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Tiivistelmä 

Remixerstabilointi  on  ensisijaisesti vaurioituneiden, kuormituskestävyytensä 
menettäneiden päällystettyjen teiden korjaukseen kehitetty paikallasekoitus-
menetelmä. Menetelmällä kuormituskestävyys paranee alkuperäistä parem-
maksi  ja tierakenteen elinkaari  pitenee merkittävästi. Bitumilla stabiloitu ker-
ros valmistetaan sekoittamalla lämmitetty vanha päällyste hienontuneen 
kantavan kerroksen yläosan  ja  mandollisen lisäkiviaineksen kanssa. Mene-
telmällä saadaan huonokuntoisesta vanhasta rakenteesta yhdefiä käsittely- 
kerralla valmis, tasainen stabiloitu kerros.  Se  kestää vauriotumatta liikennet-
tä  ja  kelpaa sellaisenaan päällysteen alustaksi. 

Työyksikköön  kuuluu säteilylämmitin, kestävä  ja  tehokas remixerlaite, kuor-
ma-autoja sekä tiivistyskalusto. Remixerstabiloinnin työvaiheet ovat: vanhan 
päällysteen lämmitys, lisäkivialneksen tuonti remixerilaitteen suppiloon  ja  an

-nostelu, päällysteen  ja  kantavan kerroksen yläosan jyrsintä  ja  samanaikai-
nen sideaineen (bitumiemulsio) ruiskutus, materiaalien sekoitus homogeeni-
seksi massaksi jatkuvatoimisella, asfalttiaseman sekoitinta vastaavalla  se

-koittimella  sekä  massan  levitys  ja  tiivistys 

Oulun yliopiston rakentamistekniikan  tie-  ja liikennetekniikan  laboratorion 
vertailututkimuksessa remixerstabilointi todettiin kuormituskestävyydeltään 
sitomatonta  ja vaahtobitumilla stabiloitua  rakennetta merkittävästi parem-
maksi. Menetelmällä saavutetaan lähes kantavan kerroksen asfalttibetonia 
vastaava laatu  ja  hyvä kuormituskestävyys, joka perustuu vanhan päällys- 
teen  lämmitykseen, materiaalien hyvään sekoitukseen  ja  pieneen tyhjätilaan. 
Lämmityksellä parannetaan vanhan päällysteen sideaineen toimivuutta. Ma-
teriaalien oikealla suhteituksella  ja  hyvällä sekoituksella saadaan aikaan  hy-
välaatuinen massa. Stabiloidun  kerroksen tyhjätila saadaan pieneksi tehok-
kaalla tiivistyksellä. Sidotuista kerroksista ei yleensä tarkastella sitoutumis-
astetta,  millä  on  kuormituskestävyyteeri  oleellinen merkitys. 

Menetelmällä saavutetaan merkittäviä materiaalin säästöjä, erityisesti bitu
-min  osalta, koska aikaisempia menetelmiä vastaava kuormituskestävyys 

saavutetaan ohuemmalla kerroksella samaa suhteellista sideainepitoisuutta 
käyttäen. Remixerstabilointi ei haittaa liikennettä enempää kuin tavanomai-
nen päällystysteen uusimistyö. 



Remixerstabilointi. [Remixer  stabilisation] 

Keywords 	bitumen stabilisation, bitumen emulsion, road strengthening, paving works, 

work methods 

Abstract  

Remixer  stabilisation is a mix-in-place method, which is used in particular to 
repair paved roads, which are already cracked and which have lost their 
load bearing capacity. This method restores the road load bearing capacity, 
and the life-time of the road structure will be extended remarkably. A bitu-
men stabilised layer is made by mixing heated old pavement with grinded 
upper part of the base course, and optional new aggregate. The method 
improves a poor road structure to a completed and smooth stabilised layer 
by one treatment. This layer will bear traffic without cracking and it can be 
used as a base course as such. 

A remixer stabilisation work unit consists of a heat radiator, a durable and 
effective remixer unit, trucks, and compaction devices. Work phases are  (i) 

 heating of old pavement, (ii) adding of new aggregate to the remixer funnel, 
and dosing of it, (iii) milling of pavement and the upper layer of the base 
course, and simultaneous spraying of binder (bitumen emulsion), (iv) mixing 
of materials to homogenous mass with a continuos mixer (of asphalt plant 
type), and (v) mass spreading and compaction. 

Remixer  stabilisation produces remarkably better load bearing capacity than 
unbounded foam bitumen stabilisation. This was observed in a comparative 
study by the Road and Traffic Engineering Laboratory of the Department of 
Engineering, University of Oulu. Quality and load bearing capacity of the ba-
se course are almost as good as if asphalt concrete was used. This is due to 
heating of old pavement, proper mix of materials, and low void content. Hea-
ting improves the functioning of binder of the old pavement. Proper mix de-
sign and mixing improve mass quality. Void content of the stabilised layer is 
minimised by effective compaction. Binding power of bounded layers is not 
usually examined, although it is essential to good load bearing capacity. 

Remixer  stabilisation gives remarkable material savings. Especially, normal 
load bearing capacity can be achieved with thinner layers and, thus, with 
less bitumen, although the same binder content is used. Remixer stabilisati-
on does not disturb traffic flow more than normal pavement rehabilitation 
works. 



Alkusanat 

Bitumistabilointia  on  Suomessa tehty kymmenkunta vuotta. Stabilointimäärät 
ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Työmenetelmänä  on  lähes yksinomaan ollut 
vaahtobitumistabilointi.  Lapin tiepiirissä  kehitetyllä uudella stabilointimenetel-
mällä hyvä kuormituskestävyys saavutetaan pienemmillä materiaalimäärillä 

 ja  -kustannuksilla. 

Menetelmän kehittämistä varten  Lapin tiepiiri  perusti  18.02.1994  työryhmän. 
Siihen nimettiin  Lapin tiepiiristä  tuotantopäällikkö Viljo Hytönen  (pj), diplomi- 
insinööri Kari Hietala, insinööri Juhani Kuisma, insinööri Kalevi Luiro,  tiemes-
tari  Heikki  Pernu  ja insinöörioppilas  Timo Huhtanen (sihteeri). Piirin ulkopuo-
lelta ryhmään pyydettiin insinööri Kalevi Toikkanen  (tiehallinto, Kklpäällys

-teet),  professori Rauno Turunen (Oulun yliopisto), diplomi-insinööri Kari 
 Hurtig  (Neste Bitumi)  ja  rakennusmestari Vesa Kaivonen (Savatie Oy). 

Koetyönä stabiloitiin mt  941  väli Kuha - Kumpuvaara kesällä  1994.  Saman 
vuoden marraskuussa siitä julkaistiin Timo Huhtasen Rovaniemen teknillisel-
le oppilaitokselle insinöörityönä tehty raportti "Remixer-stabilointi". Koetyön 
onnistuttua hyvin piiri tilasi Oulun yliopistolta tutkimuksen, jossa vertailtiin  tie- 
rakenteen tutkimuslaitteella laboratorio-olosuhteissa sitomattoman kerrok-
sen, vaahtobitumistabiloidun kerroksen  ja remixerstabiloidun  kerroksen 
kuormituskestävyyttä. Vertailututkimuksesta  on  Oulun yliopiston rakentamis-
tekniikan  tie-  ja liikennetekniikan  laboratorion toimesta julkaistu tutkimusse-
lostus  /2/,  jonka  on  kirjoittanut tekn.lis.  Jouko  Belt.  

Vuosien  1994-1995  aikana  Lapin tiepiirissä on  parannettu teitä tällä mene-
telmällä  77.6 km.  Menetelmä otetaan tielaitoksen päällystystöiden työselityk

-seen  vuonna  1 996.  

Tämän raportin tarkoitus  on  kertoa menetelmästä  ja  siitä saaduista koke-
muksista. Raportin  on  kirjoittanut menetelmän ideoija insinööri Kalevi Luiro. 
Raportti  on  käsitelty  em.  työryhmässä. Työryhmän jäsenten lisäksi  geologi  
Timo Saarenketo  on  antanut arvokasta tietoa raportin kirjoittamiseen. 

Yhden tiepiirin resurssit ovat vähäiset tällaisen menetelmän kehittämiseen  ja 
 perusteelliseen tutkimiseen. Menetelmän mandollisesti yleistyessä monet 

 asiat  vaativat lisätutkimuksia kuten raportissa myöhemmin esitetään. 

Rovaniemellä helmikuussa  1996 

Tielaitos 
 Lapin tie  piiri 
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Remixerstabilointi  

JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

Bitumistabilointia  on  Suomessa tehty vasta kymmenkunta vuotta.  Työmene-
telmänä  on  ollut lähes yksinomaan  vaahtobitumistabilointi. Paikallasekoi-
tusmenetelmänä  se on  ollut halpa.  Asemasekoitusmenetelmällä  saadaan 

 parempilaatuista stabiloitua  massaa, mutta  kalleutensa  vuoksi sitä  on  tehty 
 vain  joitakin  koeosuuksia.  

Lapin  tiepiirissä  tehdyistä  vaahtobitumistabilointitöistä  pääteltiin, että työhön 
käytetyistä materiaaleista ei ole saatu kaikkea mandollista hyötyä joten työ- 
menetelmää tulisi parantaa.  Stabilointiin  käytettiin suhteellisesti yhtä paljon 

 bitumia  kuin  pehmytasfalttibetonipäällysteisiin,  mutta  stabiloitu  kerros näytti 
 soratieltä. Bitumi  ei ollut kunnolla sekoittunut  kiviainesrakeiden  pinnalle 
 vaan  osa  siitä oli  kiviaineksen  seassa  rihmoina  osan ollessa  sekoittuneena 

hienoainekseen.  

Piirin alueella  on  lähimmän kymmenen vuoden aikana korjattava satoja kilo-
metrejä  kantavuutensa  menettäneitä,  päällystettyjä  teitä. Sitä varten halut-
tiin kehittää kantavuuden  parantamismenetelmä,  jolla pystyttäisiin vastaa-
maan  tienpidon  tulevaisuuden ongelmaan. Kustannusten  alentamiseksi  tiel-
lä  jo  olevia  ohuitakin päällystettyjä  kerroksia  ja  sitomatonta kiviainesta  tulisi 
käyttää mandollisimman tehokkaasti  ja  taloudellisesti hyväksi. Samalla  sta

-biloinnin  yleisesti todetut edut pitäisi saada  hyödynnettyä: kuormituskestä-
vyyden  parantuminen saavutetaan  ohuemmalla kerroksella  kuin  sitomatto-
milla materiaaleilla,  jolloin  lisäkerrosten  vuoksi  tiealuetta  ei tarvitse leventää 
eikä  sivuojia  ja  leikkausluiskia  tarvitse siirtää. 

Kehitystyön lähtökohtana oli edellä mainitun tarpeen lisäksi  emulsiopäällys
-teiden kehittämisestä saadut kokemukset. Samaan aikaan piirin päällystys- 

töissä käytettiin  vankkarakenteista remixerlaitetta.  Näitä kahta tekniikkaa 
yhdistämällä kehitettiin erityisesti  kantavuutensa  menettäneiden,  rappeutu-
neiden päällystettyjen  teiden  korjausmenetelmä.  

Työryhmässä menetelmästä  on  käytetty nimitystä  remixerstabilointi.  Loppu- 
tuote poikkeaa  työmenetelmän  ja  laadun suhteen perinteisestä  stabiloinnis

-ta.  Tällä menetelmällä  stabiloidun  pinnan  ominaisuudet ovat lähellä päällys
-tettä,  lähinnä kantavan kerroksen  asfalttibetonia (ABK).  Pienemmästä  side

-ainepitoisuudesta  sekä  tiesekoitusmenetelmän  aiheuttamasta  lähtömateri-
aalien epähomogeenisuudesta  ja  annostelutarkkuudesta  johtuen  se  ei kui-
tenkaan saavuta laadultaan  ABK:n  tasoa.  
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2  MENETELMÄN  JA  KALUSTON ESITTELY  

2.1  Työmenetelmä  ja  kalusto  

Bitumilla stabiloitu  kerros valmistetaan paikallasekoitusmenetelmällä. Läm-
mitetty vanha päällyste sekoitetaan kantavan kerroksen yläosan  ja  mandol-
lisen lisäkiviaineksen kanssa remixerlaitetta käyttäen. Stabilointiremixerlait

-teen  toimintaperiaate  on  esitetty kuvassa  1.  

Kuva  1: Remixerstabilointilaitteen  toiminta periaate.  1. Remixerlaitteen  etu- 

puolella sätellylämmitin (kuvan ulkopuolella)  2.  lämmitetty paa/lyste  3.  kan-

ta  van  kerroksen yläosa  4. lisäkiviaines 5. lisäsideaineen ruiskutus 6. jyr-
sintä  ja  materiaalien esisekoitus  7.  sekoitus jatkuva toimisella sekoittimella 

 8. levitin 9.  tiivistys (tiivistyska/usto ei näy kuvassa) 

Työyksikköön  kuuluu säteilylämmitin, remixerlaite, tiivistyskalusto  ja sideai-

neen kuljetuskalusto. Lisäkiviainesta  käytettäessä tarvitaan lisäksi kuorma- 

us-  ja kuijetuskalusto. Remixerlaitteen työleveyttä  voidaan säätää portaatto-

masti välillä  3,0 - 4,5 m. Sideaineena  käytetään bitumiemulsiota. Stabiloin-
nm päälle rakennetaan kulutuskerros. 

Remixerstabiloinnin työvaiheet  ovat:  
1  vanhan päällysteen lämmitys säteilylämmittimillä  70-80  °C:een.  Mate-

riaalien seossuhteista riippuen  massan sekoituslämpötila  on 30-50 00  

Päällysteen pintalämpötila on 140-150 001  

Mainitut lämpötilat ovat sopivia pehmytasfalttipäällysteille, joihin me-
netelmää  on  tähän mennessä käytetty. Kohteessa  vt  4 Sattanen-Alaposto

-joki vanha päällyste oli paikoitellen pehmytasfalttibetonin  ja asfalttibetonin 
 sekoitus (suhteessa  2/3-1/3).  Saadun kokemuksen perusteella asfaittibeto-

nm lämpötila pitäisi olla noin  20 00  korkeampi. 
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2  lisäkiviaineksen  tuonti remixerlaitteen suppiloon  
3  mandollisesti tarvittavan lisäkiviaineksen annostelu  
4  sideaineen ruiskutus jyrsimen  eteen. Sideaine  tai  osa  siitä voidaan 

ruiskuttaa myös sekoittimeen  
5  päällysteen  ja  kantavan kerroksen yläosan jyrsintä  ja  samalla esise-

koitus liäkiviaineksen  ja  sideaineen  kanssa  
6  materiaalien sekoitus homogeeniseksi massaksi jatkuvatoimisella  se

-koittimella,  joka vastaa teholtaan asfaittiaseman sekoitinta  
7  massan  levitys tielle  ja  tiivistys 

Työvaiheet lisäkiviaineksen annostelusta  massan  levitykseen tehdään  re
-mixerlaitteella.  Menetelmän eri työvaiheita näkyy kuvista  2-7.  Vanhan tien 

vaurioituneesta yläosasta  ja  mandollisesta lisäkiviaineksesta saadaan yh-
dellä käsittelykerralla stabiloitu kerros, joka  on  pinnaltaan  tasainen  ja  kelpaa 
sellaisenaan päällysteen alustaksi. Kulutuskerros voidaan tehdä heti stabi-
loinnin jälkeen. 
Tarvittaessa suuret epätasaisuudet korjataan etukäteen tasaussuunnitel

-man  mukaan  tai  käsitellään remixerlaitteella useampaan kertaan. 
Mikäli vanha päällyste  on  hyvin ohut pehmytasfalttibetoni, voidaan stabiloin

-ti  tehdä myös kylmänä. 

Stabilointiremixerlaitteessa  on mm.  seuraavat ominaisuudet: 

• lisäkivlaineksen  mukaan automaattisesti säätyvä sideaineen 
annostelu 

•  tehokas jyrsin, jossa automaattinen sivukallistuksen säätö 
•  pitkä ohjaussuksi säätää jyrsintäsyvyyttä, jonka johdosta jyrsitty pohja 

 on  tasainen 
•  tehokas sekoitin pystyy käsittelemään suurta massamäärää 
• remixerlaitteen  rungon hallitsemattomia liikkeitä  on  vähennetty  sen ra

-kenteella. 
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Kuva  2: Stabilointityö  käynnissä. Kuvassa näkyy lämmitysyksikkö, lisäkiviai
-nesta  tuova kuorma-auto  ja  remixerlaite. Tiivistystyön  suorittaneet kaksi  fy- 

mä  eivät ole näkyvissä. 

•  

Kuva  3:  Vanhan päällysteen lämmitys säteilylämmittimellä.  
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Kuva  4:  Lisäkiviaineksen  tuonti remixerlaitteeseen  ja  annostelu  tielle.  

Kuva  5:  Jyrsin. Ohjaussuksi  parantaa tasaisuutta. Sideaine ruiskutetaan 
yleensä jyrsittävään materiaaliin. Jyrsin suorittaa myös kantavan kerroksen 
ylä osan, lämpimän asfaittirouheen, mandollisen lisä kiviaineksen  ja  lisäside

-aineen esisekoituksen. 
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Kuva  6:  Levittimen  etuosa  on  täynnä massaa. Jatkuvatoiminen sekoitin  on 
 taka-akselin etupuolella rungon  alla  eikä näy kuvissa. 

Kuva  7:  Stabioitua  pintaa,  vt  21  Taivantojoki - Jatuni.  Vasemmalla kaistalla 
käsittelemätön vanha Öljysora.  
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2.2  Menetelmälle  soveltuvat  ja  toteutetut kohteet 

Menetelmä soveltuu huonon kuormituskestävyyden vuoksi vaurioituneiden, 
kantavuutensa  ja  osittain muotonsakin menettäneiden päällystettyjen teiden 
korjaukse.en. Stabiloitava kohde voi olla kuormituskestävyydeltään  ja  tasai-
suudeltaan  melko huono.  Lapin  tiepiirissä  toteutettujen kohteiden yleistiedot 

 ja  vanhan rakenteen kuntotiedot  on  esitetty taulukossa  1.  Niiden sijainti  on 
 merkitty karttoihin,  kuvat  9-12.  

Stabiloitavan kiviaineksen  suositeltavin maksimiraekoko  on 30  -  40 mm. 
 Kantavan kerroksen ollessa murskesoraa  0-60 mm  ei kivisyys vielä aiheuta 

ongelmia. Yksittäiset tätä suuremmat kiviainesrakeet  (<80 mm)  eivät hait-
taa, mutta  jos  yli  60  mm:n kiviainesta  on  runsaasti vaikeutuu stabilointi  ja 

 maksimiraekoko  on  liian suuri kerrospaksuuteen verrattuna  (kuva  8).  Yli  80 
 mm:n  kivet  menevät usein läpi prosessista aiheuttamatta haittaa mutta ne 

voivat myös kiilautua sekoittimeen pysäyttäen työn. Tämän vuoksi remixer-
laite  on  pysäytettävä, mikä tähän saakka  on  aiheuttanut tiehen pienen epä-
tasaisuuden. Yksittäinen iso  kivi  voi katkaista myös jyrsimen piikkejä. Yleen-
sä kivisyys  on  sellaisten vanhojen teiden ongelma, joiden kantava kerros  on 

 luonnosorasta.  Näille teille menetelmää ei voi suositella ellei jyrsittävältä sy-
vyydeltä poisteta kiviä. Toteutetuissa kohteissa kivien aiheuttamat konerikot 
eivät ole olleet suuria.  

Kuva  8:  Stabiloitua  pintaa, tavanomaista kivisempi kohta. Suurimman  kiven 
 pituus  on  noin  100 mm.  Isot  kivet  nousseet jakavasta kerroksesta, mikä oli 

välpättyä luonnonsoraa.  Kf  78  Kitveslampi - Kolomaa. 
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Taulukko  1:  Yleistietoja  Lapin tie  pllnssä toteutetuista remixerstabiointikohteista.  

Nimi  Tierekiste-  Pituus  Lev. Pinta- KVLJ  Vanhan rakenteen  kuntoarvio  Stab. 
riväli  km m aiam2  KKVL  Taulukon  2  mukainen  kuntoluokka  aika  

Mt 941  Kuha-  004.0020- 14,325 6,7 95 978 295  Kevyt  perusparannus  1974. IRI:n  keskiarvo  4,0 mm/rn, sivukal- 27.6- 
Kurnpuvaara  006.0066 550 tevuusvaihtelut  suuria. 	Kk ohut,.  B 12.7.94 

Mt 924 Alaniemi- 005.0116- 14,450 6,0 86700 410  Kevyt  perusparannus  1970-luvulla.  IRI:n  keskiarvo  mm/rn  sivu-  22.8- 
Taininiemi  007.3529 479 kaltevuus  tyydyttävä. 	B 3.9.94 

Kt 79 Patovaara- 009.8465- 7,430 6,7 49 781 841  Rakennettu  1983,  kerrokset hyvät, tasaisuus  ja sivukaltevuus  156- 
Meltaus  012.3887 _____  1215 hyvä(lRlka2.78rnrn/m).A  21.6.95 

Mt 941 006.0063- 10,110 6,7 67 737 211  Kevyt  perusparannus  1974. IRI:n  keskiarvo  4,0 mm/rn, sivukal- 266- 
Kurnpuvaara-  008.0000 450 tevuusvaihtelut  suuria  (2-13  %). 	Kk ohut.  B 306.95 
Männikkövaara _______ ______ ________________________________________________________ _______  

Vt  4 Sattanen- 527.0224- 10,400 7,7 80 080 787 Perusparannus  1987,  kerrokset hyvät, tasaisuus  ja sivukalte-  3.7- 
Alapostojoki  528.8468 ______ ______  1286 vuus  hyvä  (IRI ka 1.60mm/rn).  Raskas  liikenne lisääntynyt.  A 7.7.95  

Vt  21 212.2478- 9,700 6,5 64 990 601  Kevyt  perusparannus  1970-luvulla,  IRI:n ka  3.46 mm/rn.  Kk  107- 
Tarvantojoki-Jatuni  214.3100 1845  ohut, hiekkainen.  B (kivisyys  haittasi työtä).  14.7.95 

Kt 78 Kirveslampi- 211.3541- 10,525 7,7 81 044 649  Kevyt  perusparannus  1973,  Kk ohut,  tRI:n ka 3.28mm/rn,  sivu-  18.7- 
Kolornaa  212.6742 1955 kaltevuus  vaihteleva.  B 25.7.95 

Kt 8lTennilä- 007.7032- 1,130 6,7 7571 1043 1960-luvulla rakennettu  tie. IRI:n ka 3.77mm/rn. B 267.95 
Viirinkylä  007.8162 1332 _______________________________________________ ______  

Kaikissa kohteissa lähes jatkuvasti  verkkohalkeamaa. Reunapainuma  30-60 mm, vt:llä 21 Tarvantojoki-Jatuni 50-150 mm. 
Stabilointipaksuus  oli  60-100 mm  paitsi  rnt  941  Kuha-Kumpuvaara  60-150 mm. Remixerlaitteella  suurin  stabilointipaksuus  oli  100 mm, 
em.  kohteessa  lisäpaksuus  tehtiin  asemasekoitteisella rnassalla  ja  levitettiin  asfaltinlevittimellä.  
Mt 941  Kuha  Kumpuvaara  ja Kumpuvaara-Männikkövaara  tietä levitettiin  1,0 m. 	 -_____________  
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Kohdat, joissa  on  routimisesta  johtuvia vaurioita  on  suunniteltava korjatta-
vaksi jollakin  muuHa  menetelmällä  (massan  vaihto, lämpöeristeet, pienissä 

 routanousuissa  teräs-  tai  lasikuituverkot). Stabiloitu  kerros kestää pientä ta-
saista  routanousua  (50  -  80 mm),  mutta suuret  routanousut  aiheuttavat 

 päällysteeseen  halkeamia  ja  epätasaisuutta, jotka vuosittain lisääntyvät. 

Tarvittaessa tietä voidaan leventää  stabiloinnin  yhteydessä. 

Vanhan rakenteen kunnon perusteella tiet voidaan jakaa kolmeen luok-
kaan, joihin menetelmän soveltuvuutta voidaan tarkastella (taulukko  2). 

 Luokkiin sijoitus tehdään  pääasiasssa  tasaisuuden perusteella.  sivukalte-
vuus  ja  raidepainumat  ovat lähinnä tyypillisiä arvoja. 

Taulukko  2:  Kuntoluokitus  vanhan rakenteen kunnon perusteella  ja  arvio 
menetelmän soveltuvuudesta. Yks ittäisissä kohdissa voi olla taulukossa 
mainittuja suurempia arvoja. 

Kunto  \  luokka  A B  - 	C  
Tasaisuus,  IRI  <3,2 3,2  -  4,2 >4,2  
mm/rn,  (keskiarvo)  

Sivukaltevuus  ohje  ±2  %  ohje  ±2  %  ohje  ±3  % 

Raidepainumat  mm 30  -  50 60  -  80 >80  

Soveltuvuus  Luokissa  A  ja  B  saavutetaan hyvä lopputulos sekä  mas- 
san  laadun että  tienpinnan geometrian  (tasaisuus, sivu - 
kaltevuus)  suhteen. Luokassa  C  vaatimustasoa  on  geo- 
metrian  osalta alennettava  tai  tehtävä  esitasausta  melko  

_________________  paljon. 

Kuvissa  13  ja  14 on  kohde, johon  remixerstabilointi  sopii erittäin hyvin  (Vt  21 
 Saarenpudas-Niesa).  Kohde kuuluu taulukon  2  mukaan  kuntoluokkaan  A. 

 Tasaisuus  ja  kaltevuus  ovat hyvät,  raidepainuma  on  luokkaa  30-60 mm. Ko-
ko  tieosalla  on  kuormituskestävyyden  puutteesta kertovia  reunapainumia  ja  
verkkohalkeamia. Routahalkeamia  on  hyvin vähän. Tiellä  on  kohtuullisen 
hyvät  rakennekerrokset,  kantavan kerroksen  yläosa hienontunut. Pienisil-
mäinen verkkohalkeama  kertoo  kantavuuspuutteen  olevan rakenteen ylä-
osassa, mikä voidaan päätellä myös  pudotuspainolaitteen mittaustuloksista. 
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Kuva  9:  Kohteiden  1, 2, 4,  7ja  8  sijainti.  1. Mt 941  Kuha-Kumpuvaara  2. Mt 
924  Alaniemi-Taininiemi  4. Mt 941  Kumpuvaara  -Männikkö vaara  7. Kt 78 

 Kii'veslampi-Kolomaa  8.  Kf  81  Tennilä. Viinnkylä. Kohteet  on  numeroitu 

toteutusjärjestyksessä. 
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Kuva  10:  Kohde  3,  kf  79Patovaara- 	Kuva  11:  Kohde  5,  vt  4  Sattanen- 

Meltaus. 	 Ala postojoki.  
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Kuva  12:  Kohde  6,  vt  21  Tan.'antojoki-Jatuni. 



Remixerstabilointi 
	

19 
MENETELMÄN  JA  KALUSTON ESITTELY  

• tI  

Kuva  13: Vaurioitunut tie,  jonka korjausmenetelmäksi remixerstabilointi sopii 
erittäin hyvin.  Vt  21 Saarenpudas - Niesa.  

Kuva  14: Reunapainuman  syvyys noin  50 mm, verkkohalkeamaa  lähes jat-
kuvasti.  Vt  21 Saarenpudas - Niesa 
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Vanhan päällysteen paksuus  Lapin  tiepiirin kohteissa  on  tyypillisesti  35 - 80 

mm. Päällysteen  ollessa paksumpi ei lämpöä enää saada riittävän nopeasti 
siirtymään siihen. Kun paksu päällystekerros jyrsitään  on  alaosa vielä kylmä 

 ja jyrsintä  vaatii suurta tehoa.  Massan  lämpötila laskee,  ja  vanhaa sideai-
netta ei saada yhtä hyvin toimivaksi kuin ohuemmalla kerroksella. 
Paksut, vaurioituneet asfalttikerrokset  on  rakennettu kuormituskestävyyden 
parantamiseksi usein vaiheittain  ja  liian myöhään, yksi kerros kerrallaan. 
Lopputuloksena  on  erittäin paksu päällyste, jonka kaikki kerrokset ovat 

verkkohalkeamilla. Jokainen kerros  on  toiminut ohuena laattana koska  alla 

 oleva kerros  on  ehtinyt vaurioitua verkkohalkeamille ennen uuden 
rakentamista. 
Paksuissa päällysteissä  (>80 mm)  voidaan päällysteen pinnasta jyrsiä ker-
ros pois  ja  käyttää  se  esimerkiksi asemasekoitteisena  RC-massana. Jäljelle 
jäänyt kerros voidaan stabiloida  ja  tarvittaessa vahvistaa sitä asemasekoite

-tulla massalla,  johon  on  käytetty jyrsittyä asfaittirouhetta. 

Mikäli vanha päällyste  on  hyvin ohut (pehmyt)asfalttibetoni voidaan stabi-
lointi tehdä myös kylmänä. Tällöin vanhan päällysteen sideainemäärä  on 

 pieni. Uutta sideainetta tarvitaan kylmäsekoituksessa enemmän, mutta vas-
taavasti lämmityskustannus  jää  pois. Laatu  jää  ainakin peittoasteen osalta 

hieman huonommaksi.  

2.3  Liikenteen hoito  

Remixerstabilointi  on  liikenteen kannalta ongelmaton. Työ ei häiritse liiken-
nettä enempää kuin tavallinen päällystysteen uusiminen. Autoilijoiden ei tar-
vitse ajaa lainkaan murskesorapinnalla. Stabiloitu  pinta  muistuttaa öljysoraa 

(PAB-O)  ja  kestää reikiintymättä liikennettä pitkänkin ajan.  

Emulsion  murtuminen alkaa nopeasti  ja  liikenne voidaan päästää stabiloi-

dulle  pinnalle  heti tiivistämisen jälkeen, jonka johdosta liikenteeltä suljetun 

kaistan pituus  on  lyhyt. 

Stabilointi  tehdään yleensä kaista kerrallaan, jolloin työn aikana  on  keskellä 

tietä tasausviivan korjauksesta  ja lisäkiviaineksesta  aiheutuva pieni porras-
tus. Työn ajaksi nopeutta alennetaan joten siitä ei ole haittaa ajomukavuu-

delle eikä  se  vaaranna liikenneturvallisuutta.  
Kt 78:lla  välillä Kirveslampi - Kolomaa stabiloitu  pinta  (pituus  10.5 km)  oli lii-

kenteellä lähes kaksi kuukautta  (kuvat  8, 15, 21  ja  22).  Tänä aikana tiehen 

tuli  vain  muutamia pieniä reikiä, joita käytiin korjaamassa paikkausmassalla 
kaksi kertaa.  Tien liikennemäärä on 1955  ajoneuvoa vuorokaudessa 

(KKVL). 
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Menetelmä  on  siis liikenteen hoidon kannalta edullinen. Autoilijat kokevat 
 epämiellyttävänä  ajamisen  tienparannustyömaalla sitomattoman murskeso

-ran  päällä. Menetelmän käyttö vähentää autoilijoiden epämiellyttäviä koke-
muksia  ja  parantaa näin  tienpitäjän  arvostusta.  

Kuva  15: Stabiloitu pinta,  joka  on  ollut  liikenteellä  kaksi kuukautta.  KKVL 
 1955  ajoneuvoa.  Kf  78 Kirveslampi - Kolomaa. 
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3  VALMISTUSPROSESSIN  VAIKUTUS LAATUUN 

 3.1  Sidottujen kerrosten  sitoutumisasteesta  

Perinteisesti puhutaan sidotuista  ja  sitomattomista  kerroksista. Tämä  jako 
 on  menetelmien vertailun kannalta liian karkea. sitoutumisessa  on  eri teki-

jöistä johtuen eroja. Esimerkiksi stabiloinnista puhuttaessa pitäisi käsitteitä 
tarkentaa  ja  puhua myös sitoutumisasteesta. Pehmytasfalttibetoneilla tutki-
taan peittoastetta, mikä antanee hyvän kuvan myös sitoutumisasteesta  ja 

 on  siten käyttökelpoinen myös bitumistabiloinnin laatua arvioitaessa.  Run
-sasbitumisella päällysteellä  sitoutuminen  on  täydellistä. Niissä kaikki kiviai-

nesrakeet ovat bitumikalvon peittämiä  ja  peittoaste  on 100  %. 
Remixerstabiloinnissa bitumi  sitoo  kaiken  hienoaineksen  muodostaen  mas

-tiksin  ja  peittäen hyvin myös kiviainesrakeet suurimpia lukuunottamatta. UI-
konäön perusteella arvioiden peittoaste  on  vähintään PAB -O:n  (entisen  öl

-jysoran)  luokkaa  (60 -80  %,  ks.  kuvat  7, 8, 15, 21,  ja  22).  Sekä vaahtobitu-
mi- että bitumiemulsiostabiloinneilla peittoaste  on  huomattavasti alhaisempi.  

3.2  Lämpötilan vaikutus  massan  laatuun  

Stabiloinnissa  käsitellään suuria massamääriä. Tähän saakka  on  tyydytty 
ajattelemaan, että  massan  kuumennus  asfaltin  valmistuksessa käytettyihin 
lämpötiloihin saakka ei ole mandollista. Remixertekniikan  ja  emulsioteknii

-kan  yhdistäminen avaa uusia mandollisuuksia kehittää tiesekoitusmenetel-
miä. Bitumin viskositeettia voidaan alentaa emulgoimalla mikä tekee  mas-
san  käsittelyn mandolliseksi melko kylmänäkin. Puhdasta kiviainesta voi-
daan stabiloida bitumiemulsiolla lämmittämättäkin. 

Vanhan päällysteen lämmitys helpottaa jyrsintää  ja  parantaa jyrsityn rou-
heen sekä sekoitetun  massan  ominaisuuksia,  mm.  sekoitettavuutta  ja  tiivis-
tettävyyttä ratkaisevasti. Bitumiemulsiota käytettäessä työ voitaisiin tehdä 
alhaisemmassakin lämpötilassa. Lämpötilan nostaminen  on  kuitenkin tär-
keä, jotta vanhan päällysteen sideaine saadaan toimivaksi  ja  näin voidaan 
vähentää uuden sideaineen määrää sekä parantaa  massan  sekoitettavuut

-ta ja  työstettävyyttä. 
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3.3  Jyrsinnän  ja  sekoituksen  vaikutus  

Jyrsinnällä  poistetaan kantavan kerroksen hienontunut yläosa  ja  mandolli-
nen tien reunaosan karkearakeinen kerros. Näin poistetaan vanhan raken-
teen huonolaatuisin materiaali  koko  poikkileikkauksen  alueelta  ja  paranne-
taan homogeenisuutta sekä sivu- että korkeussuunnassa. 
Remixerstabiloinnissa  sekoitus tehdään asemasekoitinta vastaavalla jatku-
vatoimisella sekoittimella. Sekoittimen tulee olla tehokas suuren  massa- 
määrän käsittelyyn. Epähomogeenisesta kantavan kerroksen yläosasta, 
vanhasta päällysteestä, lisäkivlaineksesta  ja  lisäsideaineesta  saadaan  ho

-mogeeninen  ja  hyvälaatuinen stabiloitu  kerros. Sideaine jakaantuu tasai-
sesti massaan  ja  vain  suuret kiviainesrakeet ovat ilman bitumikalvoa. Hyväl-
lä sekoituksella  ja  vähäisellä lämmityksellä  massan  peittoaste  saadaan yhtä 
hyväksi kuin vastaavan sideainepitoisuuden omaavilla pehmytasfalttibeto-
neilla. Lopputuloksena saadaan hyvälaatuinen  ja  homogeeninen  massa.  

3.4  Tiiviys 

Lämpötilan nostaminen alentaa vanhan päällysteen sisältämän bitumin  ja  Ii
-säsideaineena  käytetyn bitumiemulsion viskositeettia  ja  helpottaa tiivistystä. 

Lisäksi bitumiemulsion sisältämä vesi (vähintään kolmasosa bitumiemulsi
-osta)  vähentää stabiloidun  massan  sisäistä kitkaa  emulsion  murtumiseen 

saakka erittäin hyvin. 
Tiivistyksen  tehokkuuteen tulee kiinnittää huomiota. Koekohteissa tiivistys 
tehtiin valssi-  ja  täryvalssijyrillä.  Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta johtu-
en menetelmällä saavutetaan pieni tyhjätila,  millä  on  oleellinen vaikutus 
kuormituskestävyyteen  /2/.  



24 	 Remixerstabilointi 

ESITUTKIMUKSET  JA  STABI  LOI NTIMENETELMÄT  

4  ESITUTKIMUKSET  JA  STABILOINTISUUNNITELMA 

Stabilointisuunnitelma  tehdään soveltaen tielaitoksen ohjetta Bitumistabi-
lointi  (Tf  EL 3200 235)  sekä tienrakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia  ja 

 työselityksiä  I  päällystystyöt (TIEL  221 2802). Lapin  tiepiirillä  oli vuonna 

 1995  piirikohtainen työselitys.  Menetelmä tulee tielaitoksen vuoden  1996  bi
-tumistabilointia  koskeviin päällystystöiden yleisiin laatuvaatimuksiin  ja 

 työselityksiin.  

4.1  Materiaalien esitutkimus 

Jotta stabiloidun  massan  laatu saataisiin hyväksi pitää kaikki käsiteltävät 
materiaalit tutkia. Lähtötietoina käytetään rakennusaikaisia laadunvalvonta-
tuloksia mikäli niitä  on  saatavissa. 

Vanhan rakenteen tutkiminen  on  edullisinta aloittaa maatutkalla. Vaikka-

kaan  sen  käyttö ei ole välttämätöntä, saadaan  sillä  eniten käyttökelpoista 
tietoa. Maatutkaluotauksella saadaan tietoja, joiden perusteella muut tutki-
mukset voidaan kohdistaa oikeisiin paikkoihin eli osataan valita eri tyyppisil

-tä  rakenteilta edustavimmat  kohdat. Maatutkalla saadaan arvio vanhan 
päällysteen paksuudesta, kantavan kerroksen paksuudesta  ja  materiaalin 
laadusta sekä eri rakenteiden rajakohdista tielinjalla. Kuvassa  16 on  esi-

merkki maatutkaprofiilista  ja sen  tulkinnan pohjalta tehdystä 
jyrsintäsuunnitelmasta. 

Vanhan päällysteen paksuus mitataan maatutkalla havaittujen homogeenis
-ten  päällystejaksojen edustavista  kohdista, jolloin tuloksiin saadaan  varmis

-tusta  ja  lisätarkkuutta.  Vanhasta päällysteestä otetaan näytteet, joista tutki-
taan sideainepitoisuus  ja  kivlaineksen rakeisuus. 

Sidealneen  laatu saadaan tietoon yleensä vanhan päällysteen työnaikaisis

-ta  laadunvalvontatuloksista  jolloin sitä ei tarvitse tutkia erikseen. 
Näytteenottokohdista mitataan samalla paksuus. Ellei maatutkan tulosten 
perusteella ole aihetta suunnata näytteenottoa toisin otetaan tienäytteet 
esimerkiksi yhden kilometrin välein. Jokaisesta kohteesta otetaan vähintään 
kolme näytettä. Maatutkatuloksista  on  myös havaittu, että päällysteen pak-
suus vaihtelee enemmän kuin aikaisemmin  on  oletettu. Päällysteen paik-

kauskohdat tutkitaan erikseen. 
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Kuva  16:  Esimerkki maatutkamittausprojuilista  ja sen  pohjalta tehdystä jyrsintäsuunnitelmasta.  01  
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Maatutka  antaa tietoa kantavan kerroksen  epäjatkuvuuskohdista  ja  laadun- 
vaihteluista. Erityisesti tutkitaan kantavan kerroksen yläosan laatu.  Kanta-
van  kerroksen ohuet kohdat merkitään suunnitelmaan, koska niiden kohdal-

la  stabilointlin  tulee herkästi mukaan  ylisuuria  kiviä. Niissä  jyrsintäsyvyys 
 suunnitellaan pienemmäksi, jolloin kivistä johtuvat ongelmat jäävät pois  tai 
 ainakin vähenevät. 

Kantavan kerroksen näytteiden  ottopaikoista  päätetään ensisijaisesti maa
-tutkamittauksen  perusteella. Ellei  se  anna erityistä aihetta  näytteenottokoh

-dan  valitsemiseen ne otetaan samoista paikoista kuin  päällysteestäkin. 
 Näyte otetaan kantavan kerroksen  hienontuneesta yläosasta  eli siltä syvyy-

deltä, mikä tulee  stabiloitavaksi. 

Maatutkamittaus  tulisi yleensä suorittaa  reunauran  kohdalta, koska  hienoai-

nesta  on  todennäköisesti siinä eniten.  

Lisäkiviaines  suunnitellaan vanhan tien materiaalien mukaan.  Sillä  korja-

taan tarvittaessa  stabiloitavan  kerroksen  rakeisuutta. Lisäkiviaineksesta  tar-
kemmin kohdassa  4.5, suhteitus. 

4.2  Tasaisuusmittaus  ja tasaussuunnitelma  

Tasaisuuden  ja sivukaltevuuden ennakkokorjaustarve  on  yleensä vähäinen 

koska  remixerlaitteen  pitkä  runko tasaa pituussuuntaista  epätasaisuutta  ja 
jyrsimen  automaattinen  sivukaltevuuden  säätä korjaa virheellisen  sivukalte-
vuuden  hyvin. 
Pelkällä  remixerlaitteen käsittelyllä  tasaisuutta kuvaava  IRI-arvo laskee noin 

puoleen  ja päällystettä levitettäessä  vielä  päällysteen  paksuudesta  ja  työn 
huolellisuudesta riippuen  0.3-0.5 mm/rn. Päällysteen  päältä mitattuna arvo 

 on  siten  alle  puolet alkuperäisestä. 

Vanhan rakenteen  kuntomittausta  voidaan käyttää hyödyksi tasaisuutta ar-

vioitaessa  (kuva  17). Sivukaltevuus on  erikseen mitattava. Kohteesta teh-
dään  tasaussuunnitelma,  johon merkitään pituus-  ja poikkisuuntaisten epä-
tasaisuuksien korjauskohdat ja korjausmenetelmä.  

Erityisesti tulisi tarkastella kohtia, joissa  IRI -arvo  on  yli kaksinkertainen uu-
den  päällysteen  vaatimukseen verrattuna  ja sivukaltevuus  poikkeaa yli  2 % 
ohjearvosta.  Nämä kohdat  on  yleensä  tasattava  ennen  stabilointia  tai  käsi-

teltävä  stabilointikoneella  kahteen  tai  useampaan kertaan.  
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Kuva  17:  Kuntomittauksista  piirretty kuvaaja antaa hyvän kuvan vanhan tien tasaisuudesta. 
Kun  sen  lisäksi mitataan sivukaltevuus voidaan etula'iteen arvioida kohdat, joissa esitasausta  on  suoritettava.  NJ 
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Liian suuri sivukaltevuus korjataan siirtämällä massaa poikkileikkauksen 
suunnassa keskeltä reunaan  ja lIian  pieni sivukaltevuus päinvastaisella  sur- 

rolla.  Ensimmäistä kaistaa stabiloitaessa  on  otettava huomioon myös toisen 

kaistan sivukaltevuuden korjaus. Kohtiin, joissa  vain  toisen kaistan sivukal-

tevuus  on  liian pieni, voidaan toisella kaistalla joutua lisäämään kerrospak-
suutta, jotta ylimääräistä massaa ei tarvitsisi poistaa kummaltakaan 

kaistalta. 

Menetelmällä voidaan korjata pituussuuntaista aaltoilua. Massaa ei voi siir -
tää remixerlaitteella pitkästi joten pituussuuntaisen tasaisuuden korjaami-
seen käytetään lisäkivialnesta. Yli viisi metriä pitkät pituussuuntaiset painu - 

mat  eivät korjaannu yhdellä remixerlaitteen ajokerralla riittävästi joten ne kä-
sitellään kahteen kertaan  tai  ne  on  käsiteltävä ennen stabilointia jollakin 
muulla menetelmällä. Sideainetta lisätään vasta viimeisellä ajokerralla, jol-

loin  on  huomioitava, että vanhan rakenteen sideainetta  on stabiloitavassa 

 kerroksessa tavanomaista vähemmän. 
Painumat  voidaan korjata myös ennen varsinaista stabilointikäsittelyä pois- 
tamalla vanha päällyste, lisäämäHä kantavaa kerrosta  ja levittämällä  vanha 

päällyste takaisin.  

4.3  Kuormituskestävyyden mitoitus 

Stabilointisuunnitelmaa  varten vanhan rakenteen kantavuus tutkitaan pudo-
tuspainolaitteella. Mittauksen tuloksia käytetään kuormituskestävyyden mi-
toituksen pohjana. Stabilointikerroksen paksuus mitoitetaan analyyttisellä 
menetelmällä 

Käytännössä  on  todettu, että pudotuspainolaitteella mitattu pelkkä  kanta-

vuuslukema  (E2)  ei korreloi tiellä kantavuuspuutteista kertovien pintavauri-
oiden kanssa. Vanhan tien kantavuuspuutteet näkyvät verkkohalkeamina  ja 

 suurina raideurina etenkin tien reunassa. Monissa kohteissa pudotuspaino-
laitteella mitattujen kantavuusarvojen  (E2)  mukaan vanhan rakenteen kan-

tavuus olisi hyvä. Tiellä  on  kuitenkin ollut huomattavan suuria reunapainu-

mia  ja verkkohalkeama-alueita. Tämä johtuu siitä, että mittausaika ei ole 
kriittisin eli ne muutamat päivät keväällä, jolloin rakenne sulaa. Toinen syy 

 on,  että mittausta ei suoriteta heikoimmasta kohtaa eli reunaurasta. Tulok-
sia korjataan kevätkantavuuskertoimella, joka  on  hyvin epätarkka eikä pe-
rustu tien materiaalien tutkimiseen. Vaikka eri materiaalien rakeisuuskäyrä 

 on  lähes sama voi  veden  vaikutus niiden kuormituskestävyyteen olla aivan 
erilainen. Vesipitoisuuden kasvaessa jotkut kiviainekset menettävät huo-
mattavasti kantavuudestaan. 
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Parempi korrelaatio saadaan tutkimalla  koko  taipumasuppiloa.  Esimerkiksi 
Ruotsissa  ja  Norjassa kuormituskestävyyttä  on  arvioitu päällysrakenteen 
yläosan jäykkyyttä tutkimalla. Sitä kuvaa taipumasuppiloiden anturien  DO  ja 

 D20  painumien  erotus, tunnusluku SOI  (Surface Curvature Index).  Mitä suu-
rempi suhde  on  sitä heikompi päällysrakenne  on.  
Pudotuspainolaitteen mittaustuloksia  ja  maatutkamittauksen tulkintatietoja 

 yhdistämällä saadaan hyvä  kuva  vanhan rakenteen kuormituskestävyydes
-tä  ja  kantavan kerroksen vedenkestävyydestä. 

Raidepainuman  ollessa suuri  sen  kohdalle tulee syvennys, johon vesi ke-
rääntyy. Vesi suotautuu verkkoon halkeilleen päällysteen läpi kantavaan 
kerrokseen. Siitä aiheutuu kuormituskestävyyden nopea huonontuminen. 

 Jos  tietä ei pian korjata vaurloituminen nopeutuu  ja  vanhan rakenteen ar-
vosta menetetään paljon  (kuvat  13  ja  14).  

Mitoitus  tarkistetaan aina paikan päällä  ja  verrataan sitä näkyviin kuormitus- 
kestävyyden puutteisiin eli verkkohalkeamiin  ja  raidepainumiin. 

Kapeapientareisen jyrkkäluiskaisen  tien heikoin kohta  on  yleensä reuna. 
Lapissa teiden reunapainumia  on  runsaasti, koska varsinkin aliempiluokkai

-set  tiet ovat usein kapeita  ja  luiskat  jyrkkiä. Reunan kuormituskestävyyttä 
voidaan parantaa muuta poikkileikkauksen osaa paksummalla 
stabilointikerroksella.Tämän vuoksi reunan stabilointisyvyys tulisi olla suu-
rempi kuin muualla.  

4.4  Vanhan rakenteen materiaalit  ja  jyrsintäsyvyys  

Lapin  piirin toteuttamissa kohteissa kantavan kerroksen yläosa  on  ollut 
heikkolaatuista. Kuvaan  18  piirretyistä rakeisuuskäyristä  nähdään, että ne 
ovat hienontuneet  ja  joissakin kohteissa ne ovat jopa routivia (taulukko  3). 

 Eri kohteissa routivien näytteiden osuus vaihteli  0-100  prosenttiin. 

Tehdyissä remixerstabilointikohteissa  on  huomattu, että useimmiten  kanta-
van  kerroksen yläosassa  on  melko selvä  raja,  mihin saakka  se on  hienontu

-nut.  Rajan alapuolella  on  hyvän näköinen, karkearakeinen kantava kerros. 
 Raja  havaitaan maatutkalla  (kuva  16).  Stabilointi  tulisi ulottaa vähintään tä-

hän rajapintaan saakka. 

Stabiloitavalle kerrokselle  ei hienoaineksen määrä  10 -12  %:iin  saakka ole 
haitaksi vaan yleensä parantaa sitä lisäämällä mastiksin määrää  ja  siten 
pienentämällä tyhjätilaa, mikä parantaa kuormituskestävyyttä. 



%  
90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10  

30 	 Remixerstabitointi 

ESITUTKIMUKSET  JA  STABLOINTIMENETELMAT 
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Kuva  18:  Kantavien  kerrosten yläosien rakeisuudet kandeksassa tutkitussa 

kohteessa. Katko viivalla merkitty  on  nykyisen työselityksen mukainen  kan-
ta  van  kerroksen  0 - 50 mm rakeisuuden ulompi ohjealue.  Näytteitä koske-

vat tiedot  ja  hajonnat  on  merkitty taulukkoon  3.  

Taulukko  3:  Kanta ylen  kerrosten yläosien kiviainesten /äpäisyprosenttien 

keskiarvot, hajonnat  ja  alvio routivuudesta. 

Nro  Kohde  Kpl! Seula  mm;  läpäisy-%  ja  
routi- keskihajonta 	______  ______ 
via #0.074 #0.5 #4 #12 

1 Mt 941  Kuha-Kumpuvaara  10/10 6,8 21,5 53,7 76,6  
______________________ ____  1,47 5,23 7,47 8,20 

2 Mt 924  Alaniemi-Taininiemi  8/6 8,1 22,0 50,4 68,3  
________________________ ____  1,75 3,16 5,67 8,73 

3  Kt79Patovaara-Meltaus  8/0 6,3 18,8 36,7 52,2  
_______________________ ____  1,65 2,21 7,48 11,67 

4 Mt 941 10/0 5,9 20,5 47,8 68,5  
Kumpuvaara-Männikkövaara ____  0,86 1,97 4,97 7,20 

5  Vt4 Sattanen-Alapostojoki  15!9 3,7 20,5 45,7 66,4  
______________________ ____  1,52 2,18 5,22 7,49 

6  Vt21 Tarvantojoki-Jatuni  10/9 16,0 36,1 63,0 79,3  
- _______________________ ____  5,59 9,84 10,82 11,26 

7  Kt79 Kirveslampi-Kolomaa  10/0 6,6 21,8 51,0 68,4  
________________________ ____  1,73 3,62 5,16 6,36 

8  Kt81  Tennilä-Viirinkylä  3/0 6,2 22,6 50,6 61,6  
_______________________ ____  (1,18 2,84 1,59 2,00)  

%  
90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 



Remixerstabiloint, 	 31  
ESITUTKIMUKSET  JA STABILOINTIMENETELMAT 

Hyvän päällystepohjan tekeminen vaatii erityistä huolellisuutta. Pohjan tulee 
olla tasalaatuinen, karkea, kiinteä  ja  tasainen. Karkeus  ja  kiinteys  edellyttää 
melko suurirakeisen murskeen käyttöä, jolloin  pinta jää  huokoiseksi.  Pääl-
lyste tiivistyy huokosten kohdalla kunnolla vasta liikenteen vaikutuksesta, 
jolloin siihen tulee pieni painuma. Huokosia pyritään täyttämään hienolla 
murskeella  ja  sopivasti käytettynä  sillä  saavutetaan hyvä lopputulos. Kanta-
vaa kerrosta tiivistetään täryjyrällä, minkä lisäksi myös liikenne hienontaa  si-
ta.  Näin  jo  rakennusaikana  kantavan kerroksen yläosa  10-30  mm:n syvyy-
teen tulee liian hienoksi, deformoituvaksi  ja  kuormituskestävyydeltään  huo-
noksi, jopa routivaksi. Lisäksi hienoa mursketta käytetään tasauksessa 
usein liikaa.  Sillä  oikaistaan jopa pituussuuntaisia epätasaisuuksia  ja  korja-
taan sivukaltevuutta. 
Toinen yleinen virhe vanhoissa päällystepohjissa  on  niiden lajittuminen. 
Kun pohjaa  on  käsitelty tiehöylällä useaan kertaan,  on  hieno aines jäänyt 
keskelle tietä  ja  karkea kiviaines siirtynyt tien reunoille.  Tien  reunan tiiviys 

 on  myös jäänyt huonoksi. Kuvassa  19 on  kuvattu tyypillinen päällystepohja 
missä näitä virheitä  on  lievinä näkyvissä.  

Kuva  19:  Tiehöyläilä  tehdyssä  päällystepohjassa  esiintyy usein  lajittumista. 
 Hienoa ainesta  on  keskellä tietä runsaasti, tien  reunaosa  on  hyvin karkea.  
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Liikenne hienontaa sitomattomia kerroksia myös päällystämisen jalkeen. 
Vilkasliikenteisillä, raskaasti kuormitetuilla pääteillä  on  sidottuja kerroksia 
yleensä paksusti, eikä niissä liene liikenteestä johtuvaa hienontumisongel-

maa. Tiet, joissa  on  suuria kantavuuspuutteita, eivät yleensä ole erityisen 

vilkkaasti liikennöityjä. Todennäköistä  on,  että näillä teillä liikenteen vaiku-

tuksesta tapahtuva hienontuminen  on  merkitykseltään vähäisempää kuin 

virheellisestä pohjanteosta johtuva. 

Jyrsintäsyvyyden  osalta  on  korostettava, että  sen  tulisi olla ohjeellinen. 

Kuormituskestävyyden kannalta  on  oleellista, että kantavan kerroksen  hie-

nontunut yläosa stabiloidaan.  Kriittisin kohta  on yleensa reunapainuma, 

 missä hienoaines  on  syvemmällä kuin muualla.  Sen  poistamiseksi joudu-

taan poikkileikkauksen muulla osalla jyrsimään hyvälaatuistakin kantavaa 

kerrosta. 

Työn aikana  on tarkkailtava jyrsintäsyvyyttä  ja  säädettävä  se  siten, että jyr-

sintä ulottuu "terveeseen" kantavaan kerrokseen saakka eikä väliin  jää hie-

noainespitoista  kerrosta.  

4.5  Suhteitus 

Stabiloitava  massa  suhteitetaan  kuten tavallinen asfalttipäällyste. Suhteitus 

perustuu materiaalien esitutkimuksista saatuihin tuloksiin. Stabiloinnin suun-
nittelu kannattaa tehdä huolellisesti. Työselityksessä  on  esitetty menetelmä 

sideainepitoisuuden määrittämiseksi mutta parhaan mandollisen tuloksen 
saamiseksi tulisi tehdä ennakkosuhteitus.  Lapin tiepiirissä suhteitus on  tä-

hän saakka tehty kokemusperäisellä menetelmällä. Suhteituksessa  on  käy-

tetty apuna tielaitoksen tietokoneohjelmaa. 

Suhteituksella  pyritään saamaan taloudellisesti mandollisimman hyvin kuor-

mitusta kestävä  massa.  Suhteituksessa kuormituskestävyyteen  voidaan vai-

kuttaa kiviaineksen laadulla (rakeisuus, muoto), sideainemäärällä  ja  tyhjäti-

laIla. Stabiloidun  kerroksen tyhjätila pitää suhteituksella saada mandollisim-

man pieneksi koska  sillä  on  olennainen vaikutus kuormituskestävyyteen  /2!. 

 Piirin työselityksessä oli tyhjätilavaatimukseksi asetettu  9 %. Tyhjätilaan  voi-

daan vaikuttaa hienoaineksen  ja  sideaineen  määrällä sekä tiivistyksellä. 

Saatujen kokemusten perusteella  on  arvioitu, että asetettu tyhjätilavaatimuS 

saavutetaan, kun hienoainesta  on  vähintään  6 %, sideainetta 3,2 - 3,5 %  ja 

 tiivistys suoritetaan tehokkaasti. Koetiellä sideainepitoisuudella  2,5 %  ja  jo-

pa  2,0 %  tehdyt osuudet näyttivät hyviltä, mutta tyhjätila jäänee niissä kuor-

mituskestävyyden kannalta liian suureksi. 
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Vanhan rakenteen materiaalit tutkitaan kohdan  4.1  mukaan. Kuviin  18  ja  20 
 sekä  taulukkoihin  3  ja  4 on  merkitty kantavan kerroksen yläosan  ja  vanhan 

 päällysteen kiviaineksen rakeisuutta  koskevat tiedot  toteutetuissa  kohteis-
sa. Samoin taulukossa  5 on  vanhan  päällysteen sideainepitoisuuden  keski-
arvo  ja  hajonta. Vanhan  pääHysteen rakentamisaikaiset  tutkimustulokset 
ovat myös usein käytettävissä.  Päällysteiden  osalta tieltä otetut näytteet ei-
vät oleellisesti poikenneet  rakennusaikaisista näytteistä  paitsi  öljysorapääl-

lysteissä,  joissa  liuottimien  haihtumisesta johtuen  sideainepitoisuus  on  vä-
hentynyt noin  0.4  -  0.5  %-yksikköä. 

hiekka  2  sora 
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Kuva  20:  Vanhojen  pääl!ysteiden rakeisuuskäyrät  kandeksassa kohteessa. 
 Katkovlivalla  merkitty  on  nykyisen  asfaittinormin erityyppisten PAB -masso-

jen  likimääräinen ohjealue.  Kohteiden nimet taulukossa  4..  
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Taulukko  4:  Vanhan päällysteen kiviainesten läpäisyprosenttien keskiarvot 

 ja  hajonnaf  tieltä otetuissa näytteissä. 

Nro  Kohde  Kpl Seula  mm,  läpäisy-%  ja  
keski hajonta  _______  

#0.074 #0.5 #4 #12 

1 Mt 941  Kuha-Kumpuvaara  12 5,0 14,6 48,5 85,8  
_______________________ ____  0,74 2,81 5,75 6,19 

2 Mt 924  Alaniemi-Taininiemi  8 6,7 17,0 42,8 75,2  
_______________________ ____  1,27 2,37 4,58 4,49 

3 Kt 79  Patovaara-Meltaus  8 6,6 18,9 48,8 77,6  
_______________________ ____  1,03 2,45 4,89 4,60 

4 Mt 941 10 6,8 18,1 55,0 85,4  
- Kumpuvaara-Männikkövaara ____  1,22 2,35 1,70 2,41 

5  Vt4 Sattanen-Alapostojoki  15 10,1 22,2 51,3 83,9  
_______________________ ____  0,48 0,91 2,13 1,58 

6  Vt21 Tarvantojoki-Jatuni  10 7,3 20,0 52,9 83,5  
______________________ ____  1,14 2,17 5,47 4,68 

7 Kt 79  Kirveslampi-Kolomaa  10 5,2 17,8 50,0 79,5  
_______________________ ____  0,70 1,18 3,19 3,14 

8 Kt 81  Tennilä -Viirinkylä  3 6,7 24,5 55,3 86,4  
_______________________ ____  (0,62 1,39 1,62 2,13)  

Lisäkivialnes 

Lisäkiviaineksella  korjataan  stabiloitavan  kerroksen  rakeisuutta  ja  säädel-

lään tarvittaessa  stabiloitavan  kerroksen paksuutta.  Paras  rakeisuuskäyrä 

kuormituskestävyyden  kannalta olisi  suhteistunut,  runsaasti hienoa ainesta 

 ja  karkeita  rakeita sisältävä käyrä, jonka edullisin  maksimiraekoko  kerros- 

paksuuden  ja  työtekniikan  kannalta  on 30  -  40 mm  (kohta  5.1).  Suhteituk

-sessa  tulisi pyrkiä tällaiseen  rakeisuuteen.  Parhaan mandollisen  rakeisuu

-den  saavuttaminen  on  vaikeata, koska vanhojen materiaalien osuus  mas

-sassa  on  suuri. 
Koska vanhasta  päällysteestä  ja  kantavasta kerroksesta  saatava materiaali 

 on  lähes poikkeuksetta  stabilointiin  liian hiekkaista korjaantuisi  rakeisuus

-käyrä parhaiten  lajitteella  10-32 mm.  Vanhan tien  sivukaltevuuden  korjaami-

seksi  lisäkivialnesta  joudutaan käyttämään paikoitellen tavallista enemmän. 

 Jos  lisäkiviaines  on  pelkästään  lajitetta  tulee näistä kohdista liian  karkeara-

keisiaja  hienoa ainesta  on  liian vähän  (kuva  21  ja  kuvan  15  vasen  kaista). 

 Lapin  tiepiirissä  on  lisäkiviaineksena  käytetty molempia  ja  todettu, että  pa-

ras  lopputulos saadaan  roikkuvakäyräisellä murskeella  0-32 mm  (kuva  22).  
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Kuva  21: Lajitteen  käyttö lisäkiviaineksena aiheuttaa painumien korjauskoh-
di/le karkean näköisen  pinnan,  missä tyhjätila  on  suun hienoaineksen puut- 
tumisen  vuoksi.  

Kuva  22:  Hyvännäköinen stabiloitu  pinta,  lisä kiviaines  0-32 mm. 



90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10  

36 	 Remixerstabilointi 
ESITUTKIMUKSET  JA  STABILOLNTIMENETELMÄT  

Jos  vanhassa rakenteessa  ja  lisäkiviaineksessa  on  liian vähän hienoa ai-
nesta voidaan sitä lisätä erikseen. Lisättävän hienoaineksen kelpoisuus tu-
lee varmistaa. Lisäys voidaan tehdä esimerkiksi levittämällä hienoainespi-
toista mursketta lämmitetyn päällysteen päälle hiekanlevittimellä. 
Kohdissa, joissa tasausviivaa nostetaan lisäkiviaines voi olla myös murske-
soraa  0  -  50 mm.  

Vanhan rakenteen materiaalit ovat eri kohteissa rakeisuudeltaan niin lähellä 
toisiaan, että useimpiin sopii lisäkiviainekselle kuvan  23  ohjealue.  Tästä 
huolimatta lisäkivialneksen ohjealue tulee tarkastella erikseen jokaiseen 
kohteeseen.  Jos  kiviainesta  ei aikaisemmin ole todettu päällysteisiin sopi-
vaksi,  sen  kelpoisuus tulee tutkia. Kuvaan  24 on  merkitty stabiloitujen koh-
teiden eri materiaalien tyypilliset rakeisuudet.  

sora 
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Kuva  23:  Käytettyjen lisäkiviainesten rakeisuudet. Useimmissa kohteissa  Ii
-säkiviaineksen ohjealueeksi  sopii katko viivalla merkitty rakeisuusalue. Koh-

teiden nimet taulukoissa  4-5.  
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Kuva  24:  Tyypilliset kiviainekset  ja stabioitujen  massojen rakeisuudet, yh-
teenveto kandeksasta kohteesta.  1.  kanta  van  kerroksen yläosa  2.  vanha 
päällyste  3.  lisä kiviaines  4. stabiloitu  massa  5. stabiloidun  massan ohjealu-
een  ylä-  ja  alaraja (asfaittinormit). ABK32:n ohjealue  on rasteroitu  ja  sitä 
suositellaan remixerstabiloidun  massan ohjealueeksi.  Hienoa ainesta voi 
kuitenkin olla enemmän, yläraja  12 %. 

Sideaine  

Vanhasta päällysteestä otettujen näytteiden sideainepitoisuuden tutkimus-
tulokset  on  taulukossa  5.  Vanhan päällysteen sideainemäärä  on  menetel-
mää kehitettäessä arvioitu varmuuden vuoksi hieman alemmaksi kuin näyt-
teiden sideainepitoisuuden  ja  vanhan päällysteen paksuusmittausten keski-
arvojen perusteella laskennallisesti saadaan. Vähäiset virheet päällysteen 
paksuuden arvioinnissa eivät aiheuta stabiloidun  massan  sideainepitoisuu

-teen  merkittäviä muutoksia  ja  suhteellinen virhe pienenee kerrospaksuuden 
kasvaessa. 

Vanhasta sideaineesta  on  arvioitu toimivaksi lämmityksen  ja  hyvän sekoi-
tuksen vuoksi pehmytasfalttibetoneissa  90  % (vaahtobitumistabiloinnissa 

 30-50  %  Ill).  Asfalttibetonissa  voitaneen toimivaksi laskea  60  -  80  %.  Uutta 
sideainetta tulee olla vähintään tavoitearvon mukainen määrä laskettuna  Ii

-säkiviaineksen  määrästä. 
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Taulukko  5:  Vanhasta päällysteestä otettujen näytteiden sideainepitoisuu
-det ja  niiden hajonta. 

Nro  Kohde  Kr  Päällyste  Bit.%  Kh  
1 Mt 941  KuhaKumpuvaara  12  PAB-O 2,55 0,15 
2  Mt924Alaniemi-Taininiemi  8  PAB-O 2,69 0,15 
3 Kt 79  Patovaara-Meltaus  8  PAB-O 2.80 0.22 
4 Mt 941  Kumpuvaara-Männikkövaara  10  PAB-O 2.85 0,15 
5  Vt  4  Sattanen-Alapostojoki  15  PAB-B 1  4.30 0,20 
6  Vt  21  Tarvantojoki-Jatuni  10  PAB-O 3.00 0.22 
7 Kt 79  Kirveslampi-Kolomaa  10  PAB-O 2.70 0,16 
8 Kt 81  Tennilä-Viirinkylä  3  PAB-O 2.90 0,30  

Korjattu paikoitellen  remixerillä,  jolloin  lisämassana  käytetty  AB:tä 

Lisäsideaineena  on  käytetty  bitumiemulsiota,  jonka pohja  on  bitumia 
 B 160/220,  yhdessä tapauksessa  bitumia  B250/330.  Koska levitys  ja  tiivistys 

tapahtuvat välittömästi voi  bitumiemulsio  olla nopeasti  murtuvaa.  Lopullinen 
 tartukepitoisuus  on  ollut välillä  0,5  -  0,7  %.  

Kuvassa  25 on  suhteitusesimerkki työkohteesta  vt  4  Sattanen-Alapostojoki. 
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Vt.4 Sattarien - Alapostojoki  
Päällyste: Reinixerstabilointi 10cm 230kg/in2 
Sideaine:  B160/220 3.4%  7.Bkg/m2  Lisäys 4.3kg/m2  

KAR  0-16 90  kg/rn 2  
SiM  0-50 60  kg/rn2  
SiM  0-32 80  kg/rn 2  

%  
22.06.95  Reijo Jääskö 

Seula  Hieno  BS  Seos  Poikk.  V0-16 V0-50 K0-32  #  0.074 1.00 5.00 8.06 3.06 10.40 8.60 2.20  #  0.125 1.00 8.00 9.19 1.19 11.60 10.20 2.90  # 	0.25 1.00 13.00 12.77 -.23 16.40 15.00 4.20  # 	0.5 1.20 19.00 17.93 -1.07 22.00 21.40 7.40  #  1 1.50 27.00 26.06 -.94 31.50 29.70 13.00  #  2 1.70 37.00 32.90 -4.10 39.50 36.80 17.80  #  4 1.90 48.00 42.10 -5.90 51.00 45.80 24.00  #  6 1.70 55.00 49.42 -5.58 61.00 53.00 29.00 
1.50 61.00 56.13 -4.87 70.00 58.00 35.00  # 	12 1.20 69.00 67.13 -1.87 84.00 67.00 45.00  #  16 1.00 76.00 76.97 0.97 97.00 74.00 54.00  #  20 1.00 83.00 83.42 0.42 99.00 81.00 65.00  #  25 0.00 90.00 87.26 -2.74 100.00 86.00 74.00  #  32 0.00 100.00 93.81 -6.19 100.00 91.00 89.00  #  64 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00  

Lajitteen  %-osuus seoksessa  39.00 26.00 35.00  
Lajitteen  määrä tonneina  

hiekka 	2 	sora 
hieno 	8.2  keski 	8.6 	karkea hieno 	6 	keski 	28 	karkea  

_ri__ __  
ii_  ___1iiii_ 

_____ __ flII _ _  
8.874 8. 125 8.25 8.5 	1 	2 	4 6 8 12 1628 25 32 	64 	128  

Kuva  25:  Suhtelf  usesimerkki,  vt  4  Saftanen-Alapostojoki.  Katko  vIIvalla  mer-
kitty  on  tie/alt  oksen  vanhan  työselityksen  mukaisen  suhteifusohjelman BS:n 
ohjekä  yra  (4,).  
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4.6  Työohjeet 

Mitoitus-  ja  suhteitustietojen  perusteella jokaisesta kohteesta tehdään työn 
toteuttajaa varten työohjeet huomioiden myös vanhan rakenteen materiaali-
en laatu. Työohjeeseen merkitään paaluväleittäin stabilointipaksuus, ohjeel

-linen  jyrsintäsyvyys, lisäkiviaineksen  määrä, sideainepitoisuuden tavoitear-
vo, arvio vanhan päällysteen sideainemäärästä  ja  lisättävän sideaineen 

 määrä. Sideaineen syötön automatiikan vuoksi lisäsideaineen tarve  on  las-
kettu erikseen lisäkiviainekselle  ja  vanhalle rakenteelle. 

Työohjeeseen  merkitään myös tasausvilvan korjauskohdat silloin kun korja-
us tehdään stabiloinnin yhteydessä. Näiden kohtien tasausviivan korkeusta

-so  merkitään maastoon. 

Jyrsintäsyvyyden minimipaksuus  määritellään vanhan päällysteen  ja kanta-
van  kerroksen hienontuneen yläosan paksuuden mukaan. Työn aikana  on 

 tarkkailtava jyrsintäsyvyyttä  ja  säädettävä  se  siten, että jyrsintä ulottuu 'tter-
veeseen" kantavaan kerrokseen saakka eikä väliin  jää  hienoainespitoista 

 kerrosta. Jyrsintäsyvyyttä lisättäessä lisäkiviaineksen määrä vastaavasti 
pienenee. 

Kuvassa  26 on  esimerkki työn toteuttamista varten tehdyistä työohjeista.  

5 KUORMITUSKESTÄVYYS 
5.1  Kuormituskestävyyteen  vaikuttavat tekijät  

Kuormituskestävyyteen  vaikuttavat kerroksen paksuus  ja  materiaalin omi-
naisuudet. Materiaalin kykyyn vastustaa deformaatiota vaikuttavat tärkeim-
pinä tyhjätila, homogeenisuus, kiviaineksen murskautuneisuus  ja  muotoar-

vo,  vesipitoisuus, stabiloiduissa rakenteissa lisäksi sideaineen laatu  ja  mää-
rä sekä sitoutumisaste  (jota  voitaneen arvioida peittoasteella). Kaikkiin näi-
hin voidaan vaikuttaa lukuunottamatta vanhan rakenteen kiviaineksen omi-
naisuuksia. Stabiloitavan kiviaineksen ominaisuuksia voidaan jonkin verran 
korjata lisäkiviaineksella. 

Paksuudella  on  ratkaiseva vaikutus stabiloidun kerroksen kuormitus-
kestävyyteen.Kaluston asettama  raja  kerroksen maksimipaksuudelle  on  tä-

hän saakka ollut  100 mm.  Tämä rajoitus poistuu lähitulevaisuudessa kalus-
ton kehittyessä. 



Tielaitos 
 Lapin  tiepilri 

Päällysteurakka  L2195 	 Vanhan  päällysteen hlenoalnes-% 	10,4  
Vt  4  Sattasjoki-AlapostoJoki 	 Kantavan kerroksen  hlenoalnes-% 	8,6  
Remixer-stabilointi 	 Vanhan  päällysteen sldealne-% 	4,3  

Paaluväli 	Vanha  Stabilointi 	Vanhan 	Kytetään 	Tarvit- 	Vanhan 	Kokona- 	Tarvittava 	OS:n  +kant. 	Lisämurskeen  
Pituus 	pääfl. 	kerros- 	päallysteen 	vanhaa 	- tava  lisa  paall. 	- - sideake- 	hsäsldealne 	tarvittava 	tarvitsema 

laji 	vahvuus 	vahvuus 	- kant._kerr. 	murske 	sldene - rnäär 	määrä 	lisäsidealne 	Iisädeaine 
mm  rkglm2 	mm 	kg/m2  I_kg/m2 	kg/m2 	kglm2 	% 	kglm2 	% 	kglm2 kg/m2 	kg/m2  ____________ ______ ______  

0 -  7300 7300  KAB/AB _____ _____ ________ ______ _______ _____ - ____ _____ ________  
7300- 8700 1400  KAB  ö 180 40 90 60 30 3,5 3,5 6,3 1 2,8 l,9 0,9  

DQ9Q0  "$200  AB/KAB  TÖ  230 90 80 80 3,5 7 8  iiijj  4 3 1 9 2 5 
8900- 9600 700  KAB  180 ö 90 60 30 3,5 3,5 6,3 1,6 2,8 1,9 0,9  
96DdgOo  3300  KAB iöö  230 90 60 80 3 5 7,8 ii 4,3 1 9 2 5 

12900-15200 2300  KAB  80 180 40 90 60 30 3,5 3,5 6,3 1,6 2,8 1,9 0,9  
152QI2pp  1000  KAB  230  -  90 60 80 3,5  ii4i  78 1 4 3 9 2 s 
16200-16550 350  KAB  80 180 90 60 30 3,5 3,5 6,3 1 2,8 1,9 0,9  

___________  400  KAB  TÖ  230 4Ö 90 60 80 3,5 7,8 1 4 3 2,5 
16650-17700 1050  KAB  80 180 40 90 60 30 3,5 3,5 6,3 1,6 2,8 1,9 0,9  

Yhteensä 17700  ____ _____ _______ ______ _______ _____ _____ ____ _________ _________  

Stab 100 mm 
Stab 80 mm 

4600 m  
5800 m  

Ei  stabilointia  7300 m  
JAKELU:  K.Lulro 

A.Lokka 
R.Jääskö 
E.Koponen 

P.Suopajärvi  
E.Kenttälä  
V.Karvonen (Savatie  Oy) 

 K.Hletala  
Kuva  26: Stabilointia  varten tehdyt  työohjeet. Jyrsintäsyvyys  on ohjeellinen. 
Jyrsintä  ulotetaan vähintään niin syvälle,  e'tä  se  ulottuu "terveeseen"  kantavaan  kerrokseen saakka,  
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Kerrospaksuuden  ja  sideainepitoisuuden  muutosten yhteisvaikutusta kuor-
mituskestävyyteen pitäisi tutkia. Tutkimuksen tarkoitus olisi selvittää, mikä 

 on sideainepitoisuuden  ja  kerrospaksuuden  optimaalinen suhde kuormitus- 
kestävyyden kannalta. Käytännössä ongelma tulee esille harkittaessa, onko 
edullisempaa rakentaa esimerkiksi  3,5 %:n sideainepitoisuudella 100  mm:n 
stabiloitu kerros vai  2,5 %:n  pitoisuudella  140  mm:n kerros  ja  mikä  on hie-
noaineksen  määrän vaikutus ratkaisuun. Molemmissa tapauksissa sideai-
netta käytetään yhtä paljon eli  8.75 kg/m2. 

Stabiloidun  pinnan  hyvästä laadusta johtuen  sen ja  pääliysteen  välinen tar-
tunta  on  hyvä. Tutkimuksella pitäisi selvittää, toimivatko stabiloitu kerros  ja 

 päällyste yhtenä laattana. Vaikutus kuormituskestävyyteen  on  silloin erilai-
nen kuin huonon tartunnan omaavifla materiaaleilla joilla laattavaikutusta ei 
synny. 

Tyhjätilaan  voidaan vaikuttaa hienoaineksen  ja  sideaineen  määrällä sekä 
tiivistyksellä. Hienoaineksen  ja  sideaineen  määrälle tulisi löytää kustannus-
ten kannalta optimaalinen suhde. Tyhjätilaa  on  taloudellista täyttää hienoai-
neksella, mutta  sen  sitomiseksi  ja  sitkeän, elastisen mastiksin muodostami-
seksi tarvitaan riittävästi sideainetta.  3-4 %:n sideainepitoisuudella  ja  >7 
%:n hienoainesmäärällä  sekä hyvällä sekoituksella  ja  tiivistyksellä  päästään 

 7 -8 %:n tyhjätilaan,  mikä kuormituskestävyyttä ajatellen  on  hyvä. 

Rakenteen kuormituskestävyys määräytyy  sen  heikoimman kohdan mu-
kaan, minkä vuoksi stabfloidun kerroksen tulee olla homogeeninen sekä ki-
viaineksen rakeisuuden että sideainepitoisuuden osalta. Bitumistabiloinnis

-sa  käytettävällä  3-4 %:n sideainepitoisuudella  saadaan hyvällä sekoitukse
-la elastinen,  sitkeä mastiksi, joka täyttää suurempien kivlainesrakeiden vä-

listä tyhjätilaa. Myös suurelle osalle isommista kiviainesrakeista riittää  side- 
ainetta ohueksi kalvoksi. Näin saadaan kuormitusta kestävä  massa,  jonka 
rungon muodostavat kiviainesrakeet ovat lujasti kiinni mastiksissa. 

ASTO-tutkimuksessa  on  selvitetty päällysteen massatyypin  ja  tilavuussuh
-teiden vaikutusta deformaatioon  /3/.  Tällöin  on  todettu, että parhaiten defor -

maatiota kestää SMA, jonka kivialnes  on karkearakeinen,  runsaasti hienoa 
ainesta  ja  mandollisimman vähän hiekkaa sisältävä. Samoin väsymistutki-
muksissa  on  todettu, että tyhjätilan pieneneminen lisää  asfaltin  jäykkyyttä  ja 

 kestoikää  /3/.  Vaikka tutkimukset perustuvat pieneen aineistoon,  on  ilmeistä 
että sama pätee myös isompirakeisiin stabiloituihin kerroksiin. Stabiloinnis

-sa  rakeisuuskäyrän  tulisi siis olla loivasti roikkuva  ja  hienoainespitoisuuden 
 korkea. 
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5.2  Oulun Yliopiston  vertailututkimus  

Oulun yliopiston rakentamistekniikan osaston  tie-  ja  liikennetekniikan  labo-
ratorio teki helmikuussa  1995 kuormituskestävyyden vertailututkimuksen 
/2/.  Tässä esitetty  on referaatti  ja  osittain suora lainaus raportista. 
Vertailtavina olivat sitomaton kantava kerros, vaahtobitumistabilointi  ja  re-
mixerstabilointi.  Rakenteet  on  esitetty kuvassa  27. Vertailtavat  rakenteet 
tehtiin materiaaleiltaan toisiaan vastaaviksi  ja  tiiviydeltään työselitysten 

 mukaisiksi. 

Tutkimuksessa koerakenteita rasitettiln tierakenteen tutkimuslaitteessa si-
ten, että kuormitus vastasi raskasta tieliikennettä. Koerakenteista mitattiin 
eri kerrosten pysyvät  ja  palautuvat muodonmuutokset. Niiden perusteella 
laskettiin kuormituskestävyys  ja  rakenteiden kestoikä. 
Tuloksissa todetaan, että remixerstabilointi oli deformoitunut merkittävästi 
vähemmän kuin muiden rakenteiden  kantavien  kerrosten yläosat 

Yhteenvetona esitetään, että vaahtobitumirakenteen kestoikä  on  vähintään 
kaksinkertainen sitomattomaan rakenteeseen verrattuna  ja  vastaavasti  re-
mixerstabiloidun  rakenteen kaksinkertainen vaahtobitumirakenteeseen ver-
rattuna  (kuva  28).  Tutkimuksessa saavutettu hyvä kuormituskestävyys joh-
tuu ennen kaikkea pienestä tyhjätilasta  ja  tasalaatuisesta  massasta. 

Sitomattoman  kantavan kerroksen yläosan  (5 cm)  materiaalin hienoainespi-
toisuus (#  0.074 mm)  kasvoi  testin  aikana lähes  2  %-yksikköä, mitä voidaan 
pitää erittäin merkittävänä. Sinänsä rakeet eivät särkyneet  testin  aikana 
vaan kasvu johtui muodonmuutosten aiheuttamasta hienonemisesta. 
Yleisesti todetaan, että stabiloidut kerrokset käyttäytyvät eri tavalla kuin pe-
rinteiset sidotut  ja  sitomattomat  kerrokset. 
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Vertailurakenne  

3 cm  (Öljysora)  
£Z 	'c»' 

A 
17;  

, 

'Ar7' 	-'  

30 cm  (kantavan kerroksen  murske)  

27 cm  (hiekka)  

Vaahtobitum istabilointi 

/////////) 
•  i • 	 4I 

'1' 

A  

'  

3 cm  (öljysora)  
15 cm  (vaahtobitumiStabilOinti)  

15 cm  (murske)  

27 cm  (hiekka)  

Remixerstabilointi  

3 cm  (öljysora)  
10 cm  (remixerstabilointi)  

u 
A 

A 	 17 20 cm  (murske)  

27 cm  (hiekka)  

•  muodonmuutosten  maarityskohta  

Kuva  27:  Oulun yliopiston vertallututkimuksen rakenteet.  Kuva  raportista. 
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Vertailurakeime, 	Vaahtobitumi- 	 Remixer- 
sitomaton  kerros 	stabilointi 	 stabilointi 

Kestoikä  t 	 Kestoikä  2t 	 Kestoikä  4t  

Kuva  28:  Oulun yliopiston vertallututkimuksen  tulos  /2t Kest  olan suhteet  on 
määritetty muodonmuutoksista  lasketun kuormituskestä vyyden perusteella. 

 Sit omattomassa  rakenteessa  kanta  van  kerroksen paksuus  on 300 mm. 
Vaahtobitumistabioinnissa  kantavan kerroksen ylaosasta  on stabioitu 150 
mmja remixerstabioinnissa 100 mm. 

6  LAADUNOHJAUS  JA  -SEURANTA 

 6.1  Laadunohjauksen  ja  -seurannan suoritus 

Työn aikana  bitumistabiloinnin  laatua seurattiin  ja  ohjattiin valvojan  suoritta
-mula  mittauksilla  sekä  kenttälaboratoriossa  ja  keskuslaboratoriossa tutkituil-

la näytteillä.  Laaduntarkkailuun  kuului 
•  visuaalinen tarkastelu  

jyrsintä,  materiaalit, stabiloitu  massa,  tasaisuus, tiivistys 
•  lämpötilojen mittaus (vanha päällyste sekä  stabiloitu  massa  levityksen 

jälkeen)  
• stabiloidun  kerroksen paksuuden mittaus  
•  matemaattisen  sideainelisäyksen  seuranta  työvuorottain 
•  näytteiden tutkiminen  kenttälaboratoriossa 

rakeisuus 
sideainepitoisu  us  

• sivukaltevuuden  mittaus  
•  tasaisuuden mittaus  stabiloidun  kerroksen  tai  päällysteen  päältä 

 PTM-autolla  
• tiiviyden  tutkiminen  

tyhjätilan  mittaus poranäytteistä 
tutkittiin  DOR-laitteen soveltuvuutta tyhjätilan mittaukseen. 
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6.2  Stabiloidun  kerroksen laatu 

Ulkonäkö 

Stabiloitu  kerros näyttää levityksen jälkeen mustalta  ja  homogeeniselta 
 muistuttaen pehmytasfalttibetonia (PAB-O).  Vähäinen sideainemäärä ei riitä 

peittämään suurimpia kiviainesrakeita  ja  ne ovat yleensä sideaineettomia. 
Ne ovat mastiksin ympäröimiä  ja  pysyvät hyvin kiinni kerroksessa. Peittoas

-te  on  samaa suuruusluokkaa kuin pehmytasfalttibetonilla (PAB-V/O;  kuvat 
 7, 8, 15,21  ja  22).  

Lämpötila 

Lämpötilat mitattiin vanhan päällysteen pinnasta lämmityksen jälkeen  ja sta
-biloidusta  pinnasta  massan  levityksen jälkeen. Vanhan päällysteen  pinta- 

lämpötila oli PAB-O:lla  120  -  160 °C  sekä PAB-B:n ja  AB:n seoksella  130 
-170 Dc  Stabiloidun  pinnan  lämpötila oli levityksen jälkeen vastaavasti  40  - 

 50 °C  ja  50-60 °C.  

Paksuus 

Stabiloidun  kerroksen paksuutta seurattiin hyvin tiheästi toistuvilla mittauk-
silla heti levityksen jälkeen. Mittauksissa otettiin huomioon tiivistyminen. 
Työselityksen mukaan mittausten keskiarvon tuli olla vähintään ohjearvo. 
Yksittäisen tuloksen suurin sallittu poikkeama oli  +-15 mm.  Kerroksen pak-
suus noudatti hyvin ohjearvoa täyttäen työselityksen vaatimuksen. 

Kiviaineksen rakeisuus 

Lähtömateriaalien  eli kantavan kerroksen yläosan, vanhan päällysteen  kivi- 
aineksen  ja  lisäkiviainesten rakeisuuskäyrät (keskiarvot  ja  hajonnat)  on  esi-

tetty kuvissa  18, 20  ja  23  sekä taulukoissa  3  ja  4.  Stabiloidun  massan  vas-
taavat tiedot  on  esitetty kuvassa  29  ja  taulukossa  6.  
Vanhassa rakenteessa hienontuneen kantavan kerroksen yläosan  ja  pääl-

lysteen kiviainesten rakeisuudet  olivat lähellä toisiaan. Kantavan kerroksen 
yläosa oli kaikissa kohteissa hiekkainen. Rakeisuutta saatiin korjattua roik-
kuvakäyräisillä lisäkivlaineksilla. Kohteissa, joissa jyrsittävän materiaalin 
määrä ei epätasaisuuksien vuoksi jatkuvasti vaihdellut lisäkiviaineksen 
määrä pysyi vakiona  ja  myös kiviaineksen rakeisuusvaihtelut pieninä. Näis-
sä kohteissa rakeisuus oli tilastomatemaattisen poikkeamatarkastelun pe-
rusteellakin tasalaatuista. Esimerkkinä kohde kt  79  Patovaara - Meltaus,  jo-

ka  on  rakennettu työselitysten mukaan vuonna  1983.  Vanha rakenne oli 
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materiaalien homogeenisuuden  ja  tasaisuuden osalta hyvä, mikä vaikutti tu-
lokseen. Yleensä tulokset eivät ole vanhan rakenteen reunapainumien  ja  pi

-tuussuuntaisten epätasaisuuksien  vuoksi näin hyviä. Suurin hajonta  olikin 
 kohteissa joissa lisäkiviaines oli lajitetta  (10  -  32 mm)  ja  tiellä oli reunapai-

numia  tai  ohuen kantavan kerroksen vuoksi stabilointlin tuli mukaan jakavan 
kerroksen materiaalia (esimerkiksi kt  78  Kirveslampi-Kolomaa,  kuvat  8, 15 

 ja  21).  

Tilastollisen tarkastelun tulisi rajoittua keskihajontaan sekä minimi-  ja 
 ma  ks  im ja rvoihin 

'ekka 	 2 	 3ora  

hieno 	0.2 	esk 	08 	area 	'ieno 	6 	keSk 	20 	karkea 

% 
	

%  
90 
	

90 

80 
	

80 

70 
	

70 

60 
	

60 

50 
	

50 

40 
	

40 

30 
	

30 

20 
	

20 

10 
	

10 

0074 	0125 	025 	0.5 	 0 	 5 	3 	12 16 20 25 32 	54mm  

Kuva  29:  Stabiloitujen  massojen kiviainesten rakeisuudet, Iäpäisyprosentti
-en  keskiarvot.  Kohteiden nimet taulukossa  6..  
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Taulukko  6: Stabiloitujen  massojen kiviainesten rakeisuus tarkkailuseuloilla. 

Läpäisyprosenttien keskiarvot  ja  hajonta. 

Nro  Kohde  K  Seula  mm,  läpäisy-%  ja  
_______keskihajonta _____  
#0.074 #0.5 #4 #12 

1 Mt 941  Kuha-Kumpuvaara  11 5,2 16,7 52,2 76,0  
_________________________  0,6 1,9 4,7 5,6 

2 Mt 924  Alaniemi-Taininiemi  7 6,2 15,2 38,3 65,0  
_________________________  0,7 1,6 1,8 5,6 

3 Kt 79  Patovaara-Meltaus  8 7,3 16,4 47,1 73,0  
_________________________  0,5 0,8 1,7 3,6 

4 Mt 941 10 6,6 20,2 50,9 78,4  
Kumpuvaara-Männikkövaara  1,2 29±50  2,8 

5  Vt  4  Sattanen-Alapostojoki  15 10,9 20,0 42,6 71,5  
_________________________  1,0 2,2 2,7 3,8 

6  Vt21 Tarvantojoki-Jatuni  10 7,4 18,8 47,0 73,5  
___________________________  0,6 0,5 0,3 2,7 

7 Kt 79  Kirveslampi-Kolomaa  10 5,4 17,8 42,3 67,0  
_________________________  0,7 1,8 5,2 2,7 

8 Kt 81  Tennilä-Viirinkylä  4 6,4 19,3 45,5 71,2  
__________________________  0,9 1,7 5,4 5,8  

Sideai  n  epitoisu  us  

Vanhan  päällysteen sideainepitoisuudet  on  merkitty  taulukkoon  5.  Vanhan 

 päällysteen paksuusvaihtelu  on  yleensä  20%:n  luokkaa  keskipaksuudesta, 

 mikä aiheuttaa vastaavan vaihtelun vanhan  sideaineen  määrässä. 

Vanhan rakenteen  epähomogeenisuuden  ja  suhteituksessa  tähän saakka 
noudatetun varmuuden vuoksi laboratoriossa tutkittujen näytteiden  sideai-

nemäärä  on  keskimäärin  0.3  prosenttiyksikköä  tavoitearvoa  suurempi.  Tau - 

lukkoon  7 on  merkitty laboratoriossa tutkitut  sideainepitoisuudet. 
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Taulukko  7:  Stabiloidun  massan sideainepitoisuuden tavoitearvot, laborato-
notutkimusten kesk/arvot ja  hajonta. 

Nro  Kohde  K Tavoi-  
te  %  

Keski- 
arvo%  

Hajonta  

1 Mt 941  Kuha-Kumpuvaara  17 3,0 3,23 0,4 
2 Mt 924 Alaniemi-Taininiemi 6 3,4 3,78 0,5 
3 Kt 79 Patovaara-Meltaus 8 3,4 3,78 0,5 
4 Mt 941 Kumpuvaara-Männikkövaara 10 3,4 3,75 0,6 
5  Vt  4 Sattanen-Alapostojoki 15 3,5 3,82 0,6 
6 Vt21 Tarvantojoki-Jatuni  10 3,6 3,92 0,5 
7 Kt 79 Kirveslampi-Kolomaa Iiü  3,4 3,76 0,5 
8 Kt 81  Tennilä-Viirinkylä  4 3,4 4,26 0,3 

Sivukaltevuus 

Sivukaltevuustulokset  mitattiin tarkimmin kohteessa kt  78 Kirveslampi -  Ko- 
lomaa päällysteen päältä. Suorien tieosuuksien keskiarvo oli  3.75 %  ja kes-
kihajonta  0.8. Työselitysten  mukainen toleranssi päällysteelle  on ±0,3 %. 
Stabiloidulle  pinnalle  suurin sallittu poikkeama  on  tien luokasta riippuen  
±0.3...±0.5%14/.  
Päällyste oli PAB-B16/80. Sivukaltevuutta  ei stabiloinnin jälkeen erikseen 
korjattu eikä näin ohuella päällystelaatalla voi sitä korjata. Päällysteen pääl-
tä mitattu sivukaltevuus  on  siten sama kuin stabiloidulla kerroksella. 

Mt:llä  941 Kumpuvaara - Männikkövaara  vanhan rakenteen sivukaltevuudet 
suorilla tieosuuksilla olivat välillä  2 - 13 %. Sivukaltevuuksia  ei korjattu en-
nen stabilointia. Suuret sivukaltevuudet johtuivat reunapainumista, joita oli 
lähes jatkuvasti. Reunapainumissa stabilointipaksuus oli jopa  23 cm  eikä  tu- -  
vistymistä  ennakoitu levittimen perän säädöllä. Stabiloinnin jälkeen sivukal-
tevuudet olivat välillä  3 - 6 %.  Automatiikka korjasi näinkin suurta sivukalte-
vuusvirhettä hyvin. Lopputulosta voidaan parantaa tarkemmilla ennakkomit-
tauksilla  ja tasaussuunnitelmalla  sekä toistamalla käsittely epätasaisimmis

-sa  kohdissa. 

Kohteessa  Vt  21 Tarvantojoki - Jatuni  vanhan rakenteen  ja stabiloidun pin-
nan sivukaltevuus  oli jonkin verran parempi kuin kohteessa mt  941 Kumpu

-vaara - Männikkävaara. 
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Kohteissa kt  79 Patovaara - Meltaus  ja Vt  4 Sattasjoki - Alapostojoki  vanhan 
rakenteen sivukaltevuus oli edellisiä parempi. Stabiloinnin jälkeen sivukalte-
vuus oli näissä kohteissa erittäin hyvä.  

Lapin  tiepiirin rakennuskohteissa päällystepohja  on vilmeistelty tiehöylällä. 
 Kohteen koosta  ja  mittausten lukumäärästä riippuen sivukaltevuuden keski-

arvo päällysteen päältä mitattuna  on  ollut ohjearvo  ±0.3-prosenttiyksikköä  ja 
 hajonta  0.4 - 0.8.  Melkoinen  osa  tuloksista  on  jäänyt työselityksen salliman 

toleranssin ulkopuolelle. 
Remixerstabiloinnissa päällystämistä  edeltää  vain  yksi käsittelykerta. Sivu-
kaltevuusvaatimuksen saavuttaminen riippuu hyvin paljon vanhan raken-
teen lähtötasosta  ja  mandollisesta esitasauksesta. Vanhan rakenteen olles-
sa taulukon  2 kuntoluokan A tai B  mukainen sivukaltevuudessa päästään 
samaan tasoon kuin tiehöylällä. Kuntoluokassa  C sivukaltevuuden  vaihtelut 
ovat suurempia ellei esitasausta tehdä huomattavan paljon. 

Tyhjätila 

DOR-menetelmän soveltuvuutta tutkittiin koemielessä tyhjätilan mittauk-
seen. Kohteessa kt  79 Patovaara - Meltaus  vanhan tien tasaisuus oli hyvä 
jolloin materiaalien suhteet pysyivät vakioina  ja pintakarkeuden  vaihtelu oli 
muita pienempi. Tässä kohteessa mittaustulos oli lähempänä oikeaa kuin 
muualla. Mittauksen mukaan tyhjätila oli näissä kohteissa välillä  5.7 - 10.6 

%  ja  hajonta välillä  0.6 - 2.6 (500  metrin jaksojen tulokset). 
Muissa kohteissa  pinnan makrokarkeus  vaihteli kantavan kerroksen yläosan 

 ja  joiltakin osin lisäkiviaineksen laadusta johtuen. Laitetta kalibroitaessa ka-
librointiarvo vaihteli  pinnan karkeuden  mukaan välillä  70 - 350  jolloin ka-
libroinnista johtuva mittaustuloksen virhe voi olla maksimissaan jopa  4 %. 

Päällysteillä  tavanomainen vaihteluväli  on 30 - 70.  Kokeilun tuloksena to-
dettiin, että menetelmä ei sovellu tällaisille karkearakeisille massoille, minkä 
vuoksi DOR-mittausta ei voitu käyttää arvosteluperusteena. 

Kohteesta kt  78 Kirveslampi - Kolomaa  otettiin tyhjätilan tutkimista varten 
poranäytteet halkaisijaltaan  200  mm:n poralla. Kaikki näytteet pysyivät  p0-

rauksen  ajan ehjinä. Kuljetuksen aikana muutama näyte särkyi, joten niiden 
käsittelyyn  on  kiinnitettävä huomiota.  

Kt 78 Kirveslampi - Kolomaa 10  tutkitun poranäytteen tyhjätilan keskiarvo 
oLi  7.35 %, keskihajonta 1.22,  maksimi  9.6 %  ja minimi  5.4 %.  Tässä koh-
teessa sideainepitoisuus oli  3.76 %  ja hienoainespitoisuus  5.4 % (laborato-
riotulosten keskiarvot). 
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Tasaisuus  

Tasaisuus mitattiin  päällysteen  päältä  PTM-autolla. Kohteissa, joissa pääl-
lyste ei kuulunut samaan urakkaan tasaisuus mitattiin  stabiloidun  kerroksen 
päältä. 

Vanhan rakenteen  ennakkotasausta  tehtiin kohteissa  Vt  21  Tarvantojoki-Ja-
tuni ja  kt  78  Kirveslampi-Kolornaa. Ennakkotasaus  oli suurten  reunapainu

-mien  korjausta.  Pituussuuntaista tasausviivan  korjausta ei tehty lainkaan. 
Muualla  ennakkotasausta  ei tehty.  

Kohteittain IRI:n lähtötaso  ja tulos  stabiloinnin ja/tai päällysteen  päältä  on 
 merkitty  taulukkoon  8.  Kohteen  mt  941  Kumpuvaara-Männikkövaara  muista 

poikkeava  tulos  johtuu ennen kaikkea vanhan  päällysteen  suurista  sivukal-
tevuusvaihteluista,  joita ei korjattu ennen  stabilointia. Päällysteen  massa- 
määrä oli  vain 80  kg/rn 2 ,  joten  sillä  tasaisuutta ei voitu enää parantaa. 

Yleensä  remixerlaite tasaa  vanhaa tietä hyvin, mutta kohdassa  8  mainituis-
ta syistä muutamien kohteiden tasaisuus ei parantunut odotetulla tavalla. 
Kaluston kehittyminen poistaa siihen liittyneet ongelmat. 

Taulukko  8: Tasaisuusmittauksen  tulokset vanhasta rakenteesta  ja stabioi
-dun  kerroksen  tai päällysteen  päältä. Keskiarvot antavat kuvan tasaisuuden 

kehittymisestä työn  en  vaiheissa. 

Nro  Kohde  

__________________________________  

IRI:n  keskiarvo  mm/rn  
vanha  

päällyste  
stabi-  
lointi  

uusi  
päällyste  

1 Mt 941  Kuha-Kumpuvaara  4,0 2,3 1,7 
2  Mt924Alaniemi-Taininiemi  2,3  1,8 
3 Kt 79  Patovaara-Meltaus  2,8  ________  

- 

1,4 
4 Mt 941  Kumpuvaara-Männikkövaara  4,0  _______  2,1 
5  Vt  4  Sattanen-Alapostojoki  1,6 ,4 
6  Vt21 Tarvantojoki-Jatuni  3,5 2,0 1,9 
7 Kt 79  Kirveslampi-Kolomaa  3,3  ________  1,3 
8 Kt 81  Tennilä-Viirinkylä  3,8  ________  1,6  
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Stabiloinnin  yleisesti todettu etu  on,  että haluttu  kuormituskestävyys  saavu-

tetaan  ohuemmalla kerroksella  kuin  sitomattomilla materiaaleilla. Tiealuetta 

 ei tarvita lisää eikä  sivuojia  ja leikkausluiskia  tarvitse siirtää. Menetelmällä 

saadaan sidottua  kuormituskestävyyden  kannalta ongelmallinen kantavan 

kerroksen  hienontunut yläosa  tehokkaasti.  Paikallasekoitusmenetelmillä  on 

 etuna myös  materiaalikuljetusten  vähäisyys.  
Stabiloinnilla  voidaan jatkaa rappeutuneen päällystetyn  tierakenteen  elin- 

kaarta merkittävästi.  

Remixerstabiloinnilla  on  lisäksi vielä muutamia etuja. Hyvän laadun ansios-

ta riittävä  kuormituskestävyys  saavutetaan entisiä menetelmiä  ohuemmalla 

kerroksella  (kuvat  27  ja  28).  Siitä johtuen materiaalien tarve pienenee mer-

kittävästi muihin  paikallasekoitusmenetelmlin  verrattuna. Vanhojen materi-

aalien hyväksikäyttö tehostuu  ja lisämateriaalien  tarve  on  vähäinen. Merkit-

tävin  on sideaineen  säästö  (kuva  30). 

Ympäristövaikutuksia  arvioitaessa tulee ottaa huomioon  uusiutumattomien 

 luonnonvarojen  (hyvälaatuisen kiviaineksen  ja bitumin)  säästö.  Hyvälaatuis

-ten kiviainesmateriaalien  väheneminen  lisännee stabiloinnin  tarvetta. Riittä-

vää  kuormituskestävyyttä  ei  korkealuokkaisifla  teillä saavuteta sitomatta 

kantavan kerroksen  yläosaa.  Sitominen  on taloudellisinta  tehdä  stabiloimal

-la  ja  vanhaa rakennetta parannettaessa  se on  edullisinta tehdä 

 tiesekoitusmenetelmällä. 

Remixerstabiloinnissa  työvaiheita  on  vähän, työ tehdään nopeasti  ja  siitä lii-

kenteelle aiheutuva haitta  on  pieni.  Työnaikaiselle  liikenteelle  aiheutettuja 

 kustannuksia huomioidaan harvoin  parannettavien  teiden  hankekohtaisissa 

kustannusvertailuissa.  

Työhön tarvittavan kaluston hinta  on  korkeampi kuin muissa  paikallasekoi-

tusmenetelmissä.  Työn hinta muodostuu  urakkakilpailussa  eikä menetel-

män taloudellisia mandollisuuksia voida lopullisesti arvioida ennen kuin kil-

pailu  on  pudottanut  sen minimiin.  Tähän saakka menetelmällä tehtyjen töi-

den hinnassa  on  mukana  kehittelykustannukset  ja  työn arvaamattomat ris-

kit. Menetelmän taloudellisuutta voidaan  lopulisesti  arvioida vasta  työmääri

-en  ja  työhön soveltuvan kaluston lisääntyessä.  Materiaalisäästöt  ovat niin 

merkittäviä, että menetelmällä  on  hyvät edellytykset menestyä.  Stabilointi

-kaluston kehittyminen tuo  menetelmälle  lisää käyttömandollisuuksia  ja  pa-

rantaa edelleen  sen  kilpailukykyä.  
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Vanha 	 Vaahtobitumi- 	Remixer- 
rakenne 	stabilointi  150 mm 	stabilointi  100 mm  

sitomaton 
 kantava kerros  

sitomaton 
 kantava kerros  

Lisäsideaineen  tarve (sideainepitoisuudella  3,3  %) 
vanha rakenne 	vaahtobitumi- 	rem  ixer- 

stabilointi 	 stabilointi 

lisäsidealne  4,6 
 kg/rn2  

Vanhassa  pääilys - 	Tarve  11,6  kg/rn 2 
	

I  arve f,b Kg/m  
teessä  sidealnetta 	Kerroin vanhalle  0,5 

	
Kerroin vanhalle  

3,4  kg/rn2 
	

0,9  

Kuva  30:  Esimerkki sideaineen tarpeesta  en menetelmissä  Oulun yliopiston 
rakentamisteknllkan  tie-  ja liikennelaboratorion  tutkimuksen  /2/  tuloksia so-
veltaen. Lämmitys  ja  hyvä sekoitus parantaa vanhan sideaineen toimivuut-
ta, mistä johtuen kertoimet ovat erilaisia  lit  Näillä tyypillisillä Iähtöarvoilla 
sideaineen säästö  on 5,3 kg/m2. Säästölaskelmassa on  vielä melkoinen 
varmuus,  sillä remixerstabioidun  rakenteen kestoikä  on  tutkimuksen mu-
kaan näillä paksuuksilla kaksinkertainen vaahtobitumistabilointiin 
verrattuna. 
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Ensimmäinen stabilointityö kesällä  1994  tehtiin tavallisella, päällysteen uusi-
miseen rakennetulla remixerlaitteella. Työ onnistui  sillä  hyvin, joskin jyrsi

-men  ja  sekoittimen  teho asetti etenemisnopeudelle  ja  stabilointipaksuudelle 

 rajoituksia.  Massan  laatu oli hyvä. Tasaisuus parani hyvin, vaikka sivukalte-
vuuden korjaamiseen ei kiinnitetty huomiota. 

Kesällä  1995  työhön oli käytettävissä sitä varten rakennettu remixerlaite, 
jossa oli kuitenkin säilytetty mandollisuus tehdä päällysteen uusimista.  Se

-koittimen  ja  jyrsimen  tehoa oli lisätty. Remixerlaitteen rakenne  ja  teho oli 

suunniteltu silmällä pitäen maksimissaan  100  mm:n stabilointipaksuutta. 

Käytännössä koneella tehtiin paksumpaakin kerrosta, kun  100  mm:n pak-

suisilla osuuksilla jouduttiin täyttämään jopa  130 mm  syviä reunapainumia. 

Remixerlaite valmisti hyvälaatuista massaa, mutta siinä oli vielä tasaisuu-
den suhteen kaksi ongelmaa. Leveillä teillä perän edessä oleva massamää

-rä  oli hyvin suuri  ja  joskus remixerlaitteen vetävät pyörät alkoivat pyöriä pai-

kallaan. Tämän vuoksi kulkua jouduttiin seuraamaan tarkasti  ja  sutimisvai-

heessa  perää jouduttiin joissakin kohteissa keve ntämään hieman nostamal-
la. Kohteissa, joissa esiintyi kiviä remixerlaite jouduttiin pysäyttämään lukui-
sia kertoja ylisuurten kivien poistamiseksi, jolloin perä alkoi vajota mikä 
myös aiheutti epätasaisuutta. Päällysteen tasaisuuden varmistamiseksi näi-
tä kohteita jouduttiin tasaamaan. 

Stabiloinnissa  käsiteltävät massamäärät ovat niin suuria, että sitä varten  on 
 rakennettava oma kone, jossa stabilointipaksuus voi olla edellä mainittua 

suurempi  ja  joka voi käsitellä tehokkaasti suuria massamääriä. 
Kalustoa tulisi kehittää sellaiseksi, että esitasausta ei tarvittaisi. 
Tällaisella koneella tulee todennäköisesti olemaan laajempi käyttöalue eli 
sitä voitaneen käyttää myös silloin kun stabilointi tehdään puhtaalle kiviai-
nekselle käyttäen sideaineena bitumia, sementtiä  tai  masuunikuonaa.  

Hyvässä stabilointikoneessa tulisi olla seuraavat ominaisuudet: 
• tasaa  hyvin pituus-  ja  poikkisuuntaisia epätasaisuuksia 
• sivukaltevuuden  automaattinen säätä 
• sideaineen  syöttö automatisoitu niin pitkälle, että käsisäätöä tarvitaan 

 vain  erityistilanteissa 
• stabilointipaksuus  vähintään  150 mm,  tilapäisesti  200 mm 

 •  mandollisuus lisätä stabilointipaksuutta tien reunoilla 
• jyrsin  ja  sekoitin  ovat riittävän tehokkaita 
• vetokyky  erittäin hyvä, jotta pystyy kuljettamaan levittimen edessä 

suurta massamäärää 
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•  samaa konetta voidaan käyttää sekä päällystetyn tien että puhtaan  ki-
viaineksen stabilointiin 

• sideaine  voi olla nestemäinen,  rakeinen  tai  jauhemainen 
• hienoalneksen  erillinen lisääminen tulisi olla mandollista  
•  hyvä  siirrettävyys  ja  liikkuvuus  

9  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suomessa  on  yleisten teiden  kuntorekisterin  mukaan lähes  2 000 km  pääl-
lystettyjä  teitä, joissa  on  kantavuuspuutteita.  Lapin  tiepiirin kokemuksen mu-
kaan  kuntorekisteri  antaa liian positiivisen kuvan päällystetyn tieverkon 

 kuormituskestävyydestä.  Voitaneen todeta, että lähivuosina näitä teitä tulee 
korjausohjelmaan  tielaitoksessa  hyvin runsaasti. Nykyisellä rahoituksen ta-
solla  ja  käytettävissä olevilla  parannusmenetelmillä  ei ole mandollista pa-
rantaa näitä teitä riittävästi.  Remixerstabilointi  on  ratkaisu  rappeutuneiden, 
päällystettyjen  teiden  kuormituskestävyyden  parantamiseksi. 

Menetelmällä  on  samat edut kuin muillakin  stabilointimenetelmillä: 
• kuormituskestävyyden  parantamiseksi ei tarvita paksuja kerroksia, 

jolloin myös vältytään uusien  luiskien  rakentamiselta, ojien  siirtämisel- 
tä,  leikkausten  leventämiseltä  ja  rumpujen jatkamiselta  

• tiealuetta  ei tarvita lisää eikä näin  ollen  tielain  mukaisesti vahvistettua 
 tiesuunnitelmaa 

•  uuden  kiviaineksen  tarve  on  hyvin vähäinen 

Muihin  paikallasekoitusmenetelmiin  verrattuna  remixerstabiloinnilla  on 
 lisäetuja: 

•  vanhojen materiaalien hyväksikäyttö tehostuu  
•  säästetään materiaaleja, erityisesti  bitumia 
•  edellä mainituista syistä menetelmä  on  taloudellinen  
•  nopeus  ja  vaivattomuus;  yhdellä  käsittelykerralla  huonokuntoisesta 

 tierakenteen yläosasta  saadaan  hyvälaatuinen,  liikennettä kestävä  ja 
 sellaisenaan  päällysteen alustaksi kelpaava stabiloitu  kerros  

• työnaikaisen  liikenteen ei tarvitse kulkea  sitomattoman murskekerrok
-sen  päällä eikä työstä ole liikenteelle haittaa  sen  enempää kuin  pää!

-lysteen  uusimisesta 

Menetelmällä saadaan taloudellisesti rappeutuneen tien  kuormituskestä-
vyys  alkuperäistä rakennetta paremmaksi. Kun vanhan rakenteen tutkimi-
sessa käytetään hyväksi ainetta  rikkomattomia  menetelmiä  (mm.  maatutka) 

 voidaan toimenpiteet parhaiten kohdistaa  heikoimpiin  kohtiin  ja  oikean suu-
ruisina. Vanhan  tierakenteen ongelmallisin  kohta eli kantavan kerroksen 

 hienontunut yläosa  saadaan  stabiloimalla parannettua. Tierakenteen  elin-
kaarelle  se  merkitsee huomattavaa jatkoaikaa.  
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Menetelmälle  on  tarvetta  ja  se on  kilpailukykyinen.  Sen  kilpailukyky paranee 
vieläkin työmäärien lisääntyessä, jolloin alan yrittäjät uskaltavat investoida 
kalustoon. Näin töiden tarjontaan saadaan kilpailua, mikä pudottaa työn 

 hinnan  edulliseksi. Työstä  jo  saatujen kokemusten perusteella  on  mandol-

lista rakentaa siihen sopiva kone,  jolta  suuria massamääriä pystytään pai-
kallasekoitusmenetelmällä käsittelemään tehokkaasti. 

Ulkomailla Suomea vastaavissa ilmasto-olosuhteissa  ja  sitä hieman lauh-
keammassakin ilmastossa tienpidon ongelmat ovat samantyyppiset. Lisäksi 
monilla alueilla hyvistä tienrakennusmateriaaleista  on  puutetta. Riittävä 
kuormituskestävyys tulisi saavuttaa ohuilla kerroksilla jolloin stabilointi  on 

 välttämätöntä. Vanhoilla, rappeutuneilla päällystetyillä teillä  on  usein run-
saasti arvokasta bitumia, mikä  on  edullista käyttää rakenteen stabilointiin 
paikallasekoitusmetelmällä. Menetelmällä voi olla kysyntää myös ulkomailla. 



Remixerstabilointi 
	

57 

Läh devi itteet  

/1 Tielaitoksen  julkaisu  Bitumistabilointi (TIEL  3200 0235) 
/2  Oulun yliopiston  rakentamisteknilkan  tie-  ja liikennetekniikan  laboratorio, 
Jouko  Belt, Stabiloitujen tierakenteiden  käyttäytyminen.  Tutkimusselostus 

 Lapin tieplirin remixerstabiloinnin kuormituskestävyydestä. 
/3 ASTO,  Loppuraportti,  PANK ry, VTT,  Espoo  1993.  (kohdat  3.4.2.5  ja 

 3.4.4.1) 
/4 Tienrakennustäiden  yleiset  työselitykset  ja  laatuvaatimukset. Päällystys- 
työt.  (TIEL  2212 802-95)  

Muuta  lähdeaineistoa 

Maatutkaluotaus.  Geofysikaaliset  tutkimusmenetelmät,  osa  1. 1991.  Kust. 
 Suomen  geoteknillinen  yhdistys  ry.  ja Rakentajain  Kustannus Oy.  68 s. 

Saarenketo,  T. and Scullion, T. 1994. Ground Penetrating Radar Applica-
tions on Roads and Highways. Recearch Report 1923-2F. Texas Transpor-
tation Institute, College Station, Texas. 36 p. 

Lapin tiepliri /  tuotanto  / päällystepalvelut,  Timo Huhtanen:  Remixer-stabi-
lointi.  1994  (insinöörityö Rovaniemen teknilliselle  oppilaitokselle). 



TIELAITOKSEN  SELVITYKSIÄ  

62/1995  Soratien tasaisuustunnusluku. TIEL  3200337 

63/1995  Riista-aitakokeilu valtatiellä  6.  TIEL  3200339 

64/1995  Pääväylät kaupunkialueefla - Kaupunkikuvalliset  lähtökohdat. TIEL  3200339 

65/1995  Tiehankkeen  suunnittelu-  ja päätöksentekoprosessin  analyysi: Valtatie  7 
 välillä Koskenkylä-Loviisa. TIEL  3200340 

66/1995  Teknologian  siirto; Bauma  1995  -messut. TIEL  3200341 

67/1995  Teiden  ja  siltojen kaiteet; Tyyppipiirustuskaiteiden muotoitumandollisuudet 
ulkonään  ja  turvallisuuden kannalta, kaiteiden  ja meluesteiden  liittäminen 
penkereeltä sillalle. TIEL  3200343 

68/1995  Mikkelin ohikulkutien vaikutusten jälkiseuranta. TIEL  3200344 

69/1995  Asfalttimassan  ominaisuuksien parantaminen lentotu hkalla. TIEL  3200345 

70/1995  Suomalaisten päivittäiset toiminnot  ja liikkumistarpeet. TIEL  3200246 

71/1995  Liikennepolitiikkaa  etsimässä. TIEL  3200347 

72/1995  Tienrakennushankkeen  suunnitelmien taloudellisuuden ohjaus. TIEL  3200348 

73/1995  Polttoaineen hinta  ja  kotitalouksien autonkäyttö. TIEL  3200349 

74/1995  Kunnittainen  liikenne-ennuste  1995-2020.  TIEL  3200350 

75/1995  Teiden rakentamisen  teknologian  siirto  ja  innovaatiot,  IV SPRINT Workshop 

76/1 995  Vt  3  väyläarkkitehtuuri. TIEL  3200351 

77/1995  Liikenteen optimaalinen nopeus - onko sellaista? hEL  3200352 

78/1995  Liikennesektorin  strateginen suunnittelu Suomessa. TIEL  3200353 

79/1995  Geotekniikan informaatiojulkaisuja: Tieleikkausten pohjatutkimukset. 
TIEL  3200354 

80/1995  Liikennejärjestelmän  kehittämisen yhteiskuntataloudellinen perusta. 
TIEL  3200355 

81/1995  Bitumiemulsion murtumisajan  määrittäminen. TIEL  3200356 

82/1995  PAB -V  -tutkimukset  1995.  TIEL  3200357 

83/1995  Ympäristö tiepiirin toiminnassa. TIEL  3200358 

84/1995  Soratien  tasaisuuden  ja pinnan kiinteyden  vaikutukset ajokustannuksiin. 
TIEL  3200359 

85/1995  Valo-ohjatun liittymän välityskyky. hEL  3200360 

86/1 995  Valtatie  4:n  Järvenpää-Mäntsälä -välin  muuttuvan reittiopastusjärjestelmän 
vaikutukset. TIEL  3200361 

87/1995  Moottoriväylien rinnakkaistiet. TIEL  3200362 

ISSN 0788-3722 
ISBN 951-726-166-7 

 TIEL  3200363  


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

