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TIIVISTELMÄ  

Raportissa esitellään Hämeen tiepiirin alueella sijaitsevan maantien  325  välin 
Huutijärvi -  Sahalahti tiesuunnitelmavaiheessa tehtyä rakenteen parantamis-
menetelmän valintaa. 

Rakenteellisen suunnittelun tavoitteiksi oli asetettu, että parantamis-
menetelmän valinnassa hyödynnetään viimeisintä tietämystä nykyrakenteen 
tilan selvittämisestä  ja parantamistekniikoista. Parantamismenetelmä  tuli valita 
siten, että haitat lilkenteelle  ja ympäriställe  olisivat mandollisimman vähäiset. 

Suunnittelua varten oli käytettävissä pudotuspainolaitteella tehdyt mittaukset, 
maatutkaluotaus, rakennekerrosnäytteet, kuntom ittaukset sekä routapaikka-
kartoitukset. Raportissa  on  arvioitu lähtätietojen luotettavuutta  ja  esitelty 
niiden käyttää suunnittelussa. 

Nykyisten rakennekerrosten kuorm ituskestävyyttä arvioitiin vertailun vuoksi 
kolmella pudotuspainolaitteen mittauksiin perustuval  la laskentamenetelmällä: 
kokonaistaipumaan  perustuvat KUAB  ja RAKPAR  sekä kaikkia taipuma-
arvoja hyödyntävä analyyttinen menetelmä. Raportissa  on  vertailtu lasken-
tojen tuloksia sekä esitetty arvio menetelmien virhelähteistä  ja käyttäkel-
poisuudesta.  Tielle muodostettiin yhteenvetona jaksotus vahvistamistarpeen 
vaihtelun mukaan. 

Parantam ismenetelmän  valintaan tarvittiin tietoja eri jaksojen vaurioitumisesta 
sekä vaurioitumiseen johtaneista syistä. Nämä arvioitiin vaurioitumisnopeu-
den,  eri vauriotyyppien esiintymisen, kantavuuden  ja  tasaisuuden vuodenai-
kaisvaihtelujen (kevät/kesä), routapaikkakartoitusten, kairaus-  ja näytetieto-
jen, maatutkaprofiilien, rakentamish istorian  sekä maastokäyntien avulla. 

Yhdistämällä vahvistamistarve-  ja vauriotiedot  saatiin päätoimenpiteen suh-
teen kaksi jaksoa: ensimmäisen parantamismenetelmä  on päällysteen  lisäys 

 ja  toisen bitumistabilointi. Kummankin jakson sisällä  on  yksittäisiä pahemmin 
vaurioituneita kohtia, joiden parantaminen suunnitellaan tarkemmin rakennus-
suunnitelmavaiheessa. 

Raportin loppuun  on  kerätty yhteenvetona kokemuksia eri lähtätietojen  ja 
 menetelmien käyttäkelpoisuudesta. Niiden mukaan  on  oleellista päästä ar-

vioimaan tien tila useiden eri lähtötietojen valossa. Rutiinitoimenpiteenä 
tehtävät kuntomittaukset (vauriot, ura, tasaisuus) antavat hyvän lähtökohdan 
tarkemm ilie tarkastelu  il  le. Maatutkaprofi  i leista  voidaan tarkistaa syitä muiden 
tietojen kertomille oireille. Maastotarkasteluilia  ja  tien  historian  tuntemisella  on 

 edelleenkin oleellinen merkitys rakenteen parantamisen suunnittelussa. 



ALKUSANAT  

Tämä raportti esittelee Hämeen  tiepiirissä  sijaitsevan maantien  325  välin  
Huuti  järvi (Kangasala)  - Sahalanden  keskusta rakenteen  parantamismenetel-
män  valintamenettelyn.  

Rakenteen parantamisen suunnittelulle asetettiin tavoitteet sekä  parannetun  
tien toiminnallisten ominaisuuksien että  työnaikaisen liikennöinnin  ja  työ-
menetelmien tehokkuuden suhteen. 

Rakenteellisesta suunnittelusta  vastanneeseen tyäryhmään  kuuluivat Hämeen 
tiepiirin edustajina Martti Polvinen (hankkeen pääsuunnittelija),  Heikki Koski 

 ja  Esko  Yrjölä,  konsultin  edustajana Taina Rantanen  A-TIE  Oy:stä sekä 
asiantuntijoina Markku  Valtonen  Geotesti  Oy:stä  ja  Heikki  Suni tielaitoksen 
geokeskuksen  Oulun  kehitysyksikästä.  Työn aikana  on  lisäksi tehty haastat-
teluja liittyen  tutkimusmenetelmlin  ja  työtekniikoihin.  Raportin  on  kirjoittanut 
Taina Rantanen  A-TIE  Oy:stä.  
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1  HANKKEEN ESITTELY 

Maantien  325 tarkasteltavana  oleva jakso yhdistää Kangasalan  Huutijärven 
 taajaman  Sahalanden  keskustaan, kartta kuvassa  1 . Tiejakson  pituus  on 12.5 

km. 

Tie  kulkee kolmen  erityyppisen maastovyöhykkeen  läpi:  

Paaluvälit  1 500 ... 5 400  ja  11 400 ... 14 000: peltomaisemaa,  joka paikoin 
 on  vanhaa  järvenpohjaa.  I1  

Paaluväli  5 400 ...  7  300_(Pelisalmi): vesistöpenger Längelmäveden  pik-
kusaarien  kautta. 	____  

Paaluväli  7 300 ... 11 400: metsäinen  osuus,  jolle  on  tyypillistä  topögrafian 
 voimakkaat vaihtelut;  kallion_pinta  vaihtelee  ja  kallio  on  laadultaan  rikkonaista. 

Kuva  1.  Hankkeen sijainti.  
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Tie on  rakennettu  1957  ja sen  rakennetta  on  parannettu  1976-77.  Lisäksi 
pahimpia routimiskohtia  on korjailtu massanvaihdolla  vuosien varrella.  Tie on 
asfalttipäällysteinen  ja sen  poikkileikkaus  on 7/6. 

Liikennemäärä  vuonna  1993 on  noin  3000  ajoneuvoa vuorokaudessa, josta 
raskaan liikenteen osuus  on 10 %. Sahalanden  keskustassa sijaitsee  Saari- 
omen  Oy:n tehdas. Lähitulevaisuudessa myös kierrätettävien pakkausten 
pesu hoidetaan siellä, mikä merkitsee kasvavaa raskaitten ajoneuvojen 
maaraa.  

Tien  nykyinen poikkileikkaus  ja  kantavuus eivät täytä liikenteen asettamia 
vaatimuksia. Liikenneturvallisuudessa  on  puutteita erityisesti tien kapeuden  ja 

 tasauksen  vuoksi sekä yksityistieliittymien sijainnin suhteen. 

Tielinjalla  on 5  siltaa, joiden levittämisen periaateratkaisujen selvitystyö eteni 
yhtäaikaa tiensuunnittelun kanssa. Sillat muodostivat pakkopisteitä tien 
linjauksen suunnittelulle (rakenteen toispuoleinen /molemminpuolinen levitys). 
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2  PARANTAMISEN TAVOITETASOJEN MÄÄRITTELY 

Kokonaistavo itteet  

Hämeen tiepiiri asetti työn tavoitteiksi  13.5.1993  päivätyssä tarjoutumispyyn-
nössään: 

* 	Parantaa nykyisen tien liikenneturvallisuutta  ja  liikennöitävyyttä  saavu- 
tetta  vaan hyötyyn nähden kohtuullisin kustannuksin  

= 	käytännössä tien vaakageometriaa ei paljoakaan muuteta, parantami- 
nen kohdentuu yksityisteiden liittymäjärjestelyihin sekä pystygeometri-
an  pahimpien puutteiden korjauksiin 

* 	Lisätä maantien leveyttä  ja kanta  vuutta 

= 	uusi poikkileikkaus  (917),  liikennemäärään  ja  liikenteen koostumukseen  
ja  kasvuun perustuva tavoitekantavuus 

* 	Para  ntamistyö  stä  ovat haitat ympäristölle  ja  liikenteelle mandollisim- 
man pienet  

= 	parantamistoimenpiteenä  kaikenlaiset kaivua vaativat ratkaisut tarkoi- 
tuksenmukaisia  vain  hyvin pienialaisina, nykyrakenteen mandolli- 
simman tarkka hyväksikäyttö  ja  uuden kiviaineksen tarpeen minimointi 

* 	Suunnittelussa tulisi käyttää hyväksi viimeisintä tietoa rakenteiden 
parantamisen tekniikasta  liikennöidyillä  väylillä  

= 	tutkimus: maatutka, pudotuspainolaite  ja vaurioinventointi, parantam  is- 
tarpeen arviointi: parhaimmin olemassa olevaa rakennetta analysoivat 
menetelmät (pudotuspainolaitteen tietoja hyödyntävät laskennat, 
vaurioitumiskehitys); työtknhikka:  perusratkaisut mandollisimman 
pinnallisia, levitystekniikassa huomio työmenetelmiin,-järjestykseen 

 ja  -aikaan sekä materiaalien valintaan 
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Rakenteellisen suunnittelun tavoitteet 

Oulun  kehitysyksikkö  määritteli rakenteelliselle  suunnittelufle laatutavoitteet, 
 joita soveltaen päädyttiin seuraaviin  tarkasteluperiaatteisiin.  

Olemassa olevan rakenteen  kuormituskestävyyden  analysointi:  

* 	KUAB analyysiohjelma,  suomalainen  päällysrakenteen mitoitus 

* 	RAK-PAR  rakenteen parantamisen  mitoitusohjelma 

* 	ASTO -versio  analyyttisestä nykyrakenteen parantamistarpeen  las- 
kennasta 

Laatutavoitteissa  esitettiin lisäksi yhtenä  arviointimenetelmänä  perinteistä 
nykyisten kerrosten  materiaaliominaisuuksiin  sekä  kerrospaksuuksiin  ja 
pohjamaan  kantavuuden arviointiin perustuvaa laskentaa. Tätä tarkastelua ei 
kuitenkaan tehty, koska  kerrospaksuudet  osoittautuivat oletettua suuremmiksi 

 ja  toisaalta muut  laskentamenetelmät  antoivat keskenään hyvin  yhdenmukai-
sia  tuloksia. 

Rakenteiden  riittävyys routimisen  kannalta  tarkistettaisiin normaalikäytännön 
 mukaisesti, samoin  geotekninen  kantavuus.  

Tien  leventämisen  periaatteisiin  ja työmenetelmiin  kiinnitettäisiin erityisesti 
huomiota, jotta saataisiin aikaan  homogeeninen  rakenne.  

Laatusuunnitelman  mukaisesti sovittiin, että suunnittelija esittelee eri  mitoitus-
tarkastelut vertailuineen  sekä valitut ratkaisut  perusteluineen  lyhyen raportin 
muodossa. 

Yhteenveto hankkeen tavoitteista  rakenteel liselta  kannalta  

1) Hyödynnetään mandollisimman tarkkaan nykyinen rakenne.  

2) Jo  tiesuunnitelmavaiheessa  kiinnitetään huomio  työtekniikoihin 
 riittävällä tarkkuudella, että saadaan aikaan mandollisimman 

 homogeeninen  rakenne  ja  voidaan arvioida vaihtoehtoisten toi-
menpiteiden liikenteelle  ja  ympäristölle aiheuttamat haitat  ja 

 häiriöt sekä vertailla eri toimenpiteiden  kokonaisvaikutuksia. 
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3  TUTKIMUSMENETELMÄT, LÄHTÖTIEDOT, 
LÄHTÖTIETOJEN  LUOTETTAVUUS 

Rakenteellista suunnittelua varten oli  kerättynä  tietoja usealta eri vuodelta. Eri 
 tietolajit  sekä niiden käyttö suunnittelussa  on  esitetty taulukossa  1  sivulla  lo.  

Maaperätiedot  ovat peräisin vuoden  1968 tiesuunnitelmasta (tiesuunnitelmaa 
 ei ole vahvistettu) sekä vuoden  1976  rakenteen parantamisen suunnitelmista. 

Suunnitelmissa  on  esitetty  näytetietoja, pehmeikköjen  tarkat tutkimukset sekä 
 kalliopintatutkimukset.  Tietoja täydennettiin uusilla  pohjatutkimuksilla  syksyllä 

 1993,  jolloin tehtiin myös  vertailukairauksia  vanhojen  kairaustietojen,  lähinnä 
 si ipikairauks ien, tarkistam iseksi. Epävarmuustekijänä  on  vanhojen  kairausten 

 oikea  kohdentaminen,  mikä vaikuttaa eniten arvioitaessa  kalliopinnan  sijaintia 
sekä  pehmeikön  rajoja.  

Kantavuusmittaukset  on  tehty keväällä  1990  (lukemat ainoastaan neljältä 
 geofonilta)  sekä keväällä  ja  kesällä  1993.  Kevään  -93  mittaus  on  saattanut 

 ajoittua  myöhemmäksi kuin kantavuuden heikoin ajankohta eli saatu  kanta-
vuuslukema  voi paikoin olla liian suuri. Kevään  -93  mittaus  on  sidottu 

 tierekisteri-osoitteeseen, muut  paalutukseen. Mittauspisteiden sijainnissa  on 
 niin  ollen satametritasolla  pientä  poikkeamaa,  pidemmillä  jaksoilla  virheen 

merkitys vähenee.  

Vaurioinventointia  on  tehty eri  jaksoilla  vuosina  1987, 1989, 1992  ja  1993. 
 Inventoinnissa kirjataan eri  vauriotyypit  kutakin sataa metriä kohden sekä 

lasketaan vaurioiden yhteisvaikutusta kuvaava  vauriosumma,  jonka perus-
teella voidaan määrittää  vaurioitumisnopeus. Inventointi  on  nykyisellään 

 rutiinitoimenpide,  joten  sen  tietoja voidaan pitää luotettavina. Yksittäisen 
 vaurion  tarkkaa sijaintia ei saada esille, mutta saadaan  vertailutietoa erilailla 

vaurioituneista tiejaksoista  sekä pidemmän ajanjakson  vauriokehityksestä.  

Käytettävissä  on  lisäksi keväällä  1993  erikseen piirretty  vauriokartta,  josta 
käy ilmi, miltä  tie  näyttää  ja  miten vauriot sijaitsevat.  

Tasaisuusmittaukset  on  tehty piirin  PTM -autolla kesällä  1992  ja  keväällä 
 1993 vakiokäytännön  mukaisesti.  Mittauksista  saadaan laskennallisesti tien 

keskimääräistä tasaisuutta kuvaava  IR  1 -arvo sekä  yksittäisepätasaisuuksien 
 (tietyn  kiihtyvyysarvon  ylittävät) lukumäärä kutakin sataa metriä kohden.  
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Kohteella  tehtiin  maatutkaluotaus  kesäkuussa  1993.  Luotauksen  teki Turun 
tiepiiri, joka myös tulkitsi profiileihin kerrosrajat sekä erikseen pohjamaan 
rajan sekä toimitti mittakaavat kerrospaksuuksien määrittämistä varten. 
Luotauksen yhteydessä videoitiin yleiskuva  koko  kohteesta. Kerrosrajojen 
tulkintaan  on  vielä jäänyt aukkokohtia. Suurin hyöty  on  saatu kokonaiskerros-
paksuuksien määrittämisestä sekä rakennekerrosten  ja pohjamaan sekoittu-
miskohtien näkymisestä ja pehmeikkäkohtien painumista. Kalliopinnasta  ei ole 
saatu tarkkaa kuvaa kallion rikkonaisuuden vuoksi. Mittakaava lienee hieman 
virheellinen,  sillä sen  laskemiseen käytetty dielektrisyysvakion arvo vastaa 
huonokuntoisempia rakennekerroksia kuin tässä kohteessa  on  osoittautunut 
olevan. Virhe merkitsee sitä, että todelliset kerrospaksuudet ovat tässä 
esitettyä hieman suurempia. 

Kohteelta  on  otettu autokairauksella kerrosnäytteitä  vuonna  1988.  Näytteitä 
 on  otettu runsaasti, mutta rakeisuuden määrityksiä  on  tehty  vain  vähäinen 

määrä. Verrattaessa tutkaprofiileja näytetietojen kanssa  on  paikoin ollut 
epäilyjä, onko näytteiden sijaintitietona ilmoitettu paalutus sama kuin suunni-
telmapaalutus. Kesällä  1993  otettiin lisäksi päällystenäytteitä. Päällystepak-
suus  on  oleellinen tieto arvioitaessa nykyrakenteen kestävyyttä. 

Routakohtien  kartoitusta  on  tehty vuosina  1986, 1988, 1989  ja  1993.  Pahim-
mat suunnittelujaksolle osuvat routanousukohdat ovat paaluilla  9640-9680, 
13658-13664, 13760-14060.  Routanousuvaaituksia  ei ole tehty. Näillä 
havainnoilla voidaan paikantaa routivat kohdat; routimisen laajuudesta  ja 
haitan  määrästä saataisiin vaaitusten avulla tarkempi  kuva.  

Kesän  ja  syksyn  1993  aikana  on  tehty useita  maastokäyntejä,  joiden aikana 
 on  arvioitu sellaisia tekijöitä, joita edellä kuvatuista tiedoista ei ole käynyt 

esille: kuivatuksen puutteet, pahimpien vauriokohtien poikkileikkaustyyppi, 
poikkiproflilin puutteet, päällysteen muodonmuutokset (muu kuin kulumisura). 
Arviot ovat silmämääräisiä  ja sijaintitieto likimääräinen. 



-4 
C 
-4 

C 
(ID  

ni  z  
ni  
-1  
ni  
I- 

-1 

I 
-4 
0 : 
-4  
ni  a 
0 
-4 

I 
-1 

-4 

0 
C- 
ni  z 
I- 
C 
0 

'3 

vi 

CD 
CD 

CD 
CD 

CD  
-'  
CD 

CD 
3 
(ft 
3 
CD 

CD 

3 
CD: 

CD 

CD  

Lähtötietolaji Mittausajankohta  Tiedon muoto Tiedon käyttö  
Maaperätiedot  Vuosilta  1969  ja  1972; - 	 Kairausdiagrammit  ja  maalajitiedot - 	 Täydentävien  tutkimusten  kohdentaminen, routi- 

______________________ täydennykset  1993  poikki-  ja  pituusleikkauksissa vuuden  arviointi,  pohjanvahvistustarpeen  arviointi 
Kantavuus Kevät  1990 - 	Alkuperäiset  taipumamittaustiedot - 	RAKPAR-,  KUAB-  ja  analyyttisen  mitoitusohjel - 

100  metrin välein kummaltakin  kais-  man lähtötietoina  
Kevät  1993  talta  - 	 Profiilikuvat  eri  geofoneilla rekisteröidyistä taipu- 
Kesä  1993  mista  

Vauriot  Tieosa  01 - 	Eri  vauriotyyppien  määrä kutakin  - 	 Profiilikuvat  eri  vauriotyypeistä  
1200.4600 1987  sataa metriä kohden, yksikkönä  vau- - 	Pahimmin  vaurioituneitten  kohtien haku  
4600.6800 1989  nosta riippuen  m tai m2. - 	Edellisen  päällysteen  vaurioiden  näkyminen uu- 
6800.8400 1992 - 	Vaurioiden yhteisvaikutusta kuvaava  dessa  päällysteessä  
kokonaan  1993 vauriosumma  (m2). - 	Eri  tiejaksojen vaurioitumiskehitys: vauriosumma 
Tieosa  02  suhteutettuna  päällysteen  ikään  inventointivuonna 

___________________  kokonaan  1992  

Tasaisuus  Koko  jakso kesällä  1992 - 	 IRI (mm/rn)  ja  yksittäisepätasaisuuk- - 	Tarkistus muiden  lähtötietojen  antamaan kuvaan  
ja  keväällä  1993 sien  määrä kutakin sataa metriä  routivista  tai  heikommin kantavista 

kohden osuuksista  
______________________ 

- 	kevät-  ja  kesätasaisuuksien  vertailu  
Maatutkaluotaus  Kesäkuu  1993 - 	Kummaltakin kaistalta sekä  19 poik- - 	 Kokonaiskerrospaksuuksien  määrittäminen  tiejak- 

kileikkauksesta  900 MHz:n  antennilla  soille 
tuotetut profiilikuvat,  joihin  on  merkitty  - 	 Rakennekerrosten  ja  pohjamaan sekoittumiskoh- 
kerrosrajat  tien haku  

- 	Oikealta kaistalta  500 MHz:n anten- - 	Syiden haku  vauriokohdille 
nilla  tuotettu  kuva,  johon  on  merkitty  - 	 Kalliopintojen  haku  
rakennekerrosten  ja  pohjamaan  raja - 	Edellisen parantamisen  suunnitelmakuvissa esitet- 

- 	 Mittakaavat  kummankin  antennin  tyjen massanvaihtokohtien  laajuuden  todentaminen 
kuville 

- 	 Lisätutkimusten kohdentaminen 

Autokairanäytteet  1988; päällystenäyt -teet  - 	 Kerrospaksuudet näytepisteissä, - 	 Maatutkaprofiilien  tulkinnan  lähtötietoja  
1993  arvio materiaalista  - 	Kerrosten laadun arvioiminen  

- 	Muutamien  kerrosnäytteiden  sekä  - 	 Pohjamaan maalajin  ja  kantavuusluokan arvioimi- 
_____________________ _______________________ pohjamaanäytteiden rakeisuuskäyrät nen. 

Routapaikka-arviot  1986, 1988, 1989, 1993 - 	Pahimpien  routanousukohtien paalu- - 	 Routakohtien  tunteminen  rakennesuunnittelussa. 
_____________________  lukemat.  

Maastokäynnit  Useita käyntejä kesällä  ja  - 	 Silmämääräinen  arvio, havainnot  - 	Muiden  lähtötietojen  antaman kuvan tarkistaminen 
syksyllä  1993 sidottiln  maastossa näkyvään  paalu-  ja  täydentäminen  omilla  havainnoilla 

tukseen  
-'  

0  
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4  TIEN  HISTORIA  SEKÄ  NYKYTILAN  KUVAUS  

Tie on  rakennettu  1957  ja  sille  on  tehty rakenteen parantaminen  1976-77. 
 Alkupää paalulle  7500  asti  on  päällystetty  1989,  loppupään päällystämisvuosi 

 on 1985.  Päällystetyyppi  on  asfaltti.  

Tien  tasausta  on  korjailtu  sekä pohjamaan painumien että tasauksen puuttei-
den  takia useaan otteeseen. Samoin  on  tehty runsaasti kaivuja routakohtien 
poistamiseksi. 

Rakennekerrokset 

Tutkaprofiilien  ja  käytössä olleiden näytetietojen perusteella määritettynä  on 
 saatu kuvassa  2  esitetty kokonaiskerrospaksuuden vaihtelu. 

Näytetietojen  mukaan jakava kerros  on  tehty sorasta, suodatinkerrosta  on 
 käytetty  vain  muutamassa kohdassa. Kantavan kerroksen paksuus  on 

 keskimäärin  0.15 m  ja  se on  tehty murskeesta. Useissa kohdin nykyisten 
sitomattomien kerrosten välissä  on  keskimäärin  5  cm:n  vahvuinen vanha  ÖS- 
kerros, jonka jatkumista näytepisteiden välillä ei tutkaproflileista saada 
varmuudella esille. 

Rakennekerrokset  jatkuvat tutkaprofiilista saadun yleiskuvan mukaan yhtenäl-
sinä. Pohjamaan  ja  kerrosten  raja on  muutamaa poikkeusta lukuunottamatta 
selvä eli sekoittumista ei ole routa-  tai  kantavuusongelman  takia tapahtunut. 

Kantavan kerroksen alapinnassa  on  paikoin havaittavissa runsaasta hieno-
ainespitoisuudesta johtuvaa kosteutta, mikä ilmenee kevätkantavuuden 
alenemisena. Kerrosnäytteet olivat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta 
routimattomia. 

Kantavuus 

Kuvassa  2 on  esitetty kevään  1993  kantavuusmittauksen  tuloksista profiiliku-
va.  Kuvaan  on  merkitty päällysrakenneluokan  2 AB  mukainen tavoitekanta-
vuus. Mittaukset eivät välttämättä ole osuneet kevätkantavuuden heikoimpaan 
aikaan. 
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Vauriot  

Koko suunnittelualueella on vauriomäärä  vähäinen. Keskimääräinen vau-
riosumma  on 13 m2/100 m. Vertailutietona  mainittakoon, että seudullisen tien 
uudelleenpäällystyskriteerinä  (PMS-järjestelmä)  on  Hämeen tiepiirissä 
käytetty  40 m2/1 00 m.  Tämä  raja-arvo ylittyy  vain  muutamassa yksittäisessä 
satametrisessä. 

Yksittäisistä vaurioista päätyyppinä  on pituushalkeama,  joka kertoo paikalli-
sista routaongelmista. Lisäksi esiintyy runsaasti keskisaumahalkeamaa, joka 
ei näyttäisi olevan routimisesta aiheutunutta. Isoja halkeamia eli pituus-, 
poikki-  tai saumahalkeamia,  jotka ovat yli  2 cm  leveitä, sekä kantavuuspuut-
teesta kertovaa verkkohalkeilua ei esiinny  koko  jaksolla kuin muutamassa 
yksittäisessä paikassa. Kuvassa  2 on  esitetty profiilikuva vaurioista. 

Tasaisuus  

IRl -arvo  on 70 %:lla tiepituudesta  alle  2.7,  joka vastaa kuntoluokituksissa 
arvoa hyvä.  Vain  muutamassa yksittäisessä satametrisessä tasaisuus  or 

 luokkaa huono. Keväällä  ja  kesällä mitatut tasaisuudet ovat hyvin yhdenmu-
kaisia eli erityisiä rakenteellisia ongelmia ei ole tasaisuustietojen perusteella 
pääteltävissä. 

Silmämääräiseen  tarkasteluun perustuva kuvaus 

Maastossa tehdyn silmämääräisen arvion mukaan  tie on jaettavissa  kahteen 
pääjaksoon. Ensimmäiset  7  kilometriä ovat hyväkuntoista tietä, jossa  on 

 havaittavissa lieviä painumia pehmeikkäkohdilla mutta vaurioiden määrä  on 
 vähäinen. Loppujaksolla topografian muuttumiskohdassa  on  havaittavissa 

poikkiprofiilin deformaatiota sekä paikoittain pahemmin vaurioituneita kohtia. 
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5  PARANTAMISTARPEEN  ARVIOINTI  

5.1  Kuormituskestävyys 

Parantamistarpeen  arviointi aloitettiin nykyisten rakennekerrosten kuormitus- 
kestävyyden tarkastelulla. Työkaluina käytettiin tavoiteasettelun yhteydessä 
sovittuja laskentamenetelmiä. Eri menetelmiä verrattiin käyttäen parantamis-
menetelmänä päällysteen lisäystä. Laskenta tehtiin kevään  93  mittaustiedos-
tolla.  

Myös eri aikoina mitatuilla kantavuusarvoilla tehtiin vertailulaskenta. Tämän 
laskennan tarkoituksena oli etsiä ne kohdat, joissa  on  tapahtunut suurin 
muutos vuosien  1990  ja  1993  välillä sekä joiden kevätkantavuus  on  huomat-
tavasti kesäkantavuutta heikompi. Laskennan käyttämä jaksotus 'hukkaa" eri 
aikoina tehtyjen mittausten mandolliset pienet sijaintipoikkeamat  ja mittausvir-
heet.  

Seuraavassa  on  lyhyt kuvaus eri ohjelmien laskentaperiaatteista, laskentojen 
virhelähteistä sekä tuloksien eroavaisuuksien syistä. 

Laskentaperiaatteet  ja  virhelähteet  

KUAB-analyysiohjelma  on  kaikkien tiepiirien käytössä oleva laitevalmistajan 
toimittama ohjelma pudotuspainolaitemittausten tulkintaan. Ohjelman perus-
toimintoja ovat lämpötila-  ja kevätkantavuuskorjaukset,  jotka tehdään mita-
tuista taipum ista lasketu  il  le  kantavuusarvoil  le.  

Ohjelma (suomalainen päällysrakenteen mitoitus) vertaa mittauspisteittäin 
levyn keskeltä mitatusta taipuma-arvosta eli kokonaistaipumasta määritettyä 
kantavuusarvoa annettuun tavoitekantavuuteen  ja  ilmoittaa parantam istar-
peen.  Lopputuloksena saadaan jaottelu parantam istarpeen mukaan yhtenäi-
sun  jaksoihin.  

Ohjelma käyttää kokonaistaipumasta laskettua kantavuusarvoa, eikä  se  niin 
 ollen  huomioi eri kerrosten ominaisuuksien eroja. Esimerkiksi pehmeikkö-

osuuksilta saadaan pudotuspainolaitteella aina heikkoja mittaustuloksia vaikka 
kerrokset sinällään olisivat kunnossa. Toisaalta  kovan  pohjan ollessa lähellä 

 jää  kokonaistaipuma  pieneksi,  ja  esimerkiksi kantavan kerroksen hienonemi-
nen  jää  huomaamatta. 
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Ohjelma ei ota päällysteen lisäystä laskiessaan huomioon nykyistä päällystet-
tä  vaan laskee uuden päällysteen erillisenä kerroksena. Virhe aiheuttaa ylimi-
toitusta silloin, kun nykyinen päällyste ei ole pahasti vaurioitunut. 

Ohjelman  on  kehittänyt Fulgeo Oy.  Se  käyttää pudotuspainolaitteella mitatus-
ta kokonaistaipumasta  laskettua kantavuusarvoa. 

Ohjelma laskee joko automaattisesti määritetyUle  tai  käyttäjän antamille 
jaksoille kantavuuden mitoitusarvon, joka  on  havaintojen keskiarvo vähennet-
tynä keskihajonnalla. Parantamistarv'e määritetään vertaamalla mitoituskanta-
vuutta tavoitekantavuuteen. Parantamisen mitoitus tapahtuu käyttäjän anta-
man materiaalimodulin pohjalta Odemarkin menetelmään perustuen. 

Ohjelman heikkouksina ovat samat tekijät kuin KUAB:ssa. Mitoituskantavuu-
den  laskentatavasta johtuen  RAKPAR  esittää KUAB:iin verrattuna suurempaa 
parantam istarvetta. Kyseinen laskentatapa perustuu tielaitoksen ohjeeseen, 
joka näyttäisi johtavan  yl im itoitukseen. Ääritulosten poistamisel  la  (arvot jotka 
olivat nollalukemia  tai  suurempia kuin  600)  saatiin virhettä hieman pienem-
mäksi. 

Ohjelma  on  tehty Oulun yliopistossa. Mitoitus perustuu pudotuspainolaitteella 
määritettyjen taipum ien avulla tehtävään arvioon nykykerrosten moduleista. 
Niiden perusteella lasketaan päällysteen alapinnan vetojännitys  ja alusraken-
teelle syntyvä puristusjännitys. Saatuja arvoja verrataan sallittuihin arvoihin. 

Lähtötietoina  annetaan pudotuspainolaitteen  m ittaustiedosto  sellaisenaan, 
KKL  tai  sen  laskemiseen tarvittavat suureet, rakennekerrosten Poissonin luku, 

 bitum illa  sidottujen kerrosten yhteispaksuus sekä kantavan/jakavan kerroksen 
paksuus.  

Tu losteena  saadaan mittauspisteittäin rakennekerrosten  E-modulit  sekä 
nykyisen rakenteen kestoikä  ja vahvistamistarve.  Ohjelma antaa vielä vahvis-
tamistarpeen suhteen yhtenäiset jaksot. Jaksotus perustuu yhdistettyjen 
pisteiden  (min. 4)  keskiarvon  ja  seuraavan pisteen  välisen hajonnan  vertaa-
miseen. 

Ohjelman suurimpana virhelähteenä ovat päällystepaksuuden määrittäm ises-
sä  tapahtuneet virheet sekä pudotuspainolaitemittausten olosuhdeherkkyys. 
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Laskentatulosten  vertailu 

Laskentatulokset  on  esitetty kuvassa  3.  

KUAB:n  ja RAKPARin laskennat  antavat toisiaan vastaavan tuloksen  sen 
 suhteen, miten parantam istarve vaihtelee.  S  inällään  tulosten yhdenmuo-

toisuus ei ole ihme,  sillä  kumpikin ohjelma käyttää lähtötietonaan kokonaistai-
pumaan perustuvaa kantavuusarvoa. Myös lisäystarpeen mitoitus  on  samaan 
teoriaan perustuva. Mitoituskantavuuden määrittämisessä olevasta erosta 
johtuen  RAKPAR  esittää suurempaa parantamistarvetta. 

Analyyttinen  m  itoitusohjelma  esittää systemaattisesti pienempää parantam  is- 
tarvetta kuin muut ohjelmat. Koska kerrospaksuudet ovat tällä kohteella 
suuria, muodostuu oleellisimmaksi mitoitustekijäksi päällysteen alapintaan 
syntyvä vetojänn itys eikä pohjamaahan kohd  istuva pu ristusjännitys.  Laskenta 
ei "sorru" heikkoihin pohjaolosuhteisiin, vaan esittää pehmeikkökohdillekin 
samansuuruista lisäystä kuin muualle. 

Analyyttisen menetelmän käyttö ainoana tarkasteluna edellyttää, että lähtötie-
dot  ovat tarkkoja  ja  kattavia. Päällystepaksuus pitää olla tarkasti määritetty, 
kantavuusmittausten pitää olla juuri oikeana ajankohtana tehtyjä. Ehdot eivät 
yleensä toteudu etenkään pitkillä tiejaksoilla  ja vaihtelevissa  olosuhteissa.  

RAKPAR  in  käyttäminen edellyttää tarkistusten tekemistä saatuihin laskenta- 
tuloksiin, koska ne ovat ylimitoituksen puolella. Positiivisena piirteenä  or 

 ohjelman havainnollisuus. Käyttäjän  on  helpompi tulkita sellaista ohjelmaa, 
jonka toimintoja voi seurata  ja laskennat  tarvittaessa tarkistaa. Analyyttistä 
ohjelmaa käyttäessään suunnittelija  on  ohjelman armoilla eikä lopputuloskaan 
ole  kovin havainnoll isessa  muodossa. 

Koska laskennat eivät ole työläitä, olisi suositeltavaa käyttää kuormitus- 
kestävyyden arvioinnissa rinnakkain kahta menetelmää. KUAB  tai 

 RAKPAR  soveltuu perustarkasteluksi, analyyttisellä ohjelmalla tehtävä 
vertailu laskenta tuo esille poikkeavat jaksot. 

Yhteenvetona tulostettiin parantamistarpeeltaan erilaiset jaksot,  kuva  3. 
 Parantamistarve  on  ilmoitettu AB:n lisäyksenä  ja  se  vaihtelee  4  ...  10 cm.  

Eri lähtötietoja analysoimalla sekä ympäristö-, liikenne- yms. olosuhteet 
huomioimalla tehdään lopullinen parantamismenetelmän valinta  ja mitoitus. 

 Tällöin mm.tarkastellaan, voidaanko uudelleenpäällystyksen yhteydessä van-
han  ja  uuden päällysteen katsoa toimivan yhtenäisenä kerroksena eli onko 
nykyinen päällyste tarpeeksi ehjä. 



L........_RAKPAR  I  _____ _____  _____ _ 
1000 2000 	3000 	4000 	5000 6000 	7000 	8000 9000 	10000 	11000 12000 	13000 14000 	15000  

Paatu  

KUAB  12  .  .. ..JSL: 1L...:.T 
-r  

1000 2000 	3000 	4000 	5000 6000 	7000 	8000 9000 	10000 	11000 12000 	13000 14000 	15000  
Paalu  

NALYYTTINENI 12  ___  

1000 2000 	3000 	4000 	5000 6000 	7000 	8000 9000 	10000 	11000 12000 	13000 14000 	15000  
Paalu  

YHTEENVETO  .4-5 Y 	5 	. 

KEVÄT/KESÄ  ERO  ................ . . 	. 	.  0  

z  
CJ)CJI 
--'  

z 
>1:, 

-i3  
Cn  
3 
CD 

CD 
CD 

3 

KUVAN SELITYKSET:  

PARANTAMISTARVE  ON  ILMOITETTU  AB:N LISAYKSENA  (CM) 

0 	KATKOVIIVALLA  ON  ESITETTY KORJAUS, JOSSA NYKYINEN  PAALLYSTE  JA  LISÄKERROS  ON  
LASKENNALLISESTI MAA RITETTY YI-ITENÄISENÄ KERROKSENA  

YHTEENVETO  LASKENNOISTA;  MITÄ TUMMEMPI  RASTERI  SITÄ SUUREMPI  ON  RAKENTEEN  
VAHVISTAMISTARVE 

KEVAAN 1993 JA  KESÄN  1993  KANTAVUUSMITTAUKSILLA  TEHTYJEN  LASKENTOJEN  SUURIM-
MAT  POIKKEAMAKOHDAT;  MITÄ TUMMEMPI  RASTERI  SITÄ SUUREMPI  ON  POIKKEAMA  

Kuva  3. Para ntamistarpeen  arviointi,  rakennekerrosten kuormituskestävyys.  

D) 



Maantien  325  rakenteen  parantamismenetelmän  valinta 	 18  
PARANTAMISTARPEEN  ARVIOINTI  

5.2  Vaurioitumistarkastelu  ja  ongelmakohtien  syiden haku  

Vau rioitum istarkastelun  tarkoituksena oli selvittää rakenteelliset ongelmat 
sekä arvioida ongelmien syyt. Tällä perusteella voitiin päättää, mitkä  paranta-
mismenetelmät  ovat eri jaksoilla mandollisia. Tässä vaiheessa haettiin ni-
menomaan päätoimenpidettä, ei yksityiskohtaisia ratkaisuja. 

Perustarkasteluna  oli päällystevaurioiden tutkiminen. Kevään  1993  vaurioti-
lanteen  lisäksi olivat käytössä edellisen päällysteen vauriotiedot. Vauriosum-
ma  suhteutettiin päällysteen  ikään mittaushetkellä  ja  saatiin ns. vaurioitumis-
nopeus: kohteen alku-  ja  loppupäässä samansuuruiset vauriosummat eivät 
vastaa toisiaan,  sillä  alkupäässä vauriot ovat syntyneet  4  vuodessa, loppu-
päässä  8  vuodessa. 

Vauriotarkastelun  tuloksena saatiin:  

1) pahimmin vaurioituneet jaksot sekä vauriosumman että eri vauriotyyppien 
suhteen  

2) nopeimmin vaurioituneet jaksot  

3) ne pahat vauriokohdat, jotka ovat olleet näkyvissä  jo  edellisessä päällys- 
teessä 

Vau riotietoja  verrattiin kuorm ituskestävyystarkastelun tuloksiin.  Jos  vaurioiden 
määrä oli vähäinen eikä maastotarkasteluissakaan ollut havaittavissa erityisiä 
ongelmia, voitiin parannustoimenpiteeksi hyväksyä pelkkä päällysteen lisää-
minen. Mikäli vaurioitumisnopeus oli suuri  tai  yksittäisiä vaurioita runsaasti, 
haettiin syitä vaurioitumiselle  ja  sitä kautta rajattiin mandolliset parantamis-
toimenpiteet. 

Kevät-  ja kesäkantavuuksilla  tehdyn vertailulaskennan avulla löydettiin kevät- 
kantavuuden suhteen heikoimmat jaksot. Niiden vauriot tarkistettiin  ja  haettiin 
syitä näytetietojen, maatutkaprofiilien sekä kartta-  ja maastotarkasteluna 

 tehdyn kuivatuksen ongelmien haun avulla. Vastaavat tarkastelut tehtiin 
tasaisuuden mukaan heikoimmille kohdille sekä kevät-  ja kesätasaisuuksien 
poikkeamajaksoi  Ile.  

Maatutkaprofi ileista  arvioitiin, oliko vau riokohdilla tierakenteessa paljon 
kosteutta sitovaa materiaalia, pohjamaa sekoittunut rakennekerroksiin  tai 

 lohkareita  nousemassa pintaan. Samoin voitiin tarkistaa aikaisempien  mas-
sanvaihtokohtien kiilaus  jne. 
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Kaikkiaan vauriotarkastelu toi esille yksittäisiä kohtia, jotka vaativat omat lisä-
parantam ismenetelmänsä. Muualla parantaminen voi rajoittua rakenteen 
vahvistamiseksi vastaamaan kasvavan liikenteen aiheuttamaa kuormitusta.  

KANTA  VUUS  210  -  270  MN/rn 2,  alentunut huomattavasti kevään  1990 
 arvoista 

VAURIOT 	Pituusha!keamia edellisessä  ja  nykyisessä päällysteessä 
TASAISUUS 	Keväällä mitattu  JR!  suurempi (= epätasaisempaa) kuin 

kesällä  
MA.4  TUTKA 	Korjaustyönä tehdyn massanvathdon päähän  on  jäänyt 

routivaa  ainesta tierakenteeseen, lohkareita nousemassa 
pintaan  pi 2750  

TIEN  PINTA PL 	2660 	2680 	2700 	2720 	2740 	2760  

=  Tarvitaan routimista estävä/lieventävä toimenpide  ply 2700  -  2770 
 MASSAN  VAIHTO/TERAS  VERKKO  

Kuva  4.  Esimerkki vaurioitumistarkastelusta. 
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6  PARANTAMISEN PÄÄPERIAATTEET 

 6.1  Rakenteen vahvistaminen 

Kun edellä kuvattu tarkasteluprosessi oli käyty läpi  koko tielinjalla,  päädyttiin 
esittämään tien jakamista kahteen perusjaksoon. 

IUI1I11.I.:t1.I,J  

Nykyinen päällyste  on  ehjä eivätkä useimmat aikaisemmassa päällysteessä 
näkyneet vauriot ole päällystämisen jälkeen enää tulleet näkyviin. Rakenne- 
kerrosten vahvistarnistarve  on  vähäinen eivätkä muutkaan lähtötiedot osoita 
suuria ongelmia. 

Näillä perusteilla parantamismenetelmäksi valittiin päällysteen lisäys. Näin 
voidaan parhaimmin  ja  edullisimmin hyödyntää nykyisen ehjän päällysteen 
kantavuusominaisuudet. Lisättävän päällystekerroksen paksuus  on 5 cm. 

I1ILisIsLsM' 

Parantamismenetelmän  valintaan vaikuttivat: 

-  Nykyinen päällyste  on deformoitunut  ja  paikoin pahasti rikki, jolloin  on 
 hyväksi tehdä homogeeninen alusta uudelle päällysteelle. 

-  Jakson rakennekerrosten kuormituskestävyys  on  heikompi kuin alkupääs-
sä. 

-  Vaihtelevan kalliopinnan aiheuttamia pohjamaan kantavuuseroja pitää 
tasoittaa. 

-  Rakenteen pitää olla joustava, koska lievää routimista  on  odotettavissa 
parantamisen jälkeenkin. 

-  Menetelmän pitää olla kustannuksiltaan edullinen  ja  se on  voitava tehdä 
nopeasti. 

-  Pitää säästää kiviaineksia, joita tällä kohteella  on  heikosti saatavilla. 

Bitumistabiloinnin  katsottiin parhaiten vastaavan näihin vaatimuksiin. Vaih-
toehtoina olleiden murskeen lisäyksen  ja  nykyisen päällysteen päälle tehtävän 
stabiloidun kerroksen heikoiksi puoliksi todettiin  mm.  suuri kiviaineksen tarve, 
kustannukset, tasauksen nousu (murskevaihtoehto)  ja  siten leveämmän 
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tiealueen  tarve. Pelkkä päällysteen lisäys katsottiin riskiksi. Päällystettä olisi 
pitänyt lisätä  8 -  lo cm,  jolloin syntynyt rakenne olisi jäykkä  ja  siten herkkä 
mandollisille alusrakenteen deformaatioille. 

Valittu toimenpide sisältää nykyisen päällysteen rikkomisen, murskeen 
lisääm  isen ja  näin syntyneen kerroksen  bitum istabiloinnin. Poikkileikkaus 

 voidaan muotoilla ennen stabilointia, jolloin ei synny materiaalihävikkiä. 
Stabilointisyvyys  on 20 cm,  päälle tulee  5 cm:n AB -kerros. 

JYRA 	 SEKOITUSJYRSINTÄ  
PAALLYST(S HÖYLÄ STABILOINTt  Cl) 	POIKKIL.  MUOTOILU ESIJYRSINTA 

JYR 	 TIIVISTYS 	 2JKAISTA  

Ii..!  
NYKYISEN  PAALLYSTEEN  REUNA  

Kuva  5.  Kaaviokuva  stabiloinnin  etenemisestä. 

Jaksolla olevissa tasauksen nostokohdissa  mu rskekerroksen yläosaan 
 tehdään bitumistabilointi, joka  on  saman hintainen vaihtoehtona olevan  BS- 

kerroksen kanssa. Näin saadaan mandollisimman yhtenäinen rakenne  ja 
 toisaalta stabiloinnin yksikköhinta edullisemmaksi.  

6.2  Muu  parantamistarve  

Kummankin perusjakson sisällä  on  erikseen yksittäisiä kohtia, joissa tehoste-
taan kuivatusta, tehdään massanvaihto  tai  käytetään teräsverkkoa heijas-
tushalkeamien ehkäisemiseksi jne. Näiden toimenpiteiden tarkempi rajaus  ja 

 suunnittelu tehdään rakennussuunnitelmavaiheessa. 

Tasausta  nostetaan muutamassa kohdassa puutteellisten näkemien vuoksi. 
Sahalanden keskustan kohdalla tasausta alennetaan liikennejärjestely-  ja 
maisemakuvasyistä.  Tämän osuuden kerrokset mitoitetaan uuden tien 
tilannetta vastaavasti. 
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Yksi tasauksen nostokohdista (paaluväli  4700 - 4900) on pehmeiköllä. 
 Paikalla tarvitaan pohjanvahvistusta penkereen vakavuuden vuoksi. Rat-

kaisuksi  on  esitetty vastapenkereitä  ja  tien reunaosan kevennystä. Vasta-
penkereiden materiaalina käytetään luiskien leikkausmassoja. Tyänaikainen 
liikennöinti voidaan hoitaa ilman kiertotiejärjestelyjä.  

6.3 Tien  leventäminen  

Tien  uusi poikkileikkaus  on 9i7  (vanha  7/6). Leventäminen  parantaa liikenne-
turvallisuutta  ja  se on  hyödyllinen myös rakenteen kannalta. Rakenteellisen 
suunnittelun tarkoituksena oli määrittää perlaatteet levityksen sijoittamiseksi 
mandollisimman edullisesti tien nykyiseen poikkileikkaukseen nähden. 

Päätettäessä tien levittäm  isen  periaatteesta (toispuoleinen vai molemminpuo-
linen)  oli seuraavia tarkastelunäkökohtia  ja reunaehtoja: 

-  Kun levitys tehdään molemminpuolisena,  jää  levityksen  raja pientareelle 
 eikä mandollisesti heikompi rajakohta ole liikennöitävällä alueella. 

- Toispuoleinen  ratkaisu tarjoaa näkemien parantamismandollisuuden 
kaarteissa erityisesti liittymien kohdalla. 

- Toispuoleisessa levityksessä  jää  työn aikana leveämpi liikennöitävä alue 
 ja tiivistystyö  on  helpompaa. 

-  Sillat  ja  niiden rakenteiden asettamat rajoitukset levittämiselle ovat 
pakkopisteitä, joihin tien linjaus pitää sovittaa. 

-  Tien  ympäristössä  on  lisäksi muita huomioon otettavia asioita: kallioleik-
kauksen sijainti, istutukset, luonnonvarainen kasvillisuus, sähkölinjat yms. 
laitteet, kuivatusjärjestelyt. 

-  Molemminpuolinen levittäminen suorilla  ja toispuoleinen kaarrekohdissa 
 sopivat tien poikkikallistuksiin. 

Näillä perusteilla muodostettiin jaksotus levityksen tekemiselle. 

Levitystekn  i ikka  on  sekä päällystäm isosuudella että  bitum istabilointijaksolla 
sitomattoman  kantavan kerroksen yläpintaan saakka sama  (kuva  6).  Nykyinen 
luiska leikataan,  oja  täytetään  ja levitysosalle  tehdään kerrokset. Periaatteet 
ovat rakenteen parantamisen suunnitteluohjeen mukaisia. Materiaalina käyte-
tään luonnonsoraa, kuten nykyisessäkin rakenteessa  on  käytetty. 
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Kai  i  ioaiueilia sivukaltevassa  maastossa tehdään suoto -oja  pohjaves ivirtauk-
sen  katkaisemiseksi. Salaojaa  käytetään siellä, missä avo-ojien käyttö 
johtaisi ieveisiin maaleikkauksiin  tai  missä  se  muutoin paremmin sopii ympä-
ristöön.  

1. PAALLYSTEEN  LISÄYS  

I 	 MINiM  
UUSI  PAALLYSTE  
NYKYINEN  PAALLYSTE  

BS  NYKYISEN  PÄALLYSTEEN PAKSUISENA 	
NYKYINEN  OJA  TAYTETAAN 

/ LUISKAN  

2. BITUMISTABILOINTI 

STABILOINTILEVEYS  4 M  

UUSI  PMLLYSTE 
STABILOITU  KERROS 	 j 

II— 	- -  

NYKYISEN  LUISKAN  LEIKKAUS  JA 
______ 	 \_OJAN  TAYTTO  KUTEN KOHDASSA  1  

NYKYINEN  PAALLYSTE JYRSITAAN  
JYRSITTY  PAALLYSTE LEVITETAAN KOKO  STABILOINTILEVEYDELLE 

 TAI  
BITUMIA KÄYTETAAN TIEN REUNALLA ENEMMÄN KUIN  KESKIOSALLA 
LISÄMURSKE  (N. lo CM)  LEVITETÄÄN 
KERROS  STABILOIDAAN POIKKILEIKKAUKSEN  MUOTOILUN JÄLKEEN  

Kuva  6.  Periaatekuva  tien leventämisestä. 
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6.4 Aikataulutus, liikennöinti  ja  kustannukset  

Parantam istyö esitetään aikataulutettavaks  i  seuraavasti:  

Ensin  tehdään levennysosa kantavan kerroksen yläpintaan  koko  jaksolla. 
Pehmeikälle tehdään vastapenger luiskien leikkausmassoista. Levitysosille 
tehdään  BS-kerros kuvan  6  mukaisesti. Pehmeikkäosuudelle rakennetaan 
tasauksen  noston  edellyttämät kerrokset, kevennys  ja  BS-kerros.  Koko  jakso 
päällystetään seuraavana vuonna, jolloin saadaan vuoden verran painuma-
aikaa. 

Korotus-  ja  leikkausjaksoja  lukuunottamatta tehdään  ensin  levennysosa 
 kantavan kerroksen yläpintaan saakka. Stabiloinnin edellyttämä  asfaltin 

 esijyrsintä  tehdään kaista kerrallaan maksimissaan  500  metrin  matkalle 
 kerrallaan. Kun murskekerros levitetään rikotun  asfaltin  päälle, liikennöinti 

helpottuu. Stabilointi etenee kuvassa  5  esitetyn kaavion mukaisesti. 

Tasauksen nostokohtien  kerrosten tekeminen ajoitetaan siten, että liikenteen 
ei tarvitse kulkea pitkään murskeen päällä  ja  toisaalta stabilointi pääsee  jat-
kumaan  ko.  osuuksille tauoitta. Päällystystyä  etenee stabiloinnin määräämän 
aikataulun mukaan. 

Stabiloinnin  nykyiset työsaavutukset ovat  5000 - 7000 m 2  päivässä. Tällä 
kohteella  koko  stabilointityön  kesto  on 8 - 10  päivää. Vuonna  1993  kustan-
nukset ovat luokkaa  16 mk/m 2  sisältäen  kaiken  muun paitsi murskeen  hinnan. 

 Esijyrsinnän  osuus kustannuksista  on  noin  3  mklm 2 . 

Paaluvälin  4700 - 4900 pehmeikön pohjanvahvistuskustannukset  ovat noin 
 200 000  mk. Pahimm ilie vauriokohdille (lähinnä stabilointiosuudella) varaudu-

taan asentamaan teräsverkkoa noin  50 000  mk edestä. 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat  22.3  Mmk. Tästä rakenteen osuus  on 
 noin  14  Mmk, joka sisältää myös levityskustannukset  ja  kallioleikkausten 

avartamisen.  Sidottujen kerrosten osuus eli varsinainen rakenteen vahvista-
minen  on 3.4  Mmk  (272 000 mk/km)  vastaten  24 %:a  rakenteen kustan-
nuksista. 
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7  KOKEMUKSET 

Seuraavassa  on  esitetty lyhyesti työn aikana kertyneet kokemukset eri 
 lähtötietojen  ja tutkimusmenetelmien  käyttökelpoisuudesta.  

- Päällystevaurioinventointi  antaa täsmällistä  vertailutietoa  eri jaksojen 
 kokonaisvaurioitumisesta  sekä pidemmän aikavälin kehityksestä.  Se 

 antaa suunnittelijalle yleiskuvan kohteesta  ja sen  avulla haetaan tarkem-
paa tarkastelua vaativat kohteet.  Se  ei korvaa maastossa tehtäviä ha-
vaintoja yksittäisten vaurioiden tarkasta sijainnista  ja  niiden ympäristöstä: 

 poikkileikkaus,  kuivatus jne.  

- Lähtötiedot  saa  havainnolliseen  muotoon  piirtämättä  kuvaajia  ja  laske-
maIla tunnuslukuja (esim. vaurioitumisnopeus).  Kun eri  lähtötietoja  tar-
kastellaan systemaattisesti sekä erikseen että yhdessä, löydetään  var-
memmin  ongelmien syyt  ja  tarvittavat toimenpiteet.  

-  Numeeriset tiedot tarvitsevat tuekseen  maastotarkastelun  ja  tien  histo-
rian  tuntemisen.  

- Maatutkan  käytöstä päättäminen edellyttää analyysia kohteesta: laajuus 
 ja  ongelmat, tarvittavat tiedot.  Jos  tutkan käyttö arvioidaan hyödylliseksi, 

päätetään muiden  lähtötietojen  perusteella,  minne  tutkimukset  kohdenne-
taan,  mitä  antennia  käytetään, missä  pituusmittakaavassa tulosteet 

 esitetään jne.  

-  Tällä  kohteefia maatutkan  avulla saatiin varmistus rakenteen kohtalaisen 
hyvästä tilasta.  Tutkaproflileista tarkistettiin  myös  vauriokohtien  ongelmien 
syitä:  pohjamaan sekoittuminen  kerroksiin, kerrosten suuri  kosteuspitoi-
suus  jne.  

Kuormituskestävyyden  arviointi käy helposti  ja  nopeasti kaikilla tässä 
työssä  käytetyillä laskentaohjelmilla.  Tarkastelu suositellaan tehtäväksi 
kandella ohjelmalla  vertailutietojen  saamiseksi: analyyttinen ohjelma 
antaa  alarajan, KUAB  tai  RAKPAR ylärajan parantamistarpeelle.  Analyyt-
tisen ohjelman käyttö ainoana  tarkasteluna  edellyttää varmuutta  lähtötie-
tojen kattavuudesta  ja  tarkkuudesta.  

-  Koska  tierakenteen  käyttäytymistä säätelee useiden eri tekijöiden yhteis-
vaikutus, pitää  parantamismenetelmän valinnankin  perustua eri lähtö- 
tietojen muodostamaan kokonaiskuvaan.  Jos  esimerkiksi kantavuus- 
mittaus näyttää huonoja tuloksia, mutta kaikki muut tiedot tukevat, että  tie 
on  hyvässä kunnossa, ei ole syytä esittää  rankkoja  toimenpiteitä.  
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KIRJA  /  ASIANTUNTIJA  ASIA, KOMMENTIT, ANTI 

Pudotuspainolaitteen  käyttö tien  raken- - 	esitelty  pudotuspainolaitemittauk- 
teellisen  toiminnan arvioinnissa  ja  pa-  sen  tulosten tulkintaa,  taipumasup- 
rantamistarpeen  suunnittelussa  (ASTO pilon tunnuslukujen  kuvaus  
TR  10, VTT tie-  ja  liikennelaboratorio - 	analyyttisen  mitoitusmenetelmän  
735)  kuvaus  

- 	antaa hyvää  teoriataustaa  työlle  

Routavaurlo-  ja  kuivatustutkimus: - 	tarkastellaan  kalliopinnan  korkeus- 
Kalliokohdetutkimus; Tiehallituksen sisäi-  tason,  korkeustasovaihteluiden  ja  
siä  julkaisuja  20/1991, kehittämiskeskus; epätasaisuuksien  vaikutusta  tiera- 
TIEL  4000003 kenteen  toimintaan  ja  vaurioitumi- 

seen;  tarkastellaan  maatutkan  
käyttökelpoisuutta kallion korkeus- 
tason  paikallistamiseen 

- 	tarkastelu  on  tehty  esimerkkikoh- 
teiden avulla; ei mainittavaa hyötyä  

_____________________________________  tässä työssä  

Tierakenteen kantavuusvaihtelu  ja las-  - 	esimerkkikohteiden  avulla  tarkas- 
kennalliset kantavuudet; Tielaitoksen tellaan taipumasuppilon  tulkintaa 
selvityksiä  25/1991, kehittämiskeskus; - teoriataustaa  mittaustulosten  ym- 
TIEL  3200024 märtämiselle 

Routavaurio-  ja  kuivatustutkimus: - 	perusteoriaa pituushalkeamien 
Pituushalkeamat  osa Il;  Tiehallituksen  syntymisestä 
sisäisiä julkaisuja  22/1991, kehittämis- 
keskus;  hEL  4000005  

Kuivatus;  TIEL  2140005 - 	noudatettavia perusohjeita  
Rakenteen parantaminen;  TIEL  2140002  

Tapio  Tölli, päällysteinsinööri - 	kokemuksia  bitumistabiloinnin  on- 
Uudenmaan  tiepiiri nistumisesta,  tietoa työ- 

menetelmistä, -järjestyksestä  ja  
________________________________________  -saavutuksista 

Pertti Nieminen, dosentti  1TKK - 	bitumiemulsiostabilointi  

Kari  Lehtonen,  dipl.ins. - 	kantavuuksista  ja  rakennekerros- 
TIEL/kehittämiskeskus  materiaalien  E-moduleista  

Pertti  Hein, JJ -asfaltti  - 	uuden  bitumistabilointilaitteen 	omi- 
___________________________________ naisuudet,  max työleveys 4 m  

Timo  Saarenketo,  geologi  Lapin tiepiiri - 	kommentit maatutkaproflulien  anta- 
masta  informaatiosta pahimmin  
vaurioituneilla  kohdilla sekä yleis- 
kom  mentti  rakenteesta 

Kauko Kallunki,  työpäällikkö MVR -HAKA  - 	bitumistabiloinnin  kustannukset, 
menetelmät,  työsaavutukset,  sta- 

____________________________________ bilointilaitteiston työleveys  2.5 m  

Markku  Mäkelä,  tiemestari  - mt  325:n ongelmakohtien  kuvaus 
Hämeen  tiepiiri 
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