 %:in  välillä, mitä ei voida pitää riittävänä. Rakenteiden 
paksuuksien määrittäminen  on  myös ollut puutteellista. Miltei kaikissa kohteissa 
tiiviste-  tai  suojakerroksen rakennepaksuus  on  ollut liian ohut. Tähänkin seikkaan 

 on  kiinnitetty enemmän huomiota  ja  rakenteilla olevien kohteiden rakennepak-
suudet mitataan joko vaaitsemalla  tai  kierrekairan  avulla. 

Kalvotiivistysrakenteiden  osalta  on  vaikeutena kalvojen yhteenliittäminen  ja  kai-
vojen säilyminen ehjänä maakerrosten välissä. Limittämäilä, liimaamalla  tai  teip-
paamalla  tehdyt saumaukset eivät ole osoittautuneet  kovin toirniviksi. Hitsaus 

 vaikuttaa parhaalta ratkaisulta, eikä kesällä  1995  rakennetuilla kalvotiivistyskoh
-teilla  enää muuta saumausmenetelmää käytettykään. Hitsaus  on  kuitenkin hidasta 

 ja ammattityövoimaa  vaativaa työtä. Myöskään liitokset eivät aina onnistu, hitsa
-tut  muovikaulukset  ovat kalliita  ja itseliimautuva bituminauha  ei kestä kalvojen 
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liikkumisesta aiheutuvia rasituksia. Kalvoliitosten tekemisen vaikeus havaittiin 
selvästi Virtain kohteella (kohde  A),  jossa jouduttiin liitosrakenteita korjaamaan 
työn aikana  ja  lopulta muuttamaan kokonaan liitosten tekemistapaa. Virtain koh-
teella luovuttiin kokonaan itseliimautuvan bituminauhan käytöstä  ja  toteutettiin 
liitosrakenteet bentoniittimatolla. Bentoniittimaton käyttö liitoksissa  on  helppoa 

 ja  toteutus vaikuttaa myös  varsin  toimivalta. Bentoniittimatto antaa kalvoille 
mandollisuuden liikkua liittyvään rakenteeseen nähden suojauksen silti kärsimättä. 

Maabentoniittirakenteiden  osalta täytyy vielä jatkaa tutkimusta, jotta löydettäisiin 
sopiva suhde maa-aineksen  ja bentoniittijauheen  välille. Bentoniitin tarve riippuu 
olennaisesti käytettävän maa-aineksen ominaisuuksista. Tämän takia maabentonii

-tin  käyttö vaatii aina laboratoriotutkimuksia sopivan seossuhteen löytämiseksi. 
Sekoitussuhteen tulisi olla sellainen, että mandollisimman pienellä bentoniittijau-
heen lisäyksellä saavutetaan riittävän pieni vedenläpäisevyys. Myöskin tarkoituk-
seen sopivan maa-aineksen löytäminen vaatii vielä tutkimuksia. Menetelmä vaatii 
nykyisin myös erikoiskalustoa  ja  lisätutkimuksia laboratoriossa, jotta voitaisiin 
varmistua tiivisterakenteen toiniivuudesta. 

Tieluiskan yläpään  tiivistäminen  on  tärkeää  ja  myös vaikeaa. Muovikalvojen kes-
tävyys  on  kyseenalainen tien kerrosrakenteiden välissä. Bentoniittimatto vaikuttaa 
tässäkin  to•  •valta ratkaisulta. Bentoniittimaton sijoitukseen tulee kuitenkin kiin-
nittää entistä enemmän huomiota. Bentoniittixnaton alapää  jää  helposti miltei 
maan pintaan, jolloin matosta ei saada irti kaikkia  sen suojauksen  kannalta hyö-
dyllisiä ominaisuuksia. Ohuen peitekerroksen takia bentoniittimatto ei tiivistä 
kunnolla, eikä  se  myöskään paisuessaan pysty itse paikkaamaan pieniä reikiään. 

Pohjavesisuojauskohteen  sijainti olisi merkittävä maastoon  ja  tieto suojauksesta 
olisi jaettava myös muille kuin tielaitoksen henkilökunnalle. Kaapelien kaivajat  ja 
palopäälliköt  tarvitsevat tietoa suojatuista kohteista, niiden rakenteista  ja sijain. 
neista. 

Laboratoriotutkimuksissa  selvitettiin lyhyellä koesarjaila tiiviyden  ja vedenläpäi-
sevyyden  riippuvuutta. Koe oli hyvin suppea, mutta  sen  perusteella näyttäisi siltä, 
että tiivistemateriaalin tiiviydelle  ja vedenläpäisevyydelle  voidaan löytää selvä  nip-
puvuussuhde.  Koe vaatisi vielä lisätutkimuksia. Laboratoriossa tutkittiin myös 
routimisen vaikutusta tiivistemateriaalien vedenläpäisevyyksiin. Ennen  ja  jälkeen 
pakkasrasituksen ei tiivistemateriaalien vedenläpäisevyyksissä voitu havaita mer-
kittäviä muutoksia. Maastossa  ja  laboratoriossa mitattujen vedenläpäisevyyksien 
riippuvuussuhteen nykyistä parempi tunteminen helpottaisi suunnittelutyötä  ja 
tiivistemateriaalien  valintaa. Tämä riippuvuuden määrittäminen vaatisi vielä lisä-
tutkimuksia. 

Kustannusten selvittäminen osoittautui oletettua vaikeammaksi. Kustannustieto 
oli yleensä hajautunut muille kuin pelkästään pohjaveden suojauksen osalle. Lisäk-
si kustannusten seurantaa vaikeutti  se,  että suojauksen kustannuksiin ei oltu las-
kettu siihen liittyviä maanrakennustöitä. Kustannuksiin vaikuttavat suuresti työ-
maakohtaiset olosuhteet  ja  materiaalien saatavuus. Tutkimuskohteiden keskimää-
räiset kustannukset olivat  891 000 mklkm  ja  55,46 mklm2 .  Joistakin kohteista ei 
kustannustietoja voitu lainkaan saada. Hämeen tiepiirin kohteista toimivimmaksi 
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osoittautui Hämeenkoskella rakennettu suojaus. Samalla myös  sen hinta/laatu-
suhde  on  muihin tutkittuihin kohteisiin verrattuna hyvä. Toisaalta Hämeen piirin 
kohteiden keskinäinen vertailu oli vaikeaa, koska kohteiden laadussa oli suuria 
vaihteluita  ja  eräät kohteista olivat tutkimusajankohtana vielä keskeneräisiä. 

Hinta/laatu-suhteen arvioiminen  on  vaikeaa, koska kohteiden toimivuuden kes-
kinäinen arviointi ei ole helppoa. Tutkimuksen edetessä kuitenkin muodostui sel-
lainen  kuva,  että kalvotiivisterakenteiden toteuttaminen  on  käytännössä vaikeaa. 
Liitoksia ei saada pitäviksi  ja pohjamaan  tasaus  ja  muotoilu vaatii niin suurta huo-
lellisuutta. Käytännössä rakentaminen toimivaksi ratkaisuksi  on  vaikeaa  ja  miltei 
mandotontakin varsinkin,  jos  kustannukset aiheuttavat rajoituksia menetelmien  ja 

 materiaalien valinnalle. 

Tältä pohjalta voitaisiin entistä useammissa tapauksissa suositella käytettäväksi 
bentoniittimattoja, jotka nekin vaativat huolellisuutta rakentamisen aikana.  On 

 huolehdittava siitä, että bentoniittimaton päälle tulee riittävän paksu suojakerros 
sekä muistettava käyttää bentoniittimattojen limityksessä  ja  liitosten tekemisessä 
tarvittavaa bentoniittijauhetta. Bentoniittimaton levittänunen ei kuitenkaan vaadi 

 kovin  paljon erikoisosaamista  ja  lisäksi matto laajentuessaan pystyy korjaamaan 
tiivistyksessä olevia pieniä reikiä. 

Vakavia onnettomuuksia ei tutkituilla kohteilla ole sattunut. Silti ei pidä unohtaa 
onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden kehittelyä  ja  haittojen torjun-
nan harjoittelua. 

Rakenteiden läpiviennit  ja erikoisrakenteet  vaativat nykyistä enemmän huomiota 
niin suunnittelijoilta kuin rakentajiltakin. Toimivia liittymärakenteita ei juurikaan 
voitu löytää tutkimuksen yhteydessä. Myöskin suojausrakenteiden laatuvaatimuk-
set tulisi selkeästi määrittää ennen rakentamisen aloittamista. Suunnittelijoille olisi 
myös luotava mandollisuudet käydä seuraamassa rakentamisen edistymistä  ja  sa-
malla tehdä huomioita tulevien suunnittelukohteiden varalle. Tutkimuksen aikana 
heräsi ajatus, että vastaavan tyyppistä tutkimusta kuin tämä tulisi tehdä uudestaan 
muutaman vuoden kuluttua, jotta voitaisiin havaita onko rakentamisen laatu pa-
rantunut  ja  onko työtapojen suhteen tapahtunut merkittävää muutosta. Lisäksi 
tutkimustulokset  ja  muu pohjavedensuojeluun liittyvä tieto tulisi koota sellaiseen 
muotoon, että  se  olisi helposti tietoa tarvitsevien saatavilla. 

Pohjavedensuojelussa  ollaan menossa selvästi parempaan suuntaan, kunhan kaikki 
pohjavedensuojauksen osapuolet saatetaan tietoisiksi pohjaveden suojauksen 
timista erityspiirteistä  ja suojauksen  tarvitsemasta huolellisuudesta. 
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LuTE  1  

HAASTAflELUTUKIMUSKVA 



LuTE  I 

Tielaitos 	 kysely 	1(3) 
 Hämeen  tiepilri 

Geo-  ja  mittauspalV&Ut 	 K  Kumita  

KYSELY KOHTEISTA  

YLEI STI EDOT 
 kohde: 

rakennettu  
ply:  
pituus: 	__________________________ m  
tyyppi 	maatiiviste / kalvotiiviste  I  bentoniitti  I  yhdistelmä  

SUOJAUS: 
materaali: 	1. 

2. 
3. __________________  

2  
määrä: 	1. 	 _m 

2. m 

3. ____________m  

tiivistys 	kauhalla  painelu  I  tärylevy  I  ei  tiivistystä  I  muu  

jälkiseuranta:  ei tehty  /  tehty, miten, koska_______________ 

SUUNNITELMAT: 
muutokset 

puutteet 

TYÖ SUORITUS  
tiivisteen  asentaminen (ongelmat  I  hyvät puolet  I  menetelmät) 

tiivistys  



LuTE  I 
2(3)  
Tielaitos 	 kysely 

Hämeen  tiepliri 

Geo-  ja  mittauspalvelut 	 K  Kumila 

suojakerros 

nurmetus  

olosuhteet 

KUSTANNUKSET: 

määrät:  

tiiviste  m 21m3  
suojakerros  m3  
nurmetus  m2  

materiaalit: 
tilviste  mk  
suojakerros  mk  
nurrrietus mk  

työsuontteet  
maaleikkaus  m3  

_m2 

tiiviste 	_________________m3  
m2 

tiivistystyä 	
_________________m2  

suojakerroS  m3  
nurmetus  m2  

työ määrät  
rnaaleikkaus  _tv  
titviste  _tv  
tiivistystyö  tv  
suoakerros  tv  
nurmetus tv  



LHTE  I  
kysely 	• 3(3)  

Tielaitos  
Hämeen  tieplin 

K  Kumita  
Geo-  ja  mittauspalvekJt 

työkustannUS: 
maaleikkaus  ________________________mk  
tiivisteen  as  ________________________mk  
tiivistystyö 	___________________________mk  
suojakerroS  ________________________m k  
nurmetus  _mk  

KOKONAIS  KUSTANNUS 

________________m k  

______________mk/m  

VEDENOTTAMOT  

nimi 
sijainti 
seuranta 

ONNETTOMUUDET 

tapahtunut  /  tyyppi  

vauriot 

toimenpiteet 

MUITA HUOMIOITA:  

ännä 



LuTE  2 

VEDENLÄPÄISEVYYSMITTAUSTULOKSET 



LUTE 2 
1(8)  

Kohde 	Nro lA  ja  I B:  Lempaäla-Rantoo  
Pvm 	31.7-2.8.1995  
Tekijä 	KK 

PL  etäisyys syvyys  k 
Em] Em]  [mis]  

1700 0 2,7 0,37 3,07E-06 
2,7 0,37 8,78E-06 
2,7 0,24 1,02E-09  

KA  3,95E-06 

18000 2,9 0,35 5,22E-10 
2,9 0,28 5,22E-10 
2,9 0,29 6,35E-07  

KA  2,12E-07 

6700 0 1,45 0,28 2,09E-09 
2,25 0,29 3,13E-09 
2,95 0,37 9,37E-09  

KA  4,86E-09 

Kohde 	Riihimäki,  Vt  3,  Turenki  
Pvm 	11-12.7. 1995  
Tekijä 	KK  

PL  etäisyys syvyys  k 
[m] [m]  [mis]  

58600 V 3,05 0,2 2,4E-08 
3,6 0,2 2,69E-07 

4,75 0,18 1,81E-07  
KA  1,58E-07 

58700 V 2,25 0,23 2,22E-09 
3,1 0,2 2,5E-08 
335 0,15 3,92E-08  

KA  2,21E-08 

58800 V 2,4 0,3 2,39E-07 
3,1 0,26 4,11E-07 
4,65 0,2 2,65E-07  

KA  3,05E-07 

58890 V 3,7 0,2 9,89E-09 
4,35 0,26 1,38E-08 
4,85 0,23 1,9E-07  

KA  7,13E-08 

59000 V 2,7 0,24 1 ,44E-08 
3,75 0,35 9,94E-09 
5,15 0,29 1,45E-08  

KA  1,29E-08 

59100V 5 0,17 1,12E-09 
5 0,19 3,36E-08 
5 0,2 2,32E-08  

KA  1 ,93E-08 

58700 0 3,5 0,37 4,46E-09 
4,05 0,29 765E-09 
3,5 0,37 2,24E-09  

KA  4,78E-09 

588500 2,2 027 
3 0,3 124E-08 

4,3 0,19 3,2E-09  
KA  7,8E-09 

589500 3,1 0,2 3,07E-09 
4,15 0,2 203E-09 
5,55 0,2 4,3E-05  

KA  1 ,43E-05  



LUTE 2 
2(8)  

Kohde 	Riihimäki,  Vt  3,  Turenki  
Pvm 	11-12. 7.1995  
Tekijä 	KK  

PL  etäisyys syvyys  k 
[ml [m]  [mis]  

590500 3,1 0,32  i,11E-09 
3,95 0,31 1,1E-09 
4,6 0,24 1,14E-06  

KA  3,82E-07 

59150 0 5 0,2 3,24E-09 
5,8 0,18  iliE -Og  
6,2 0,2 1,39E-08  

KA  6,1E-09 

59300 0 13,5 0,25 7,91E-09 
14,1 0,18 9,77E-09 
14,8 0,18 3,17E-08  

KA  1,65E-08 

58700 K 6,4 0,2 
6,8 0,23  3,O1E-08 
8,1 0,25 5,54E-09 
10,6 0,19 2,4E-08  

KA  1,99E-08 

58950 K 4,9 0,22 2,07E-09 
7,4 0,27 1,32E-08 
11,1 0,24 8,76E-09  

KA 8,O1E -09  

Kaivuvaiheen  yhteydessä tehdyt mittaukset  

PL 	etäisyys syvyys  k 
[m] [m]  Em/si  

58600 V 	3,4 0,38 2,77E-07 
3,7 0,36  2,O1E-06 
3,8 0,41 7,04E-07  

KA  9,98E-07 

58850 0 	4,1 0,4 7,46E-09 
4,3 0,4 1,08E-08 
5,4 0,4 1,08E-08  

KA  9,69E-09  

Kohde 	Virala  et  Nro  5  
Pvm 
Tekijä 	KK  

PL  etäisyys syvyys  k 
[m] [m]  [mis]  

R4 600 0 1,95 0,36 5,8E-09 
2,55 0,32 1,15E-09 
3,7 0,38 8,72E-08  

KA  3,14E-08 

R4 700 0 4,65 0,36 3,25E-08 
5,55 0,38 5,43E-08 
7,05 0,4 4,37E-07  

KA  1,75E-07  

Ri  91 0 2,64 0,32 3,16E-08 
3,5 0,27 6,06E-08 
4,4 0,3 738E-08  

KA  5,53E-08  



LuTE  2 
3(8)  

Kohde 	Nro  6,  Vt  12  Hälvälä-Soramäki 
Pvm 	26.6.-1.7. 1995  
Tekijä 	KK  

PL  etäisyys syvyys  k 
[ml [ml [rn/sI  

1600 0 2,4 0,31 4,05E-07 
3,26 0,36 5,44E-08 

4 0,36 1,08E-07 
KA  1,89E-07 

18000 2,37 0,38 1,22E-06 
3,2 0,38 3,28E-06 

4,26 0,4 2,25E-05 
KA 9,O1E-06 

2000 0 3,45 0,5 2,32E-07 
7 0,5 4,14E-07 

12,1 0,4 8,99E-08 
KA  2,45E-07 

22000 4,36 0,33 2,O1E-06 
6,34 0,39 3,44E-07 
7,17 0,34 1,05E-06 

KA  1,13E-06 

24000 2,32 0,38 2,16E-07 
3,64 0,41 2,22E-07 
4,61 0,4 6,2E-07 

KA  3,53E-07 

26000 2,8 0,5 
3,9 0,5 2,05E-07 
5,4 0,5 

KA  2,05E-07 

2720 0 3,3 0,4 5,72E-07 
4,72 0,4 1,4E-05 
6,84 0,4 2,46E-07 

KA  4,92E-06 

1600V 1,9 0,4 
2,39 0,33 1,24E-07 
3,17 0,37 7,02E-07 

KA  4,13E-07 

1800 V 2,05 0,35 5,73E-08 
2,75 0,34 796E-08 
3,54 0,44 2,02E-07 

KA  1,13E-07 

PL  etäisyys syvyys  k 
[ml [m] [mis]  

1980 V 6,06 0,31 9,16E-08 
9,85 0,4 4,25E-07 
11,86 0,4 1,64E-06 

KA  7,18E-07 

2200 V 2,53 0,38 4,66E-08 
3,6 0,37 7,13E-08 

4,47 0,4 8,15E-08 
KA  6,65E-08 

2400 V 2,48 0,39 4,58E-08 
3,87 0,38 8,31E-08 
5,5 0,39 1,48E-07 

KA  9,25E-08 

2600V 3 0,34 1,22E-07 
3,69 0,37 3,06E-08 
4,81 0,38 7,02E-08 

KA  7,44E-08 

2720 V 2,94 038 2,04E-08 
4,2 0,38 1,22E-06 
5,1 0,38 2,38E-08 

KA  4,22E-07 
*  Mittausta ei voitu tehdä, vesi ei pysynyt  

putkissa. Luiskissa  isoja  eroosiovaurioita  

R2 
150 0 2,56 0,4 2,05E-07 

3,78 0,43 3,45E-07 
5,18 0,33 3,53E-07 

KA 3,O1E-07 

150V 4,26 0,39 8,12E-07 
6,37 0,39 4,78E-07 
7,66 0,35 3,26E-07 

KA  5,39E-07 
Ml 
1000 4,3 0,39 1,23E-07 

8 0,4 1,O1E-07 
9,86 0,41 2,03E-07 

KA  1,42E-07 



R3 
500V 	2,73 

3,37 
4,37 

500 0 	2,27 
3,16 
3,65 

64500 	2,37 
3,3 
4,4 

6600 0 	2,77 
3,36 
4,09 

67500 	2,38 
3,46 
4,6 

6900 0* 	2,95 
3,6 
4,2 

70500 	2,94 
4,23 
5,21 

72000 	3,1 
3,87 
4,54 

6450 V 	4,74 
5,97 
7,15 

	

0,35 	7,96E-06 

	

0,35 	4,13E-07 

	

0,41 	2,24E-07  

	

KA 	2,87E-06 

	

0,41 	5,2E-07 

	

0,38 	1,52E-07 

	

0,37 	1,02E-07  

	

KA 	2,58E-07 

	

0,33 	4,4E-06 

	

0,34 	7,65E-07 

	

0,37 	1,8E-07  

	

KA 	1,78E-06 

	

0,34 	1,52E-07 

	

0,3 	2,04E-08 

	

0,34 	2,73E-08  

	

KA 	6,66E-08 

	

0,34 	1,69E-08 

	

33 	1,47E-08 

	

2 	5,58E-09 

	

A 	1,24E-08 

	

0,37 	1,13E-07 

	

0,37 	2,26E-09 

	

0,37 	1,91E-08  

	

KA 	4,48E-08 

	

0,35 	8,93E-08 

	

0,29 	2,25E-09 

	

0,31 	1,47E-08  

	

KA 	3,54E-08 

	

0,35 	5,15E-08 

	

0,39 	1,08E-07 

	

0,41 	2,48E-07  

	

KA 	1,36E-07 

0,38 	1,13E-08 
0,35 	3,66E-07 
0,33 	7,51E-08  

	

KA 	1,51E-07 

LuTE 	2 
4(8)  

Kohde Nro  6,  Vt  12  Hälvälä-Soramäki 
Pvm  26.6-1.7. 1995  
Tekijä KK  

PL  etäisyys 	syvyys 	k 
[m] 	[m] 	[mis]  

PL  etäisyys syvyys  k 
[m] [m]  [mis]  

6600 V 2,62 0,29 1,12E-08 
3,86 0,31 2,11E-07 
4,83 0,33 5,22E-08  

KA  915E-08 

6750 V 3,83 0,28 5,58E-07 
5,31 0,32 7,87E-09 
6,5 0,363 6,27E-07  

KA  3,98E-07 

6900 V 2,05 0,37 3,63E-08 
2,77 0,36 1,24E-08 
3,95 0,35 7,46E-08  

KA  4,11E-08 

7050V 2,28 0,28 193E-08 
2,9 0,32 1,27E-07 
4,2 0,33 2,15E-08  

KA  5,6E-08 

7200 V 	Ei havaintoa suojauksesta  

M4 
250 V 	Putkia ei saatu maahan  

445V 	2,15 0,35 1,59E-06 
2,68 0,36 6,89E-08 
3,63 0,4 3,48E-07  

KA  6,7E-07 

250 0* 	1,97 0 , 31** 1,07E-05 
1,97 0,29 6,67E-09 
1,97 0,29 7,95E-09  

KA  3,56E-06 

445 0* 	2,82 0,3 1 ,08E-08 
2,82 0,29 3,27E-09 
2,82 0,29 5,43E-09  

KA  6,5E-09  



LuTE  2 
5(8)  

Kohde  Nro  6,  Vt  12  Hälvälä-Soramäki Kohde  Hattula, Päätie  

Pvm  26.6-1.7. 1995  Pvm  3. -6.10.1995  

Tekijä KK Tekijä KK  

PL  etäisyys syvyys  k PL  etäisyys syvyys  k 

[ml [m]  [mis]  [m] [m]  [mis) 
Päätieivasenluiska  

6900V 2,6 0,75 2,38E-08 16310 1,00 0,63 1,67E-08 

4,8 0,8 3,43E-07  oja  0,80 2,57E-07 

5,2 0,9 3,95E-07 -3,70 0,55 520E-09  
KA  2,54E-07  KA  9,28E-08 

6900 V 2,7 0,9 4,17E-07 16380 0,82 0,75 2,40E-08 

4,5 1 2,19E-06  aja  0,83 108E-07 

5,1 1,1 3,93E-07 -1,60 0,74 508E-07  
KA  1E-06  KA  2,13E-07 

6600 0 2,1 0,28 3,88E-07 16500 3,18 0,72 3,03E-08 

2,9 0,3  1O1E -08  oja  0,74 2,29E-08 

3,9 0,28 6,61E-09 -1,71 0,80 114E-08  
KA  1,35E-07  KA  2,15E-08 

M 
1847V 	2,35 	0,3 	1,79E-06 16610 2,30 0,68 1,58E-07 

2,8 	0,3 	1,39E-06  aja  0,66 3,55E-07 

3,2 	0,28 	1,45E-07 -1,48 0,73 9,37E-08  
KA 	1,11E-06  KA  2,02E-07 

M2 106780 2,54 0,75 6,41E-08 

470V 	6,4 	0,33 	3,81E-07  aja  0,77 9,34E-09 

7,4 	0,3 	3,07E-08 -1,70 0,74 3,77E-08 

7,9 	0,3 	2,14E-08  KA  3,71E-08  
KA 	1 ,44E-07  Mittaus  suojakerroksesta  

106800 2,69 0,50 6,83E-07 

520V 	4,7 	0,4 	3,71E-07  oja  0,50 3,86E-08 

5,6 	0,4 	8,55E-06 -1,52 0,62 2,71E-06 

6,5 	0,35 	3,45E-08  KA  1,14E-06  
KA 	2,98E-06  Päätieikeskikaista  

106310 -1,92 0,78 1,67E-08  
*  Mittaus suoritettu  ojanpohjasta, luiskien  kl  0,75 2,57E-07  

suojaus  vain 0,2 m,  jolloin  rnittaus  ei  1,30 0,75 5,20E-09  

onnistu putkia käyttäen.  KA  9,28E-08 

106400* -2,48 0,75 3,58E-07  
**  Vesi pysyi putkessa hyvin  2 min  kl  0,72 6,24E-07  

jälkeen  sen  pinta  putosi kerralla  alas 2,05 0,74 1 ,93E-06  
KA  9,72E-07  

*  Kesällä  1994  rakennettu  koepätkä  
106420* -2,83 0,50 3,56E-07  

kl  0,40 4,46E-07 
2,21 0,43 2,79E-07  

KA  3,61E-07  



Kohde  Vt  3,  Hattula, Päätie  
Pvm  3.  -  6.10.1995  
Tekijä KK  

PL  etäisyys 	syvyys  
[ml 	[m] 

106540 -2,40 	0,74  
kl 	0,71 

2,31 	0,72 

	

106740 	-2,85 
	

0,70 
kl 
	

0,66 

	

2,25 
	

0,70  
KA  

P50  1/oikea  

	

610 	1,05 
	

0,55 

	

aja 	0,56 

	

-2,00 
	

0,60  
KA  

	

610 	aja 
	0,55 

	

aja 
	0,55 

	

aja 
	0,53  

KA  

	

670 	-0,88 
	

0,50 

	

aja 
	0,50 

	

0,68 
	

0,54  
KA  

	

670 	-0,88 
	

0,30 

	

aja 
	0,33 

	

0,86 
	

0,32  
KA  

	

790 	-1,25 
	

0,51 

	

aja 
	0,57 

	

1,06 
	

0,55  
KA  

	

850 	-1,22 
	

0,54 

	

aja 
	0,51 

	

0,80 
	

0,39  
KA  

	

940 	-1,00 
	

0,51 

	

aja 
	0,50 

	

0,96 
	

0,49  
KA  

LuTE  2 
6(8)  

k PL 	etäisyys syvyys  
[m/s]  [m] [m] 

3,31E-07 1001 -0,90 0,45 
4,84E-08  aja  0,56 
5,38E-08 1,20 0,58 
1 ,44E-07  KA  

1,68E-08 1060 -1,20 0,50 
4,14E-09  aja  0,50 
6,23E-09 0,75 0,50 
9,05E-09  KA  

1,41E-07 1220 -0,90 0,57 
8,79E-07  aja  0,53 
9,06E-08 1,35 0,55 
3,70E-07  KA  

2,03E-07 1340 -0,91 0,51 
8,69E-07  aja  0,52 
1,16E-06 1,39 0,50 
7,43E-07  KA  

6,78E-06 1410 -0,84 0,57 
2,09E-06  aja  0,52 
1,79E-06 1,22 0,60 
3,55E-06  KA  

6,40E-07 1510 -0,78 0,50 
4,96E-08  aja  0,50 

1,74E-07 0,98 0,50 
2,88E-07  KA  

6,19E-09 1510 -0,77 0,50 

1,02E-09  aja  0,50 

2,07E-09 075 0,50 

3,09E-09  KA  

4,14E-09 1600 -1,10 0,55 

4,14E-09  aja  0.50 

1,67E-07 1,02 0,55 

5,86E-08  KA  
P501  /vasen  

1,45E-08 640 0,88 0,53 

5,57E-08  aja  0,50 

1,14E-08 -0,81 0,52 

2,72E-08  KA  

k 
 [m/s]  

1 ,03E-08 
1 ,26E-08 
4,74E-08 
2,34E-08 

1 ,52E-07 
4,16E-08 
1,14E-08 
6,84E-08 

5,20E-09 
9,36E-09 
9, 39E-09 
7,98E-09 

6,69E-07 
1 ,23E-07 
4,88E-07 
4,27E-07 

5,82E-08 
5,53E-08 
2,86E-08 
4,74E-08 

2,30E-06 
3,64E-06 
1  ,OOE -06 
2,32E-06 

2,84E-06 
2,16E-06 
4,1 1E-06 
3,04 E-06 

8,47E-08 
2,51E-08 
1 ,22E-07 
7,73E-08 

3,03E-06 
1 ,59E-05 
3,38E-06 
7,43E-06  



.LIITE  2 
7(8)  

Kohde  Vt  3, Hattula, Päätie  
Pvm  3.  -  6.10.1995  
Tekijä KK  

PL  etäisyys syvyys  
Em] [ml 

640 	1,00 0,78  
oja  0,69 

-1,01 0,69 

720 	1,03 
	

0,53 
oja 
	0,54 

-0,97 
	

0,54 
KA  

800 	1,81 
	

0,60 
oja 
	0,52 

-1,08 
	

0,51 
KA  

860 	0,90 
	

0,52 
ojs 
	0,53 

-0,82 
	

0,55 
KA  

k 
[mis]  

3,52E-07 
1 ,20E-08 
2,02E-09 
1,22E-07 

6,05E-09 
3, 04E-09 
3,88E-08 
1 ,60E-08 

4,49E-07 
1,13E-08 
5,51E-08 
1 ,72E-07 

1,31E-08 
4,02E-08 
I ,80E-08 
2,38E-08 

PL 	etäisyys syvyys  k 
[m] [m]  [m/s]  

1530 	0,95 0,50 1,04E-08  
oja  0,53 1 ,60E-08 

-1,00 0,55 7,58E-08 
KA  3,41E-08 

1620 	1,26 0,50 4,88E-07  
oja  0,50 4,18E-07 

-1,43 0,50 1,41E-06 
KA  7,73E-07 

1620 	0,87 0,60 1,02E-06  
oja  0,59 1,47E-06 

-1,20 0,66 9,88E-07 
KA  1,16E-06 

4,49E-06 
1,15E-06 
7,62E-06 
4, 42 E-06 

5,32E-07 
2,32E-07 
1,92E-07 
3,18E-07 

5,20E-09 
1 ,67E-08 
1 ,24E-08 
1,14E-08 

6,01 E-08 
8,79E-08 
I ,66E-08 
5,49E-08 

6,79E-08 
8,62E-08 
2,80E-07 
1,45E-07 

920 	0,99  
oja 

 -0,87 

1000 	0,91  
oja 

 -1,07 

1220 	0,79  
oja 

 -0,94 

1350 	0,78  
oja 

 -0,9 3 

1420 	0,91  
oja 

 -0,74 

0,53 
0,55 
0,57 
KA 

0,51 
0,50 
0,50 
KA 

0,50 
0,50 
0,50 
KA 

0,54 
0,54 
0,52 
KA 

0,50 
0,50 
0,50 
KA 



LUTE 2 
8(8)  

Kohde 	Sipilanharju, kohde nro  11  
Pvm 
Tekijä 	KK  

PL  etäisyys syvyys  k 
[m] [m]  [mis]  

5711 0 2,15 0,44 8,67E-08 
2,97 0,42 6,93E08 
3,95 0,41 1,62E-07  

KA  1,06E-07 

5900 0 160 0,63 7,22E-07 
2,07 0,78 8,51E-07 
2,47 0,90 1,04E-06  

KA  8,7E-07 

5900 0 1,95 0,42 7,32E-07 
2,10 0,37 4,34E-07 
2,70 0,40 1,7E-07  

KA  4,45E-07 

61000 1,75 0,38 2,48E-07 
2,30 0,41 8,51E-08 
2,90 0,41 2,76E-07  

KA  2,03E-07 

61000 1,74 0,75 3,29E07 
2,26 0,80 1,86E-07 
2,62 0,75 7,92E-07  

KA  4,36E-07 

6200 0 1,86 0,39 3,07E-08 
2,30 0,35 1,06E-07 
2,74 0,36 3,69E-08  

KA  5,79E-08 

63000 1,90 0,42 2,1E-08 
2,40 0,44 2,69E-08 
3,70 0,42  2,O1E -08  

KA  2,27E-08  

Kohde Urajärvi  
Pvm 

Tekijä KK  

PL  etäisyys syvyys  k 
[m] [m]  [mis]  

81000 6,3 0,4 2,1E-09 
7 0,4 

8,35 0,4  
KA  2,1E-09 

8500 0 6,8 0,41 6,07E-06 
7,6 0,3 1,41E-06 
8,5 0,38 2,18E-09  

KA  2,49E-06 

8196V 7 0,47 1,35E-05 
8 0,38 3,63E -Oe  

9,05 0,36 1,23E-07  
KA  4,55E-0€  

Kohde 	Virrat,  A  
Pvm 
Tekijä 	KK  

PL 	etäisyys syvyys  k 
[ml [m]  [rn/si  

860 V 	2,6 0,21 982E-09 
3,62 0,18 2,78E-08 
3,82 0,33 2,75E-08  

KA  2,17E-08 

500V 	2,1 0,32 4,71E-07 
2,75 0,38 9,77E-09 
3,68 0,25 7,69E-08  

KA  1,86E-07  



LuTE  3/1 

KOEKUOPPIEN LEIKKAUSKUVAT  

KOHDE lA:  MT 3041,  LEMPÄÄLÄ-RANTOO 



Koekuopat  1:50  
Kl:  PL1480  (0) 

0,80 	1,70 	0,75 	1,00 

0,45 

 ________ 	

0,67 
	 Savinen  multa 

Muovi  0,5 mm 

 Suodatinkangas 	Suodatinkangas + suodatin - 
muovi 	 kangas  

K2:  PL1600  (O 

1,70 	0,40 1,95 

AB I 	 Savinen  
multa  

Tiekerrokset  
4 	 4  

Suodatin + 	 Muovi  +  
2  muovikerrosta + 	suodatin 
suodatin N454/KOEKUO19 



Koekuopat  1:50 
K3: PL1700  (0) 

	

1,15 	1,00 	1,225 	L 1,175 	0,80  

hjamaa  

---1- 
Suodatin + 	 Muovi +  

I 	muovi  + 	I 	suodatin  
I 	suodatin 	I 

PL 1700  ojanpohjasta  on  määritelty vedenläpäisevYyS 
,  

I, 

K4: PL1800  (0) 

	

1,05 
	1,65 
	 2,10  

Pohjamaa 	I  

Suodatin + 	 Muovi + 
suodatin 

Tiivistekerroksen  päällä ohut turve/juuri kerros 
Määritetty  myös vedenläpäisevyys 	 N454KOEKUO2O 

- 	 Sr 	I  



Koekuopat  1:50 
K5: PL1875  (0) 

AB 1 0,90 	1,70 	0,80 	1,60 	1,10 

I C 	

C> 	 C> 	
1,05 

: 	C> 	
0 

	 0 

 

C> 0  Sr  

-  Kalvot kurtussa 
-  Kalvojen  alla  isoja kiviä  

K6: PL191O  (V) 

2,75 	 ,  0,95 
	1,75  

-:  

0 

4 	 0 	

C> 

4 	•.%___; 	C>  
------- 

-  Kalvot rypyssä 
-  Ohut suojakerros 
-  Ei erillistä kasvukerrosta 

	 N454IKOEKUO21 



Koekuopat  1:50 
K7:  PL1850  (V) 

I 	I -1':- 	 1,75 	,  0,80 L'  1,00 	,  0,90  

i 	O,854N 	 1 	1 	1 

°T 
c 	> 	Kivinen  Sr  

Muovikalvo  

KB: PL 1750 (V) 

2,05 

	

2,15 	0,80 	1,15 

II  

Kivinen  Sr  * 
* 	 4  

-  Epätasainen pohja 
-  Kalvot kurtussa 

	

-  Kiviä myös suojakerroksessa 	 frJ454IKOKUO22 



Koekuopat  1:50 
K9:  PL1650  (V) 

1,10 

c 
	 2,35 

	
0,90  ,  1,00 	,  0,90  

-  Jyrkät  luiskat -  kalvot kurtussa  
-  Kalvon päällä isoja kiviä  

KlO: PL1550  (V) 

1,50 	1,75 	 1,50 	0,75 

AB. 

4 

:111 -4  
A1454/KOEKUO23 



LuTE  3/2  

KOEKUOPPIEN LEIKKAUSKUVAT 

 KOHDE  1B: MT 3041,  LEMPÄÄLÄ-RANTOO 



Koekuopat  1:50  
Kl1 : PL6100  (V) 

1,25 	 1,80 
	

1,85 	, 	1,25 

III 	

II  

Muovil 
cj  

- Kalvossa  paljon reikiä  
- Pohjamaa  karkeaa soraa  
- Ojanpohjassa  iso  poimu  

II 

0,30 m 

Kl2: PL6300  (V) 

0,60 0,40 
	2,30 
	

1,40 	 1,80  
Pysäkki  

- Kurttuja 
-  Useita reikiä  
-  Kivet ja murske  suoraan kalvon päällä 	 A/454/I(0EKUO24 

I  



Koekuopat  1:50  
Kl3: PL6500  (V) 

0,85 	1,65 	 1,60 	1,20  

_ 	 1,15 	
0,70  

uovi 
-- --H-- 

Kl4: PL6700  (V) 

2,35 	 ,  1,20 	,  0,75 	0,80 

0,30  

A/4541K0EKUO25 



Koekuopat  1:50  
Kl5: PL6900  (V) 

L 	1,70 	L 
	1,65 	 2,05 	,06O 

0  

• 	 Muovi  

0,60 

9,30 

Kl6: PL7100  (V) 

1,95 	 1,45 	 2,50 
	

0,50 

-  Teräviä kiviä muovin  alla 	 ftd4541K0EKUO26 



Koekuopat  1:50  
Kl7: PL7277  (V) 

3,40 
	

5,20 
	

1,40  

Jatkos 

Kl8: PL7500  (V) 

1,70 	1,05 	1,30 

1 1 20 	
Iurse  

I 	I  ' 	 Hk  
I 	 .. 	I 	/ 	i  

Muovi  I 
I 	 ,25 	0 

I 	 4 	 I  

Muovi0,5mm - 
AI4S4IKOEKUO27 



Koekuopat  1:50  
Kl9: PL7700  (V) 

2,65 	

,, 	

1,30 	

O,6O  

Muovi  0,5 mm 

K20: PL 7900 (V) (Suojauksen loppupää) 

1,65 	
ii' 	

1,55 	0,85 

0,50 
	 uOvi 

Q 	
,I  



Koekuopat  1:50 
K21: PL 7700 (0) 

0,30 	1,15 1,60 	 2,20 

0,17 
c a'  

- Kalvossa  ei reikiä  
-  Kalvo ei ulotu  päällysteen  alle  

K22: PL 6700 (0) 

1,00 	 2,40 	 1,20 	
:  

,40 c 0,53 	I II 

0,95 	0,30 
 :  

I 	Muovi  
II 	I 

0 ,50 	c  

- - 

- VedenläpäisevyysmittauS 

	

- Maanäyte 	 N4541K0EKUO29 



LuTE  3/3  

KOEKUOPPIEN LEIKKAUSKUVAT 

 KOHDE  3: VT 3,  RIIHIMÄKI 



Koekuopat  1:63 
K8: PL 58700  (Keskikaista)  

D 

K9: PL 58700 (0)  



Koekuopat  1:50 
K5: PL 58800 (V)  (EDELLISEN TOISINTO)  
K6: PL 58700 (V)  

2,55 
	

2,30 	,  0,80  

Louhe  

K7: PL 58600 (V) 

2,50 
	

2,25 
	

1,65 

Pohjarna 1 , 10 ,b0 "  

t 	 N454/KOEKIJO1I 



Koekuopat  1:50  

K1O:PL58850  (0) 

0,90 	1,30 	1,85 	 3,15  

Kl1 :PL58950  (0) 

1,10 	2,20 
	

2,70 

AB 	 Mu  Ita  us  

:- 	
Poh  jam  

arno 	 ----------- 
N454IKOEKUO13 



Koekuopat  1:50 

K3: PL 5900 (V) 

2,55 	

,, 	

2,40 	 1,20 

!>I 	 I 	 AB 

I 	 '- 
'- 	 I 	 .- 	/ 	 I 

I 1,25 	 I  
• 	 I 	 ., 

I 	HklSr  'N 	 Si 
V  Louhe  -'-s 	 I 

10,40,>'  <)  
I  '.-'  

K4: PL 58890 (V) 

2,60 	 2,05 	 1,00 	1,30  



Koekuopat  1:50  

K12:PL59050  (0) 

1,70 	 2,25 	1' 	 2,95  

K13:PL59150  (Oj  

0,90 	 4,65 	 3,00 

AB 	I  Ohut multaus  

	

4 	I 	 0,7 

	

4 	 C) 	
h1 4 4 

II  
I II 	 1,35 

III  
I 	ii 	

II Louhe  

	

II 	 Ii 	 I 

II 	ii 	II 	I 

> 	> 
(> 	Sa/Si 	i 	 I  

I 	II 	II 	II 
II 

II 	 II 	111,35 
I 	Pohjarraa  

II 	II 
• 	 I 	I 

	

II 	 I 

N4541K0EKU014 



Koekuopat  1:50  

Kl  :  PL 59200 (V) 

4,25 	

,, 	

1,25 

0,20 	 : 	

AB 

K2: PL 59100 (V) 

4  

SrHkMr  

2,60 	 3,35 	 1,50 
'I, 	

I'AB  

4 

1,40 0,:'°  

II I  

4  A/454/KOEKUOP9 



LuTE  3/4 

KOEKUOPPIEN LEIKKAUSKUVAT 

 KOHDE  5: VT 3, VIRALA ET 



HDPE  

K2: PL 85000 (V) 

Koekuopat  1:50  

K1:PL85100  (V) 

6,50 

AB 

3,25 
	 2,50 

	 0,85 

'tO,55 	 r2 	

AB__-BS 

- - 

E4^ 	
:: 

N4541K0EKU015 



Koekuopat  1:50 

K3: R4 PL 400 (V) 	
85 210 	 4,75 	 0, 

I 	AB  
lBS  

_ 

0,95 
1,35 	/OhUt  

Isoja kiviä  T  

BS 

K4:R4PL478  (OJ  

0,70 0,65 

AB 

0,35 

1,10 

1,25 	0,90 	 0,70  

Valo 	 SiHkMr  
fl 	Il  

0,50 
,32 

II 

---,- 

  

A/454/KOEKUO  16 



Koekuopat  1:50 
2,00 

K5: R4 PL 600 (0) 
'3 

I'  

O,5O,O,7O ,, 

 0,70 ,, 0,95 	1,65 	
O,65 

	

"0,70 	'3 	C> 
4 AB 

H 	 4 '  BS 0,50  - 	 H 	
'3  

- 	Si " 
	 C> Sr' 

C> Benton 
II 	'3 	'3 

4 

0,80,, 	H 	 , C> 

4 

'3 	'3  
—------------------------------- 

1- 

K6:R4PL700  (0) 

AB 	

1,75 	 3,30 	

II, 	
2,80 	 1,65 

B 

N454fl(OEKUOI7 



Koekuopat  1:50  

BS AB 
 

entonhittimatto  

1,85 

II 

11 111  

,30  
IIIII - 	

II 	
'Z;'  

Pohjamaa  Sr 	ii 	i  I 	 S 
4 	 0,70"  ",  L 	kivinen  moreeni  

	

II 	ii  

K7:R1PL91  (0) 

0,75 40  0,95 	0,95 
	

2,45 

K8:R1PL300  (0) 

0,97 	 2,35 2,28 

 

'1 	 __  

BS 

Ii 	
4  

 

Suodatinkankaat 



LuTE  3/5 

KOEKUOPPIEN LEIKKAUSKUVAT 

 KOHDE  6: VT 12, HÄLVÄLÄ-SORAMÄKI 



Koekuopat  1:50  
Kl8: PL1845  (V)  

- 	2,20 	 1,15 	- - 	1,65  

- 

Kl9: M2 PL 470 (V) 

2,30 	 6,80 	 J O60  

4  

Multaus  0,10-0,20 1,60 
2,10 	 I  

I 	 * 

* 	 Ohut.  
H- 	 I  

0,4 
 ' 	

&S'  ' 



Koekuopat  1:50 
K20: M2 PL 520 (V) 

2,20 	I 	 4,10 	
, 	1,50  



Koekuopat  1:50  
KlO: PL2200  (0) 

1,40 	 5,25 	- 	 1,65 

AB 

Kl1: PL2400  (0) 

1,25 	 2,40 	 2,25 

N454IXOKUO38 



Koekuopat  1:50 
1,40  

Kl2: PL2600  (0) 

1,50 2,60  1,90 

AB 0,30 Multaus 
0,20 

4  
- __  /Reikiä  

iviä  0,80  
0,3  

i  M 88  Sa/Si Pohjamaa  
1,00"  

Louhe  c I  

0,30  

Salaoja  4 60 mm 

T  

Kl3: PL2720  (0) 	
,,

0,65 

1,70 	 2,00 	
,, 	1,20 	 , 

	 2,55 	1;  

r iM8: 	Ii 	

100  

N454/KOEKUO39 



Koekuopat  1:63 

Kl6: PL25970  (0) 

1,70 	1,40 	1,20 	 2,80  

Kl7: PL1990  (V) 
	

0 

4,00 
	 7,35 

	 0,95 	L 	1,70  

Oksia/humUsta  

Tukki 

--  I 1MBB 

--.-- -i- 
N'.  

0,60  
,Multaus  0,10 

/AY/AW  I 	
2,20 	 0,50  

Sa  
Pohjamaa 

Pohjamaa 



1  

2 
1,10  

4,20 
3,10 

R2 PL 150  jy) 

 2,20  -  

Kl5: PL2720 (  

1.00 

Koekuopat  1:67 

2,30 

ABIpt 



Koekuopat  1:50 
K7: R3 PL 500 (V) 

I 	2,95 	 2,10 	, 1,10 

(K8: Ml PL 100 (V)  (Ei  suojausta)??) 
K9:M1 PL100  (0) 

1,70 	 6,20 

Multaus  0,20 m 

Thjamaa 	
Sa/SIuI 	

"065' 	
I  

0,80 



Koekuopat  1:50 
K5:  PL6900  (0) 

4  

•  AB 

1M 

K6: PL 6600 (V) 

0,70 
	4 n 

	 0,25 	
I 

H 	 N4OEKUO6 



Koekuopat  1:50 
K3: M4  PL445  (0)  

1,To,75 
	2,25 
	

1,80 
II 	111.75  

•  AB 

0,35  
il- 1M88 Pohjamaa  

0,60 

K4:  PL6600  (0) 

1,40 
	 1,55 

	 1,80  

AB 
	 Itaus  0.20 m  

(  

A/454/KOEKUO35 



Koekuopat  1:50  
Kl:  PL7050  (V) 

-  Ei kangasta  
- Suojaus??  

K2: PL6900 (V 

Pohjamaa  

Il  

/ Multaus  0,20 m 
1,30 	1,00 	1,70 	

, 
AB 

1,00 10,50 

50 _j II  

N454/KOEKUO34 



LuTE  3/6  

KOEKUOPPIEN LEIKKAUSKUVAT  

KOHDE  9: VT 9,  TAMPEREEN ITÄINEN 
OHIKULKUTIE 



Kl:  R2 PL 150 (0) 

1,00 

AB 

L ______  

Koekuopat  1:50  

K2: R2 PL15O (V) 

3,00 
	

2,50 	,0, 50  

'LII' 
	

'I 	 It,1,00  I'E' 	I 	

: 	

!toni 

	

N4541K0EKUO30 



K3: R2 PL228 (0) 

I  fln  

Betoni  I 	I 
AB 	 c 0,75 

I 	 ___ 
-  

Koekuopat  1:50 

3,00 	 2,00 	 ,  

II 

K4: R2 PL 350 (0) 	

3,00 3,00 	
,1,o,søT 	

.  
1,00 	

I  

oni 	4 	•I 	
; 	

:: 

- - - - - - - 

	 N454/KOKUO 



Koekuopat  1:63 
K7: PI 16140 (V 

2,30 
	

2,50 
	

4,40 
	

3,30 
	

2,50 

0,90' 

1,40  

'SaS  

0,60  •  

1,00  

-  a J 

a '7  • 	 AB 

AB 
	

Betoni  
,i.  

K8:  PL15970  (V) 



K5: PL16339  (V) 
Koekuopat  1:50 

2,50 	 2,30 	1'  

K6: PL 16260 (V)  

AI454/KOKUO32  



LillE  3/7  

KOEKUOPPIEN LEIKKAUSKUVAT 

 KOHDE  11: VT 12,  SIPILÄNHARJU 



K1:PL57111  (0) 

n7n  t  fln  I fl 4 

Pohjamaa  

Koekuopat  1:50  

I,60frT 

K2: PL 5300 (0) 

0,85  ,,  0,75 

AB 

:::.± 

Multaus 
0,lOm  

II 	II 	

II 

)0 
II 	Pohjamaa 

N454/KOEKUOP3 



Koekuopat  1:50  
K3:PL6100  (0) 

1,20 	0, m 

K4: PL 6200 (0) 
0,35 

1,15 
t065 	

1,00 	

Multaus  1,20 

0,55 	
0,14m  

AI454IKOEKUOP4 



K3:PL6300  (0) 

0,75 L 0,75  L 	2,00 

1,20 

Be-matto 
- - - - 	

I 

1,15  

Koekuopat  1:50 

1,75 

1,35 
 Multaus 

 Sr 

0,1 m 

0,90  

II 
II 

	

I 	SaJS  II 

I 	 II 	I 1,00 

	

Tien 	 "  

rakenne  
N454IKOEKUOP5 



LuTE  3/8 

KOEKUOPPIEN LEIKKAUSKUVAT 

 KOHDE  13: MT 313, URAJÄRVI 



Koekuopat  1:50  

K1:PL8100  (0)  ________________________________________________________________  
,40  kL  3,60 2,30 

1'  o6O,1, 	
1,45 	0,65 	

Multaus  
0,20  

hhhhhhhhh»hh»h'»' 	

ohuI/71  
II  suodatinkang  1,20 

 Kiviä 	
1,0  

IlimasaumOin 
 as  

----------------- 

I 

K2: PL 8300 (0) 

Sr 3,40 	1,00  ,, 	1,60 

P 50! 50  

1,00 	1,30 	0,90 
II 	 II 	/  1' 

H  Multaus 	
1,25  ', 

,  

0,1 
II 	

H 

T' 	1,30 

0: 	,>Y Muovitettu  
suodatinkangaS  

It  

N4H4IKOEKUOP6 



Koekuopat  1:50 

K5: PL 0400 (V) 

O,3O 

Muovitettu 
suodatinkangas 

N4541K0€KUOP8 



Koekuopat  1:50 

K3  :  PL 8500 (0) 

1,10 	1,55 	1,15 	, 	2,05 	 2,20  

kL  3,65  

suodatinkang 

Valaisin  
K4: PL 8196 (V) 	

2,70  

kL  3,80  o'6o 
,, 

 1,20 	0,95 	1,35 	 II 	

ii 

	

II 	ii 	
,, 	

II  

	

: 	

Sr' 

a  

	

Reikä 	

uodatinkangas  
a 	a\,I 	i,  

4 0,80  
N454/KOEKUOP7 - 



LuTE  3/9 

KOEKUOPPIEN LEIKKAUSKUVAT 

 KOHDE  A: KT 66,  VIRRAT 



Koekuopat  1:50  
Kl  :  Kt 66 PL 420 (0) 

1,20 	i 	2,00 	i 	 2,54 	
I 

'1 	 1' 	Q 

AB  __ __ 	__  

0,80 	 upu ' -  o,95  

'-- ____-'\ 	,- 	 Karkea sora  
Hk  0,55  

-- -.-- '  

reikä 	 reikä 	4 x  rakennusmuovi  a  -  0,25 mm  

K2:Kt66 PL780  (0) 

0,90 	0,80 	1,90 	 2,60 

AB 	 _ 	
0 

0 	 0,66 
0,80  

::a S 	

0,40 	
0 	

4xrakennusmuovi 

Valaisin pyIv,V 	 0  

N4S4IKOEKUOP2 



Koekuopat  1:50  

K3:kt66 PL500  (V) 

3,00 	 1,90 	, ,O,6O 

I Iili I 	III  

K4:kt66 PL860  (V) 

1,80 
	 3,10 	 if0,80  

0,20 	

l:: : 

I I 	II 	 II 

I 	I  
Multaus 	 AB 
0,2 m  

Muovi 
 4x0,25  

A(4541K0EKU0P1 



LuTE  4  

TIIVIYSMITTAUSTULOKSET 



LuTE  4  

TVIVIYSMITTAUS  MAASTOSSA 

Kohde 	Riihimäki  

näyte  PI  etäisyys 
________ 

 syvyys alku loppu tilavuus  mm  m Wk k  0iax  0  

nro  m m m  cm 3  cm 3  cm 3  g  g/cm 3  % gIcm g/crn 3  %  

1 59000V 2,85 0,25 1130 1421 291 631,1 2,169 24,6 1,741 1,721 101,1 

2 59000V 3,85 0,30 1126 1476 350 621,8 1,777 21,8 1,459 1,721 84,8 

3 58600V 2,75 0,40 1055 1480 425 639,1 1,504 19,8 1,255 1,721 72,9 

4 58600V 3,65 0,40 1085 1525 440 761,9 1,732 12,1 1,545 1,721 89,8 

5 588500 4,20 0,30 1090 1438 348 484,1 1,391 27,3 1,093 1,752 62,4 

6 588500 5,40 0,30 1105 1415 310 480,1 1,549 21,6 1,274 1752 72,7 

7 588500 4,00 0,80 1045 1428 383 567,6 1,482 37,8 1,075 1,752 61,4 

8 588500 5,20 0,75 1102 1487 385 565,7 1,469 24,2 1,183 1,752 67.5  
KA 	76,6  

Kohde 	 Hälvälä-  Soramäki  _______ _______________  _______ ________ ________ 

näyte  PI  etäisyys syvyys alku loppu tilavuus  mm  m Wk 0 k  '3ma, 	I 0  

nro  m m m  - cm 3  cm 3  cm3  g  g/cIn 3  % g/crn 3  g/cm3 %  

1 7050V 2,60 0,30 1256 1641 385 612,8 1,592 11,3 1,430 1,825 78,4 

2 7050V 2,90 0,15 1170 1567 397 556,2 1,401 11,7 1,254 1,825 68,7 

3 6900V 2,60 0,50 1111 1492 381 502,8 1,320 28,7 1,025 1,825 56,2 

4 6900V 5,00 0,50 1178 1457 279 524,9 1,881 18,2 1,592 1,825 87,2 

5 6900V 2,70 0,80 1069 1379 310 516,3 1,665 28,3 1,298 1,825 71,1 

6 6900V 4,90 0,90 1066 1415 349 553,2 1,585 30,4 1,216 1,825 66,6 

7 6900V 2,75 1,00 1159 1442 283 582,2 2,057 27,0 1,620 1,825 88,8 

8 6900V 4,90 0,95 1086 1432 346 535,5 1,548 36,6 1,133 1,825 62,1 

9 24000 2,85 0,50 1105 1518 413 602,0 1,458 12,0 1,301 1,828 71,2 

10 24000 3,95 0,30 1316 1683 367 561,2 1,529 18,7 1,288 1,828 70,5 

11  470VM2  6,90 0,30 1105 1436 331 557,2 1,683 18,0 1,427 1,713 83,3 

12 470V M2 7,80 0,30 1128 1409 281 512,3 1,823 22,1 1,493 1,713 87,2 

13  520VM2  4,90 0,40 1082 1485 403 599,0 1,486 20,4 1,235 1,713 72,1 

14  520VM2  6,00 0,30 1108 1441 333 546,6 1,641 27,9 1,283 1,713  

KA  74,2  

Kohde  
Pi  

Hämeenkoski 

etäisyys syvyys 
_______ 

alku 
cm 3  

_________________ 
 loppu 

cm 3  

tilavuus  
cm3  

mm  
g  

m  

glcm3  % 
, 

g/cm 3  
umax  

g/cm 3  

0  

%  näyte  
nro  m 

5711 0 

m 
2,76 

m  
0,55 1367 1680 313 537,0 1,716 21,0 1,418 1,758 80,7 

1 

2 5711 0 3,31 0,53 1246 1475 229 365,0 1,594 20,9 1,318 1,758 75,0 

3 5300 0 1,70 0,40 1052 1350 298 495,0 1,661 29,6 1,282 1,758 72,9 

4 53000 2,17 0,40 1049 1364 315 512,0 1,625 27,7 1,273 1,758 72,4 

5 53000 1,80 0,72 1031 1418 387 579,0 1,496 30,1 1,150 1,758 65,4 

6 53000 2,30 0,88 1056 1435 379 584,0 1,541 24,0 1,243 1,758 70,7 

7 61000 2,00 0,40 1062 1320 258 503,0 1,950 25,4 1,555 1,758 88,4 

8 61000 2,57 0,45 1066 1362 296 520,0 1,757 24,7 1,409 1,758 80,1 

9 61000 1,93 0,70 1090 1380 290 493,0 1,700 22,6 1,387 1,758 78,9 

10 61000 2,43 0,90 1065 1398 333 548,0 1,646 25,4 1,312 1,758 74,6 

11 63000 1,94 0,55 1088 1326 238 432,0 1,815 29,7 1,399 1,758 79,6 

12 63000 3,49 0,55 1061 1344 283 477,0 1,686 32,5 1,272 1758 72,4 

13 6200 0 2,28 0,43 1127 1380 253 463,0 1830 28,6 1,423 1,758 80,9 

14 62000 3,73 0,55 1082 1337 255 462,0 1,812 23,5 1467 1,758 83,4  

KA  76,8  

1iKohde 
PI  

Uralärvi 
etäisyys 

________ 

syvyys alku loppu 
__________________________________  

tilavuus  mm  am Wk 0 k  0max  

g/cm 3  

D  
%  näyte  

nro  m m m  cm 3  czn 3  cm 3  g  g/cm 3  % g/cm 3  

6400V 7,20 0,75 1075 1452 377 547,0 1,451 25,8 1,153 1,920 60,1 
1 
2 6400 V 7,80 0,55 1037 1357 320 503,0 1,572 23,6 1,272 1,920 66,2 

3 6400V 8,55 0,45 1085 1505 420 517,0 1,231 12,4 1095 1,920 57,0  

KA  61,1  



LuTE  5 

PROCTORMITTAUST0T 



I I  -
 
-
  

_
_

  
11111 

2
;
 

0
'
 

:
;
  

1  
i 	

H  nU
  

II  ilH
in !iH

 ith
 

• 

##  

I 
II U

  
LII fiH

  m
  

ni  
t  

i  
-- 
-- 

1
1

1
+

:::  
-
 

!! 

1iM  
;k  

kI:1!1 
>  

E 
E'•

• ? 
4 I 

I 
U  

i  
EIi 

nhji  tt  h
i  

!P;i:.4( 
>

  

EI  

H 
L 

flu 
II nn  il  



-I  

liii I1
II 

/
 
-
  

t  

-
 
-
 

21  •1  

- 	
q

 	
-
 

-
 
-
  

IL
L
  

_
_

_
_

_
  

______  

I 
I 

I 	
U  

hJ_
!J  H

i  
tt  h 

;
i!
  

-
;
;
;
  

#
 	

#
 	

. 

>
 

t1LIllIhItiJjWIJi 

jH
  I  

-
 
.
-
 

-
 
-
 	

-
 
-
 ;
-
 -
 

-
 

-
  

m  

;
 

;
  

r 	
$
 

>
  

E1  fl  
LH  H

i  
ni 

tt  h  

I  
_

_
_

_
_

_
_

_
 _

_
_

_
  

I  
;
  

U  
tt  



LIITE  5 
3(3)  

[i 	 H80s2KO2k,  Kohde  .wo  11  

blUs 	 1KK 

rvo 	Idevuus  
151155.1  uss4  r -uttko.leoi  
019684  .1SIA'r'Ur8 

V on.'  

'4 
p 

I 
3248.2 

'T 

2 
3134.5' 

II 

3 
2996. 

IS 

4 
2849' 

18 

5 

'1716,° 
0 

390 438 480 512 54, 

koetsi  68718  •  1100.45 

rrool11  
u*yle m*fl/9n9  

p 
3765.8 
2013,5 
1771,5 

3845,2 
2013,. 
1831,8 

3924.5 
2013,2 
1811.2 

3938.4 
2013.,, 
¶924.8 

3888.0  
.1013/,  
¶894,4 

hosts.  usyle •  sib. 

ku0.s nayte • astI.  

isoa  
oiyts 000sni  

n, '0., 

110.  •  11. 

n., 

n., 
111, 

g 
9 
p 

9 
g 

127.4 178.1 172.1 186.3 197.8  

3 155.6 150.8 143.1 167,9  
9.6 5 9 9,4 8.5  

105,/ 145,1 141,1  i'i  158,4 

12,1 19,5  • j'ji  i6 • "j9 

0.10.40450/0.  ko.oesI. roanosoI. 	 '4  

nniaku0.sia 	 p 

5/O.1 

kusi50ibeyi 	 9/a..' 

10.31 11,8 13,4 14.41 15.9 

lI.4j  ¶3.. 15,5 I8.9 ,  ¶5.9  

1.893j 

1589  øjieie.i  
1.957 

16544 

2.042 2.056 

16472j)5852 

2.013  

¶6991  ...LZ  1,0 ¶694  

Op.'stssc40/sous 	 11.1  

P.o,-theyI 	 91.10.' 	1,758 

--N--- ----__-_  
----a.-.- 
-----a---- 

Kohde 	Uro'o,  Kohde  nm 	13  
TO9aUSP84* 
To8qs 	Kb  

osst  
.1151151.1 n.l 
510145/  kots  
081tt549s551I.bl 

V 	F9I  0.11  

9 
'4 

fl 

¶  2 3 5 
3053,0 2945,3 2838,8 3982,0 

¶5 ¶7 ¶8 ¶3  
459 501 539 519  

køsts 	119945  +  .l8 

mode 
nSyts  ,*0901 n 

9 

4039,1 4042.0 4050,3 4023,5 
33 202 200 206  

2025,5 2025.9 1967 3 2059,9 

hostel  niyle * .11mm 

homO 'm15t5 *  5510.  

as/mm  
.19515  kUm*0.mi  

v.45mm ,n.Ua 

mmm,, 	0., 

* mmm,  
'mm, 

'mm, 
mmm.  

g 
0 

5 

g 

134,1 134,1 134,4  ¶  34.1  

1115 117,1 1154 1209  - 
9.5 95 8 95  -  

109.4 107,6 105.8  'TTd 
¶6.2 11,0 15.5 ¶3.2  

nsi0.40simb.  m,, 	mauaOI.  

060559$  koh*sta fl'aUaSOi  

09511555  110.1*1 k/as.el  

mambo elc01*eys  

jkumaeiotinSS$ 

'4 

'4 

9/a..' 
9/omm  

¶3.0 13,8 15,1 ¶08 

149 ¶58 178 ¶1,9 

1752,0 18875 ¶797.0 

2164 2,168 2123 2.147  

1.983 1572 1M03 1 920  

FOp 	0.de4500i 	 '4 	liii 
Ipmc-syi 	 gdcmfl' 	i.  

	

- 	 I .  

. 	. 	:. 	 2 	• -- -  
v. 	 MS  - %  

Kohde 	 Sae96/maI..  kohde  0.11 12  

ide4. 	KO  

mmnUOlNl  51.0001 

naybteill 11*l  

5101115  kostess  

V 	L_!2i 
0 

'4 
0  

¶  
3520.2 

¶4 

2  
3382,2 

¶6 
3235,3 

¶8 
3094.6 2971.9 

- - - -  
kolla. niyla 	mv0.O45  
mode 
*9514  n14m0101  'fl,.  

0 

q 
i  

3761.8 
20.b 
1748.2 

3840.7 
.5 

1827.2  

3915.3 
7 

iiT  

3992,5 
b 

T1 

3933.5 

'11t  

kosta.  09518 	alt/a 

k//moa niyte •  sib. 
sib. 
nayte smasans  
vede.1 ,mmmss.  

n'/,,*mn,  

'mm,  * 	mm.  
mm, 

n,. 
om.  

Ct  

g  
g 

¶670 175,9 175,4 157.2 ¶69.3  
1476 ¶56,5 3  iT'2  '69 

9T 9.5 9.4 9.0 9.4  
i  TTh  9409 1314  

19.2 23.4 25.1 240 27.5  

v..V''na ,mm&*.sl8 maiSsIa  

vIi0.4045u*,s km,,55Ia mrmmssa.Ia  

nIylsen  ,,.a Sum,. 

45,98150.0.51 

'4 

'4 

q 

9/0.11 ' 

 9/C45' 

12.2 ¶3,7 ¶5.1 ¶6.3 ¶7.3  

¶3.9 15.1 17.8 ¶9,4 20.9  

1534.8 

1,868 

1576,3 

1,952 

1614.1 

2,032 

¶623.8 

2,071 

¶587.5 

2351 

¶640 ¶684 ¶724 1,735 1696  

09904v414/l014500s 	 '4 	¶5,5  

Pmo-theyI 	 9/0.11' 	1.721 

12.2  - - ____________ -  

I5-- 	 _______ 
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