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TIIVISTELMÄ  

Nykyiset tierakenteet muodostuvat pääosin paksu ista sitomattom ista kerrok-
sista, joissa käytetään korkealuokkaisia materiaaleja; kuten hiekkaa  ja  soraa, 
sekä ohuesta asfalttipäällysteestä. Tulevaisuudessa taloudellisten  ja 
ympäristöllisten  seikkojen vuoksi näitä materiaaleja  ja  rakenteita ei voida 
käyttää nykyisessä laajuudessa. Paikallisia, heikompilaatuisia  ja  halvempia 
aineksia; kuten moreenia  ja  turvetta, joudutaan käyttämään jatkossa entistä 
enemmän. 

TPPT-tutkimussuunnitelman (Tielaitoksen  selvityksiä  7/94)  mukaisesti  koko 
 ohjelman tärkeimpänä tavoitteena  on  kehittää uusia teknisesti perusteltuja  ja 

 kokonaistaloudellisia rakenneratkaisuja, joissa mitoitusikä  ja elinkaari  kokonai-
suudessaan otetaan huomioon. Mitoitusikään vaikuttavat kuormituskestävyys, 
routa, kuivatuksen toimivuus  ja pohjamaan muodonmuutokset. Projektin RA1 

 tavoitteena  on  ollut innovoida  ja  kehittää päällys-, routa-  ja pohjarakenneratkaisuja 
 sekä varmistaa rakenteiden yhteistoiminta, koska todellisessa tilanteessa 

valitul  la rakenteella  vaikutetaan aina kokonaisuuteen. 

Rakenneratkaisut  on  kehitetty eriluokkaisille teille siten, että tarkasteluun ovat 
sisältyneet sekä tiestön kehittäminen että nykyisen rakenteen parantaminen. 
Kuivatuksen ratkaiseminen  on  monissa tapauksissa oleellinen  osa  tien raken-
netta. Kehitettyjä rakenteita  on  verrattu nykyisen suunnittelukäytännön mukai

-sun  rakenteisiin (referenssirakenteet). Rasitustilojen tavoitekriteerit  ja  niihin 
välttämättömästi liittyvät rakenneosavaatimukset eivät ole olleet käytettävissä 
rakenneratkaisuja kehitettäessä. 

Rakenneratkaisujen  kehittäminen  on  perustunut työn kuluessa ideoituun toi-
minnallisten ominaisuuksien jaotteluun, jossa  on  otettu huomioon: 

väyläluokka  
toimenpide; uuden rakentaminen/vanhan parantaminen 
rakenteen toimintatapa 

Näistä lähtökohdista  on  johdettu rasitustilan; kuormitus, routa  tai pohjamaan 
muodonmuutokset, hallintamenetelmä,  joka  on rakenneratkaisun  perusteena. 

Kehitetyt rakenteet  on  jaoteltu pääasiallisen toimintatavan  ja rakenneosien 
 perusteella ryhmiin seuraavasti: 

Päältysrakenteet 
- 	Bitumisilla sideaineilla stabiloidut  rakenteet 
- 	Hydraulisilla sideaineilla stabiloidut rakenteet 
- 	Komposiittirakenteet 
- 	Sidotut eristerakenteet 
- 	Moreenirakenteet  

Kevyt rakenteen parantaminen 



Routarakenteet 
- 	Routasuojausrakenteet 
- 	Lujiterakenteet 
- 	Moreenirakenteet 
- 	Yhdistelmärakenteet 

Pohjarakenteet 
- 	Syvä-  ja massastabiloidut  rakenteet 
- 	Kevennetyt  rakenteet 
- 	Lujitetut  ja jäykistetyt  rakenteet 
- 	Yhdistelmärakenteet 
- 	Muut rakenteet; esirakennustoimenpiteet 

Kehitetyille rakenneratkaisuille  on  laskettu yksinkertaistetut vertailu- 
rakennuskustannukset referenssirakenteisiln nähden. 

Rakenneratkaisut  on  esitetty tyyppipoikkileikkauksina. Ne tulevat olemaan 
koerakenteiden suunnittelun  ja tuotantoprojektien lähtöaineistona. 

Rakenneratkaisulla  vaikutetaan aina kokonaisuuteen eli ratkaistaan kunkin 
kohteen tekniset ongelmat erilaisilla kuormitus-  ja routakestävyyden  sekä 
painumien hallintamenetelmillä  tai  niiden yhdistelmillä paikkakohtaisissa rasitus- 
tiloissa. Kehitetyt rakenneratkaisut eivät anna yksiselitteistä ratkaisua 
suunniteltavien rakennekokeiden  ja koeteiden  ongelmiin, vaan ne tulevat 
olemaan perusteena kunkin erillisen kohteen  ja  materiaalin yksityiskohtien 
suunnittelulle. Lopullisiin TPPT-ohjelman myötä käyttöön otettaviin rakenne- 
ratkaisuihin päästään  vain  vaiheittaisen kehittämisen kautta. 



ABSTRACT 

Present road structures are mainly composed of a thin asphalt layer and thick 
unbound courses, where expensive high quality materials (gravel, sand) have 
been used. Due to costs and environmental affects these materials cannot be 
utilized in the future to the present extent. Therefore, the disposal of local poor 
quality and less expensive materials, like moraine and peat, must be increased 
in the road construction. 

According to the Research Plan of the Road Structures Research Programme; 
 TPPT,  (Finnish National Road Administration; Research report 7/1994) one of 

the most important objectives of the whole research programme is to develop 
new, technically sound and economic pavement and foundation structures, in 
which also the service life and life-cycle costs have been taken into account. 

The service life is affected mainly by traffic load (fatigue), frost action, efficiency 
of drainage and  subgrade  deformations. The development of the new structures; 
carried out in the Project  RA1,  has been based on the assumption of three main 
stress states; fatigue, frost action and  geotechnical  bearing capacity;  i.e. 

 settlements.  ln  practice there are, of course, lots of cases, where all these stress 
states are present and, therefore, the interaction has to be ensured. 

Structural solutions have been evolved both for new roads of different classes; 
classified by traffic volume, and for  reconstruction/rehabilitation  of existing 
roads. The drainage method is in most cases an essential part of the road 
structure. 

The structural solutions developed have been compared to structures 
dimensioned according to the present design practice (reference structures). 
The target criteria for the three different stress states and especially the 
requirements for structural elements; necessarily combined with these, were 
not available when the structural solutions were evolved. 

The development of road structures has been carried out according to a division 
of functional characteristics generated during this work. The division is based 
on: 

road class 
treatment proceeding; new  construction/reconstruction 

 performance of the structure 

Using the above division as a basis the method to control the stress state; 
fatigue, frost action  orsubgrade  deformation, has been deducted. This method 
has then been the ground for the road structure option. 

The structural solutions developed have been divided to categories according 
to the performance of the structure and the structural elements as follows: 

Pavement structures (fatigue)  
- 	Structures stabilized with bitumen  
- 	Structures stabilized with hydraulic binder  
- 	Composite structures  



Stabilized isolation structures 
Moraine structures 
Rehabilitation 

Pavement structures (frost)  
- 	Frost prevention structures  
- 	Reinforced structures  
- 	Moraine structures  
- 	Integrated structures 

Foundation structures  
- 	Deep and mass stabilized structures  
- 	Structures with light fill  
- 	Reinforced structures  
- 	Integrated structures  
- 	Other structures;  preconstruction  techniques 

Simplified construction costs have been calculated for the developed structures 
and they have been compared to the corresponding costs of the reference 
structures. The road structures have been presented as standard cross- 
sections. 

These will form the basis for the design of test structures and test roads as well 
as for the production technique projects. 

The structural solution has always effect on the entire construction,  i.e.  the 
technical problems of each separate case will be solved with the different 
methods to control fatigue, frost action and  subgrade  deformations or with the 
combinations of these methods according to the local stress states prevailing. 
The road structures developed will not give an unambiguous solution to the 
problems in the test structures and test roads to be constructed, but will be the 
basis for the detailed design of each separate case and materials to be applied. 
The final road structures to be taken in use through  TPPT-programme can be 
developed only stage-wise.  



ALKUSANAT 

TPPT-  ohjelman  projektin  RAI (Rakenneratkaisujen  alustava suunnittelu  ja 
 kehittäminen) loppuraportissa  on  esitetty vuoden  1995  toiminnan tulokset 

sekä esitetty jatkotutkimustarve vuodelle  1996. Pääprojekti  sisältää osapro-
jektit  RA 11 (Päällysrakenteet), RA 12 (Routarakenteet)  sekä  RA 13  (Pohja- 
rakenteet). 

Projektiryhmän  kokoonpano  on  ollut seuraava: 

Kimmo  Fischer  Suomalainen lnsinööntoimisto Oy (RAI  -projektin  päällikkö) 
Ari Turunen 	Viatek-Yhtiöt Oy (RA1  1, Päällysrakenteet) 
Ham  Mäkelä  lnnogeo  Oy (RAI2, Routarakenteet) 
Tapani Toivanen Suomalainen lnsinööritoimisto Oy (RA13, Pohjarakenteet) 

Toiminta  on  ollut jatkoa vuonna  1994 alkaneille rakenneratkaisuprojekteille 
 (Päällys-ja  routarakenneratkaisut  110.40  ja  210.40),  joiden toiminta laajen-

nettiin vuonna  1995  kattamaan myös pohjarakenneratkaisujen alustava 
suunnittelu sekä osaprojektien yhteistoiminta. 

Projektiryhmän  toiminnan tuloksia  on  käsitelty Rakennetekniikka- työryh-
mässä  (RA-työryhmä), jonka toimintaan ovat osallistuneet seuraavat henki-
löt:  

Heikki  Jämsä VTT  I Tie-  ja  geotekniikka  (puheenjohtaja) 
Kari  Lehtonen  Tielaitos / Kehittämiskeskus  
Pentti  Salo Tielaitos  I  Geokeskus  (vuonna  1994  Arto Kus- 
kelin)  
Juhani llmonen Uudenmaan tiepiiri 
Juhani Matinheikki Oulun tiepiiri 
Jari Pihlajamäki VTT  I Tie-  ja  geotekniikka  
Antti Ruotoistenmäki VTT  I Tie-  ja  geotekniikka  
Jouko Tömqvist VTT /  Tie-  ja  geotekniikka  
Matti  Huhtala VTT /  Tie-  ja  geotekniikka  
Jorma Hartikainen UKK 
Kari Toikka Lohja Rudus Oy 
Markku Pienimäki  Neste  Oy 

Tielaitos 
Geokeskus 
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JOHDANTO  

TPPT-tutkim ussuunnitel  man  (Tielaitoksen  selvityksiä  7/94)  mukaisesti alkupe-
räisten rakenneratkaisut -projektien  (110.40  ja  210.40)  tavoitteena  on  ollut 
innovoida  ja  kehittää päällys-  ja routarakenneratkaisuja.  Projektit laajennettiin 
projektiryhmän esityksen mukaisesti vuoden  1995  alusta kattamaan vastaa-
vasti myös pohjarakenteet, joita ei alunperin oltu sisällytetty tutkimus- 
suunnitelmaan muiden kuin syvästabiloitujen rakenteiden osalta. Samassa 
yhteydessä projektia tarkennettiin lisäksi koskemaan ennenkaikkea myös 
rakenteiden yhteistoiminta, koska todellisessa tilanteessa valitulla rakenteella 
vaikutetaan kokonaisuuteen; kuormitus -ja routakestävyyteen  sekä geotekniseen 
kantavuuteen. 

Rakenrieratkaisut  on  kehitetty eriluokkaisille teille siten, että tarkasteluun ovat 
sisältyneet sekä tiestön kehittäminen että nykyisen rakenteen parantaminen. 
Kuivatuksen ratkaiseminen  on  monissa tapauksissa oleellinen  osa  tien raken-
netta. Kehitettyjä rakenteita  on  verrattu nykyisen suunnittelukäytännön mukai

-sun  rakenteisiin (referenssirakenteet). 

Rakenteet  on  kehitetty projektiryhmätyöskentelynä ideoista, jotka ovat lähtöisin 
ryhmän omasta piiristä, ideaseminaarista vuodelta  1994  ja  "Kestävän kehityk-
sen tierakenteet" -ideakilpailusta vuodelta  1995.  

Alunperin projektiin oli liitetty myös Koeteiden suunnitteluprojektit  (150.10  ja 
 250.10),  jotka ovat luonnollinen jatko rakenneratkaisujen kehittämisessä tehdylle 

työlle. Kyseiset projektit kuitenkin organisoitiin uudelleen vuoden  1995  alusta  ja 
irroitettiin rakenneratkaisujen  kehittämisestä. Näissä projekteissa vuoden  1994 

 kuluessa tehdyn työn tulokset  on  esitetty  projektin väliraportissa.  

Projekti RA1  on  tuottanut kehitetyt rakenneratkaisut tyyppipoikkileikkauksina, 
jotka  on  esitetty tämän raportin liiteosassa. Ne tulevat olemaan koe-rakenteiden 
suunnittelun  ja tuotantoprojektien lähtöaineistona. 

Rakenneratkaisulla  vaikutetaan aina kokonaisuuteen eli joudutaan ratkaise-
maan kunkin kohteen tekniset ongelmat erilaisilla kuormitus-  ja routakestävyyden 

 sekä painumien hallintamenetelmillä  ja  niiden yhdistelmillä paikkakohtaisissa 
rasitustiloissa. Näin  ollen  kehitetyt rakenneratkaisut eivät anna yksiselitteistä 
ratkaisua suunniteltavien rakennekokeiden  ja koeteiden  ongelmiin, vaan ne 
tulevat olemaan lähtökohta kunkin erillisen kohteen  ja  materiaalin yksityiskoh-
tien suunnittelulle. Esitetyt rakenneratkaisut eivät siten ole lopullisia sellaise-
naan käytäntöön sovellettavissa olevia, vaan niitä  on  jatkossa edelleen kehitet-
tävä  ja täsmennettävä koerakenteiden  sijainti-  ja materiaalitietojen  karttuessa 
TPPT:n eri  osa-alueilla. 

Lopullisiin TPPT-ohjelman myötä käyttöön otettaviin rakenneratkaisuihin pääs-
tään  vain  vaiheittaisen kehittämisen (iteraation) kautta. 
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2  TAVOITTEET  JA  TEHTÄVÄT  

2.1  Projektin  tavoite  ja  lähtökohdat  

TPPT-tutkimuksen kokonaistavoitteena  on  kehittää uusia teknisesti perusteltu-
ja  ja  kokonaistaloudellisia rakenneratkaisuja, joissa mitoitusikä  ja elinkaari 

 kokonaisuudessaan otetaan huomioon. Mitoitusikään vaikuttavat kuor-
mituskestävyys, routa, kuivatuksen toimivuus sekä pohjamaan muodonm uu

-tokset.  Tämän  projektin (RA1)  tavoitteena  on  ollut innovoida  ja  kehittää alusta-
vasti tierakenneratkaisuja. 

TPPT-tutki muksessa lähtökohtarakenteita (referenssejä) ovat nykyisen 
suunriittelukäytännön mukaiset päällystettyttierakenteet, jotka ovat sitomattomia, 
korkealuokkaisista kiviaineksista tehtyjä  ja  usein paksuja routamitoitettuja 
rakenteita. Myös nykyisen rakenteen parantaminen perinteisin menetelmin 
(sivuojien syventäminen, uudelleenpäällystys  ja  kantavan kerroksen uusimi-
nen)  on  mukana referenssinä. Myös pohjanvahvistusmenetelmät, joilla peh-
meä pohjamaa tehdään likipitäen painumattomaksi (kuten pengerpaalutus  ja 

 perinteinen syvästabilointi), hallitaan päällysrakenteen käytön sekä toiminnan 
kannalta. Nämä pohjanvahvistusmenetel  mät  ovatkin siten TPPT-tutkimuksen 
kannalta referenssirakenteita. 

Kuormitus-  ja routakestävyyden  sekä geoteknisen kantavuuden hallinta- 
menetelmä  ja rakennetyyppi  riippuu ratkaisevasti väyläluokasta sekä rakentee-
seen kohdistettavasta toimenpiteestä. Kaikki rakennevaihtoehdot eivät siten 
ole järkeviä  ja  perusteltuja joka tilanteessa. Lisäksi  on  huomattava, että ympä-
ristö-  ja kantavuusolosuhteet  vaihtelevat eri alueilla huomattavasti. Rakennerat-
kaisuilla pyritään vaikuttamaan aina kokonaisuuteen eli ratkaistaan kyseisen 
kohteen tekniset ongelmat erilaisilla kuormituskestävyyden, routakestävyyden 

 ja painumien hallintamenetelmillä  tai  niiden yhdistelmillä.  

2.2  Työskentelytapa  ja  -menetelmät  

Rakenneratkaisujen  alustava suunnittelu  ja  kehittäminen tapahtui tiiviissä yhteis-
toiminnassa osaprojektien RAil (Päällysrakenteet), RAl2 (Routarakenteet)ja 
RA13 (Pohjarakenteet) kesken. Käytännön projektityöskentely suoritettiin 
konsulttiryhmässä (lnnogeo Oy, Sito Oy  ja Viatek-Yhtiöt Oy). 

Keväällä  1995  järjestetyn "Kestävän kehityksen tierakenteet" -ideakilpailun 
aineisto käytiin ryhmän toimesta läpi. Konsulttiryhmä toimi ideakilpailun aikana 
avustajana teknisessä valmistelussaja kilpailuehdotusten alustavassa arvioin-
nissa, joten ryhmä pystyi hyvin perehtymään kilpailun aineistoon. 

Toiminnan aikana  on  laadittu rakenneratkaisujen periaatteet erikseen uusille  ja 
perusparannettaville  teille eri väyläluokissa. Epäjatkuvuuskohdat (siirtymära-
kenteet) eivät sisältyneet tässä vaiheessa tutkimukseen eikä projekteissa ole 
myöskään käsitelty soratiestöä. Rakenneratkaisut  osa-alueella Ri  3  liittyivät 
erityisesti maanvaraiseen perustamiseen pehmeikölle sekä erityisesti 
kevennysten, lujitteiden  ja jäykisteiden  hyväksikäyttöön. Syvä-  ja massastabi-
lointiratkaisut  muokattiin erilliseltä TPPT-stabilointiryhmältä saaduista ehdotuk-
sista. 
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Rakenneratkaisuehdotukset  on  vuoden  1 995  kuluessa alustavasti suunniteltu 
tyyppipoikkileikkauksiksi sekä määritetty rakenteiden vertailurakennuskus-
tannukset. Tyyppikuvat tulevat olemaan lähtökohta  ja ideoinnin  pohja kunkin 
erillisen kohteen detaijien suunnittelulle. Tyyppikuvaton esitetty raportin liitteissä.  

3  VALIRAPORTTI  

3.1  Yleistä  

Konsulttiryhmä (lnnogeo  Oy, Sito Oyja Viatek-Yhtiöt Oy) vuoden  1994  toimin-
nan tulokset julkaistiin joulukuussa vuonna  1994  ilmestyneessä erillisessä 
väliraportissa: 

Kimmo  Fischer,  Harri  Mäkelä,  Ari Turunen; Päällys-  ja  routarakenne
-ratkaisut  (110.40  ja  210.40)  ja  Koeteiden  suunnittelu  (150.10  ja  250.10), 

 Väliraportti  1  (TielaitosiGeokeskus,  Helsinki 1994).  

Seuraavassa  on  lyhyesti referoitu vuoden  1994 työvaiheet,  jotka samalla ovat 
olleet vuoden  1995  toiminnan lähtökohta.  

3.2  Työvaiheet 

Kehitettàvien  rakenteiden innovointi sekä uusien että parannettavien teiden 
osalta alkoi projektiryhmän toiminnan osalta ideointivaiheella, jossa pyrittiin 
rajoituksetta saamaan esiin ajatuksia, ideoita  ja  näkökohtia liittyen sekä kuor-
mitus- että routakestävyyteen. Ajatusten  ja  ideoiden kartoittamiseksi sekä 
kokoamiseksi järjestettiin ideointiseminaari  7.6.1994.  Tavoitteena oli myös 
koota yhteen alan asiantuntijoiden keskustelufoorumi, jonka aikana oli mandol-
lista käsitellä TPPT-tutkimusohjelman tavoitteita  ja  päällys-  ja routarakenne

-ratkaisuihin liittyviä kysymyksiä mandollisimman aikaisessa vaiheessa  ja  avoi-
mesti. Seminaarin kutsuttiin edustajia tiealalla toimivilta tahoilta (tielaitos, VTT, 
korkeakoulut, konsultit. materiaalitoimittajat  ja urakoitsijat).  Seminaarin 
osanottajiltaja eri organisaatioilta toivottiin ideoita, ajatuksia  ja rakenneratkaisueh-
dotuksia jatkokäsittelyn  pohjaksi. ldeoiden esittäjiä pyydettiin valmistelemaan 
ideansa etukäteen piirtoheitinkalvoiksi  ja  A4-tulosteiksi.  Kaikki esitetyt ideat  on 

 koottu väliraportin liitteeksi. 

ldeointiseminaarin  pohjalta projektiryhmä työsti vuoden  1994  kuluessa raken-
ne-ehdotuksia (hankekortteja). Hankekortit  on  esitetty väliraportin liitteessä. 
Kaikissa rakennevaihtoehdoissa  on  oleellista vertaaminen referenssirakentei

-sun.  

Tukiryhmien (Kuormituskestävyys, Routakestävyys  ja Geotekninen  kanta-
vuus) yhteiskokouksessa  23.9.1994  todettiin selkeästi tarve projektien yhteistoi-
mintaan, toiminnan koordinointiin  ja  tietojen siirron varmistamiseen kunkin  osa- 
alueen sisällä, mutta erityisesti myös  osa-alueiden välillä.  Em.  tarpeen mukai-
sesti projektiryhmä käsitteli vuoden  1994  toiminnassaan alustavasti myös 
Geotekninen kantavuus -tutkimusalueen rakenneratkaisujdeoita (erityisesti 
muita kuin syvästabilointiin liittyviä pohjarakenteita). 
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Tiepilrien yhdyshenkilöille  ja tuotantotoimialan  edustajille järjestettiin projekti- 
ryhmän toimesta koetieseminaari  15.12.1994,  jossa käsiteltiin  mm.  tiepiirien 

 käsityksiä  ja  toiveita koetiemandollisuuksien suhteen. Seminaarin yhteydessä 
esitettiin  ja  jaettiin ryhmän laatimat rakenne-ehdotukset. Koetieseminaarin 
aikana käsiteltiin hankekorttien ohella myös koetiekohteiden suunnitteluun, 
valintaan, toteutukseen  ja  seurantaan liittyviä asioita. Lisäksi annettiin infor-
maatiota käynnistyvästä ympäristögeotekniikkaohjel  masta  sekä geovahviste-
tutkimuksen nykytilanteesta.  

4  KESTÄVÄN KEHITYKSEN  TIERAKENTEET - 
IDEAKILPAILU 

Tielaitos  järjesti  18.1.  -  31.3.1995  yleisen ideakilpailun tien pohja-  ja  päällys- 
rakenteista. Kilpailun tulokset  on  julkaistu raporttina "Tielaitoksen selvityksiä 

 58/1995,  Kestävän kehityksen tierakenteet-  I  deakilpailu". Rakenneratkaisujen 
 kehittämisessä  on  käytetty tausta-aineistona kilpailussa esitettyjä ideoita siltä 

osin kun ne liittyvät TPPT-rakenneratkaisuihin.  Monet  ideoista olivat esillä  jo 
 vuonna  1994  järjestetyssä ideointiseminaarissa, jonka tulokset  on  esitetty 

väliraportissa (ks. kappale  3.1).  

Julkaisussa esitellään palkitut  ja lunastetut  ehdotukset tekijöineen. Kilpailu- 
vastauksia saatiin  128  kappaletta, joista julkaisussa esitellään  27  kappaletta. 
Suosituimpia ideointikohteita olivat hiekan  ja  soran käyttötarvetta tienpidossa 
vähentävät ratkaisut. Suuri  osa  ideoista kohdistuikin luonnon kiviaineksia 
korvaavien uusiomateriaalien käyttöön tierakentamisessa. 

Kilpailua pidettiin tasaisena  ja yllätyksettömänä. Kilpailuehdotuksia  saapui 
määrällisesti riittävästi mutta kokonaislaatu oli toiveita alhaisempi. Ideoita 
tarjottiin kattavasti päällysteen pinnasta pohjarakenteisiin asti. Suosittuja ideointi- 
kohteita olivat  asfaltin runkomateriaalit ja fillerit,  tien rakennekerrosmaterjaalit 
sekä ylijäämämaiden hyödyntäminen stabiloimalla. 

Lukuisissa ehdotuksissa käsiteltiin yksittäisten kohtien korjaamista nyky - 
käytännössä  tai  vaihtoehtoisten jäte- yms. materiaalien käyttöä hiekka-  ja 
soramateriaaleja  korvaavana rakennusaineena. Tierakenne ei ole kuitenkaan 
suotava eikä paraskaan paikka jätemateriaalien käyttökohteena. Tierakenteen 
kestävyydeltä, tasaisuudelta  ja tu rval lisuudelta  odotetaan tulevaisuudessa yhä 
enemmän, joten tien rakennusaineilta  on  vaadittava ennustettavaa käyttäyty-
mistä  ja ympäristöllistä haitattomuutta. 

Ideakilpailun  voittajaksi nousi ehdotus "Pyöreät pallerot". Ehdotuksen ideana 
 on  valmistaa moreenista eri tyyppisillä sideaineilla käsitellen pellettejä, pyöreitä 

palleroita, joita voidaan käyttää tien rakennemateriaalina hiekan  ja  soran tavoin. 
Pellettien lujuutta voidaan ehdotuksen mukaan säädellä käytettävän  side- 
aineen avulla. Moreenipellettejä voidaan valmistaa teollisesti  ja  varastoida 
likimain tavanomaisten maa-ainesten tavoin. Tierakenteiden tekeminen 
moreenipelleteistä tapahtuu tavanomaisin työmaakonein  ja -laittein.  

Idean mukaan pelletoinnissa moreeni  ja sideaine  saatetaan sopivassa kosteus- 
tilassa pyörivään liikkeeseen, sekoitukseen. Sideaineena voidaan käyttää 
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esimerkiksi sementhpohjaisiatai bitumisia sideaineita. Sekoitus vastaa tuotanto- 
mittakaavassa jatkuvatoimista betonisekoitusta  tai öljysoran  tekoa  rum mussa.  

Ehdotuksessa nimimerkki "Keinolouhe"  on  esitetty saven, moreenin  ja sementin 
 sekoittamista keskenään  ja  tästä valetun  ja kovettuneen  laatan rikkomista 

lohkareiksi. Lohkareita voitaisiin käyttää pehmeikköjen massanvaihdoissa 
kalliolouheen tapaan. 

Ehdotuksessa "Latistuminen kuriin"  on  esitetty parannus tien kallistusten  ja 
 muodon säilyttämiseksi.  Tien poikkisuuntaisilla lujitteillaja  tien reunan vahvisteilla 

saadaan aikaan tasainen kantavuus tien  koko  alueella. Ehdotuksessa käyte-
tään synteettisiä lujitteita  ja  pohjan muotoilua tierakenteen toiminnan paranta-
miseksi. Ehdotuksessa "Puunaulaus" ajatuksena  on  vahvistaa pehmeää savea 

 tai turvesuota harvennusrangoilla tai energiapajutyyppisiä 2...3  vuotisia, tarkoi-
tukseen kasvatettuja versoja käyttäen. Maapohjan vahvistus tehdään pysty- 
suunnassa tiheänä naulauksena. 

Lunastetuissa  ehdotuksissa käsitellään  mm.  tien päällysteen  alla  olevien ker-
rosten tekemistä turpeesta  ja  muista hei kkolaatuisista materiaaleista, puusta, 
teollisuuden uusio-  ja  sivutuotteista. Luonnonmateriaalien tehokkaampaa käyt-
töä  on  ehdotusten pohjalta mandollisuus edistää myös teollisten tuotteiden 
järkevällä käytöllä. Kilpailuun jätetyillä menetelmäehdotuksilla voidaan  mm. 

 parantaa savipehmeikköjen rakentamista  ja  roudan rikkomia teitä. Ehdotusten 
jatkokehittely tulee antamaan vastauksen ideolden taloudellisuudesta  ja  tekni-
sestä toimivuudesta. Lunastettujen joukkoon pääsivät myös kilpailun 
mielikuvituksellisimmat ideat tien tekemisestä superlujista aurinkopaneeleista 

 ja erikoiskevyiden mineraalikuorikoiden valmistustekniikoista.  

5  RAKENNEOSAVAATIMUKSET  JA  TOIMINNALLISET 
TEHTÄVÄT  

5.1  Tavoitekriteerit 

Rakenneratkaisujen  kehittämisen  ja koerakenteiden  suunnittelun lähtökohtina 
ovat tavoitekriteerit, jotka rakenteiden tulee täyttää suunnitelluissa kuormitus - 
ja rasitustiloissa  sekä pohjaolosuhteissa. Perinteisten rakenneratkaisujen osal-
ta tavoitekriteerit  on  määritelty tielaitoksen suunnitteluohjeissa  ja 
laatuvaatimuksissa. Tavoitekriteerien  lähtökohtana  on tasaisuusvaatimus,  jota 

 tarkastellaan lähinnä tien pituussuunnassa. Näitä kriteerejä voidaan käyttää 
lähtökohtana referenssiratkaisuille, mutta uusien rakenneratkaisujen toimin-
nalliset periaatteet poikkeavat niin suuresti, että näille  on  kehitettävä lisäksi 
tavoitekriteerit täysin eri lähtökohdista. Tavoitekriteereistä  on  pystyttävä johta-
maa rakenneosien laatuvaatimukset. 

Rasitustilojen tavoitekriteerit  ja  niihin välttämättömästi liittyvät rakenneosa-
vaatimukset eivät ole olleet käytettävissä rakenneratkaisuja kehitettäessä. 
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5.2  Kuormituskestävyys 

Rakenneosavaatimukset  ja  toiminnalliset tehtävät liikenteen aiheuttaman 
kuormituksen kannalta:  

Pää!!yste 

Rakenneosavaati mukset: 

* 	Riittävä lujuus  ja  sitkeys (halkeiluntorjuntakyky) 
* 	Riittävä kantavuus (unen muodostumista vastaan) 
* 	Riittävä kulutuskestävyys (iskuvaikutusta vastaan) 

Toiminnallinen tehtävä: 

* 	Toimii kulutusta kestävänä pintana  ja alustana  liikenteelle 

Kantava kerros  

Rakenneosavaati mukset: 

* 	Riittävä kantavuus (lujuus-  ja muodonmuutosominaisuudet) 
* 	Materiaali rakeisuudeltaan sopivaa (riittävä vedenläpäisevyys  ja routimat- 

tomuus) 
* 	Riittävät tiivistysominaisuudet (tietty rakeisuus  ja tiivistettävyys)  

Toiminnallisia tehtäviä: 

* 	Parantaa maarakenteen jäykkyyttä 
* 	Jakaa liikennekuormitusta laajemmalle alueelle alempiin kerroksiin 
* 	Toimii kantavana alustana päällystystyökoneille rakentamisen aikana 

Jakava kerros  

Rakenneosavaatimukset: 

* 	Riittävä kantavuus (lujuus-  ja muodonmuutosominaisuudet) 
* 	Materiaali rakeisuudeltaan sopivaa (riittävä vedenläpäisevyysja routimat- 

tom u us) 
* 	Riittävät  ti ivistysominaisuudet  (tietty rakeisuus  ja tiivistettävyys)  

Toiminnallisia tehtäviä: 

* 	Jakaa kuormitusta laajemmalle alueelle alempiin kerroksiin 
* 	Auttaa osaltaan routivan pohjamaan routimishaittojen ehkäisyssä 

Lujite  tai  vahviste  

Toiminnallinen tehtävä: 

* 	Kysymys  on  lähinnä  massan  sisään sekoitettavista  tai rakennekerrosten  
väliin asennettavista  veto- tai halkeilulujuutta kasvattavista geovahvis-
teista tai -lujitteista 
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5.3 Routakestävyys 

Rakenneosavaatimukset  ja  toiminnalliset tehtävät routarasitusten kannalta: 

Päällyste 

Rakenneosavaati mukset: 

* 	Riittävä lujuus  ja  sitkeys halkeilun estymiseksi 

Toiminnallinen tehtävä: 

* 	Sietää lämpötilavaihtelujen aiheuttamat jännitykset halkeilematta  

Kanta va  kerros 

Rakenneosavaati mukset: 

* 	Riittävä kantavuus  ko.  kerroksen  ja  alustan sulamisvaiheissa 
Riittävä vedenläpäisevyys 

* 	Routimattomuus  

Toiminnallisia tehtäviä: 

* 	Säilyttää kantavuuden mandollisimman tasaisena lämpötiloista riippu- 
matta 

* 	Kuivattaa päällysteen  läpi tulevan  veden 

Lujite pää!Iysraken  teen  yläosassa 

Rakenneosavaatimus: 

* 	Riitävä  lujuus roudan aiheuttamille vetorasituksille 

Toiminnallisia tehtäviä: 

* 	Estää päällysten halkeilun routarasitusten vaikutuksesta 
* 	Estää päällysrakenteen yläosan halkeilun 

Jakava kerros 

Rakenneosavaatimukset: 

* 	Riittävä kantavuus sulamisvaiheessa 
* 	Riittävä vedenläpäisevyys, jotta jakava  ja  kantava kerros pysyvät suun- 

nitellussa kosteustilassa 
* 	Routimattomuus  

Toiminnallisia tehtäviä: 

* 	Säilyttää kantavuuden mandollisimman tasaisena lämpötiloista riippu- 
matta 

* 	Kuivattaa päällysteen  ja  kantavan kerroksen läpi tulevan  veden 
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Eristyskerros  tai suodatinkerros 

Rakenneosavaati mukset: 

* 	Riittävä lämpökapasiteetti (routavastus) 
* 	Routimisominaisuudet sallituissa  rajoissa 
* 	Kantavuuden aleneminen sulamisvaiheessa sallituissa rajoissa 
* 	Estää alusrakennemateriaalin tunkeutumisen jakavaan kerrokseen 

sulamisvaiheessa  

Toiminnallisia tehtäviä: 

* 	Eristyskerroksen  paksuudella hallitaan roudan tunkeutumista  alla  oleviin 
kerroksiin  ja alusrakenteeseen 

* 	Tasaa routaliikkeiden  vaikutuksia tien pintaan 

Routaeristekerros 

Rakenneosavaatimus: 

* 	Estää roudan haitallisen tunkeutumisen  alla  oleviin kerroksiin 

Toiminnallinen tehtävä: 

* 	Kerroksella  hallitaan roudan tunkeutumista  alla  oleviin kerroksiin  ja  alus- 
rakenteeseen  ja  näin pienennetään routanousuja  ja sulamisvaiheen 

 kantavuuden alenemaa 

Salaojituskerros 

Rakenneosavaatimukset: 

* 	Riittävä vedenjohtavuus 
* 	Kapillaarisen  kosteuden nousun esto päällysrakenteeseen 

Toiminnallisia tehtäviä: 

* 	Johtaa päällysrakenteessa alaspäin valuvat vedet salaojiin  ja  tien sivuun 
* 	Estää alusrakenteesta nousevan  veden  tunkeutumisen päällys- 

rakenteeseen 

Kosteuden eristyskerros 

Rakenneosavaatimus: 

* 	Kapillaarisen  kosteuden nousun esto päällysrakenteeseen 

Toiminnallinen tehtävä: 

* 	Estää kosteuden siirtymisen alusrakenteesta ylöspäin 



Tien  pohja-  ja  päällysrakenteet -  tutkimusohjelma  (TPPT)  1994-2000 

RAKENNEOSAVAATIMUKSET JA TOIMINNALUSET  TEHTÄVÄT 	 21  

Alusra kenne 

Rakenneosavaatimus: 

* 	Riittävä homogeenisuus 

Toiminnallinen tehtävä: 

* 	Al  usrakenteen homogeenisuudel  la  routasyyvyyden  rajoissa taataan mah- 
dollisimman tasaiset routanousut  ja sulamisvaiheen slirtymät  

5.4  Geotekninen  kantavuus  

5.4.1  Syvä-  ja  massastabioidut  rakenteet  

Määrämittaiset pilarit 

Rakenneosavaatimukset: 

* 	Riittävä leikkauslujuus (stabiliteetin kannalta) * 	Riittävä puristuslujuus 
* 	Homogeenisuus  

Toiminnallinen tehtävä: 

* 	Siirtää pengerkuorman vaippa-  ja kärkivastuksen  avulla syvällä sijaitse- 
valle (pintaosaa paremmin kantavalle) savelle 

Myötäävät pilarit 

Rakenneosavaatimukset: 

* 	Riittävä leikkauslujuus (stabiliteetin kannalta) 
* 	Kohtalainen puristuslujuus (ns. puoliluja pilari) 
* 	Homogeenisuus  

Toiminnallisia tehtäviä: 

* 	Pilari kuormitetaan  yli myötörajan, jolloin savelle siirtyvä osuus 
kuormituksesta  suhteellisesti kasvaa perinteiseen syvästabilointiin ver-
rattuna 

* 	Toimii pystysalaojana nopeuttaen saven konsolidaatiopainumaa 

Lujat  pilarit 

Rakenneosavaatimukset: 

* 	Riittävä leikkauslujuus (stabiliteetin kannalta) 
* 	Suuri puristuslujuus 
* 	Homogeenisuus 
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Toiminnallinen tehtävä: 

* 	Lujat, paalumaiset syvästabilointipilarit kantavat lähes  koko 
pengerkuorman  ja  siirtävät  sen  pääasiassa kärkivastuksen välityksellä 
kovaan pohjaan 

Geovahviste (lu/at pilarit) 

Rakenneosavaatimukset: 

* 	Riittävä vetolujuus 
* 	Pieni venymä  ja viruma  

Toiminnallinen tehtävä: 

* 	Toimii kuormituksen siirtorakenteena (holvausrakenteena) parantaen 
pengerkuorman  välittymistä kantaville syvästabilointipilareille 

Massastabiloitu  laatta 

Rakenneosavaatimukset: 

* 	Riittävä leikkauslujuus (stabiliteetin kannalta) 
Kohtalainen puristuslujuus 

* 	Homogeenisuus  

Toiminnallinen tehtävä: 

* 	Pienentää pehmeikön yläosan kokoonpuristumista 
* 	Siirtää pengerkuorman syvemmällä sijaitsevalle pintaosaa kantavammalle 

savikerrokselle  

5.4.2  Kevennetyt  rakenteet 

Kevyttäyte 

Rakenneosavaatimukset 

* 	Luonnon kiviaineksia selvästi pienempi tilavuuspaino 
* 	Riittävä kantavuus (lujuus-  ja muodonmuutosominaisuudet) 
* 	Riittävät tiivistysominaisuudet 

Toiminnallinen tehtävä 

* 	Pienentää pohjamaalle tulevaa pengerkuormaa 
* 	Toimii päällysrakenteen osana (lisää kantavuutta) 

Raudoitettu kevytsorabetoni 

Rakenneosavaati  m  ukset 

* 	Riittävä jäykkyys (vetolujuus) sekä tien poikki- että pituussuunnassa 
* 	Hyvä tartunta geoverkon  ja stabiloidun kevytsoran  välillä 
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Toiminnallinen tehtävä 

* 	Kestää penger-  ja liikennekuormasta  rakenteen alapintaan aiheutuvan 
vetojännityksen 

* 	Stabiloitu kevytsora  varmistaa geoverkon ankkuroitumisen 
* 	Tasaavat  yhdessä pohjamaan epähomogeenisuudesta johtuvia epäta- 

saisia painumia 

Kevytsoran yläpinnan bitumistabilointi  ja geovah viste 

Rakenneosavaatimukset 

* 	Riittävä vetolujuus 
* 	Riittävä kantavuus 

Toiminnallisia tehtäviä 

* 	Kestää liikennekuormituksesta aiheutuvan taivutusvetorasituksen  ja  pie- 
nentää  i rtokevytsoran jälkitiivistym istä 

* 	Toimii kantavana alustana työkoneie 
* 	Suojaa kevytsorarakenteen pintaosaa  ja  vähentää kevytsorarakeiden 

murskaantumista tiivistyksen  aikana 

Kevytsorabetoni 

Rakenneosavaatimukset 

* 	Riittävä kantavuus (lujuus-  ja muodonmuutosominaisuudet) * 	Pieni tilavuuspaino (pengerkuorman minimointi) 

Toiminnallinen tehtävä 

* 	Toimii kantavana kerroksena 
* 	Jakaa liikennekuormituksen laajemmalle alueelle 

Vaahtobetoni  (tien levennys) 

Rakenneosavaatimukset: 

Pieni tilavuuspaino 
* 	Riittävä kantavuus 

Toiminnallisia tehtäviä: 

* 	Pienentää tien levitysosan painumia 
* 	Pienentää päällysteen halkeiluriskiä uuden  ja  vanhan rakenteen  raja- 

kohdassa 
* 	Toimii jakavana kerroksena 
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5.4.3 Lujitetut  ja  jäykistetyt  rakenteet  

Tela 

Rakenneosavaatimukset 

* 	Riittävä jäykkyys (vetolujuus) sekä tien poikki- että pituussuunnassa 
* 	Riittävä leikkauslujuus (stabiliteetin kannalta) 

Toiminnallinen tehtävä 

* 	Kestää penger-  ja liikennekuormasta  rakenteen alapintaan aiheutuvan 
vetojännityksen 

* 	Tasaa pohjamaan epähomogeenisuudesta  johtuvia epätasaisia painumia 
* 	Parantaa stabiliteettia 

Monikerroslujite 

Rakenneosavaatimukset: 

* 	Riittävä vetolujuus (Geovahviste) 
* 	Geoverkon  ja  jakavan kerroksen hyvä tartunta (kitka) 
* 	Pieni venymä  ja  vi  ruma 

Toiminnallinen tehtävä: 

* 	Geovahvisteet  lisäävät jakavan kerroksen pituus-  ja poikkisuuntaista  
jäykkyyttä 

* 	Monikerroslujite  kestää rakenteeseen syntyvät vetojännitykset pienentäen 
muodonmuutoksia  ja  siten estävää rakenteen löyhtymisen 

Tela  ja moreenibetoni 

Rakenneosavaatimukset: 

* 	Riittävä jäykkyys tien poikki-  ja pituussuunnassa 
* 	Riittävä kantavuus (lujuus-  ja muodonmuutosominaisuudet)  

Toiminnallisia tehtäviä: 

* 	Tela  (arma)  toimii työalustana pengerrettäessä pehmeän perusmaan 
varaan estäen paikallismurtumien syntymisen pohjamaassa 

* 	Tela  ja stabiloitu moreeni  ottavat yhdessä vastaan penger-  ja  liikenne- 
kuormasta rakenteen alapintaan aiheutuvan vetojännityksen 

* 	Tasaa pohjamaan epähomogeenisuudesta  johtuvia epätasaisia painumia 

Geovahviste  (tien levennys) 

Rakenneosavaatimukset: 

* 	Riittävä vetolujuus 
Pieni venymä  ja  vi  ruma 
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Toiminnallinen tehtävä: 

Pienentää sivusiirtymiä uuden  ja  vanhan rakenteen välillä 
Pienentää päällysteen halkeiluriskiä uuden  ja  vanhan rakenteen  raja- 
kohdassa  

6  TOIMINNALLISTEN OMINAISUUKSIEN 
MÄÄRITTÄMINEN  

6.1  Luokittelu 

Kuormitus-  ja routakestävyyden  sekä geoteknisen kantavuuden hallinta- 
menetelmän nähdään riippuvan ratkaisevasti väyläluokasta sekä rakentee-
seen kohdistettavasta toimenpiteestä. Kaikki hallintamenetelmät eivät ole 
järkevläja perusteltuja joka tilanteessa (kuten maapohjan/alusrakenteen käsit-
tely kevyen rakenteen parantamisen yhteydessä). Tämän vuoksi hallinta- 
menetelmät  on  syytä jaotella  tie-  ja toimenpideluokiin  seuraavasti: 

Tieluokitus  

A. Päätiet (Päällysrakenneluokat  1...3) 

B. Paikallistiet (Päällysrakenneluokat  4.. .6) 

C. Kevyen liikenteen väylät 

Toimenpideluokitus  

I.  Uudet väylät, suuntauksen parantaminen  ja raskas  rakenteen parantaminen 

 Il.  Väylän levennys, kevyt rakenteen parantaminen  ja  päällystys 

Rakenteen  toimintatavan  mukainen luokitus 

Rakenteen kuormituskestävyys määräävä 

Kantavuusvaurioita  tai  -vajetta, tavalliset routimattomat rakennemateriaalit, 
routimaton alusrakenne  tai  päällysrakenteen  paksuus riittävän suuri roudan 
hallitsemiseksi - Toimenpiteet kohdistetaan kuormituskestävyyden varmistami-
seen. 

Rakenteen kuormitus-  ja routakestävyys määrääviä 

*  a.  Kuormitus-  ja routakestävyyden  ongelmia, tavalliset routimattomat 
rakennemateriaalitja routiva alusrakenne - Toimenpiteet kohdistetaan kuormitus- 
kestävyyden hallintaan  ja alusrakenteen  roudan hallintaan.  

*b  Kuormitus -ja routakestävyyden  ongelmia, heikkolaatuisetroutivat rakenne- 
materiaalit  ja routiva alusrakenne -  Toimenpiteet kohdistetaan kuormitus- 
kestävyyden hallintaan  ja  sekä päällysrakenteen että alusrakenteen routa- 
kestävyyden varmistamiseen. 
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Rakenteen kuormitus -ja routakestävyys  sekä geotekninen kantavuus määrääviä 

* a. Kuormitus-  ja routakestävyys-  sekä geotekninen kantavuus otettava 
huomioon, tavanomaiset rakennemateriaalit, routiva pehmeikkö - Toimenpiteet 
kohdistetaan kuormituskestävyyden hallintaan sekä alusrakenteen roudan 
hallintaan  ja koko  rakenteen painumien hallintaan. 

* b. Kuormitus-  ja routakestävyys  sekä geotekninen kantavuus otettava huomi-
oon, heikkolaatuiset routivat rakennemateriaalitja routiva pehmeikkö - Toimen-
piteet kohdistetaan kuormituskestävyyden hallintaan, päällysrakenteen  ja  alus- 
rakenteen routakestävyyden hallintaan sekä  koko  rakenteen painumien hallin-
taan. 

* c. Kuormituskestävyys  ja geotekninen  kantavuus otettava huomioon, routimaton 
paksu pääl lysrakenne  tai routakestävyys  otetaan huomioon kevennyksen 
avulla - Toimenpiteet kohdistetaan kuormituskestävyyden  ja painumien  hallin-
taan. 

Kehitettävillä  ja tutkittavilla rakenneratkaisuilla  vaikutetaan kussakin tapauk-
sessa kokonaisuuteen eli ratkaistaan  ko.  kohteen tekniset ongelmat erilaisilla 
kuormituskestävyyden, routakestävyyden  ja painumien hallintamenetelmillä  tai 

 niiden yhdistelmillä.  

6.2 Kuormituskestävyyden  hallinta 

Riittävä kuormituskestävyys voidaan saavuttaa seuraavilla toiminnallisilla ominai-
suuksilla, jotka vaikuttavat tierakenteen väsymiseen: 

* 	Rakennepaksuuden  muuttaminen 
* 	Kerrosrakennemateriaalien  muuttaminen 
* 	Rakenteen toimintatavan muuttaminen 
* 	Kuivatuksen  tehostaminen 

Myös pohjamaan deformaatiolla  on  merkitystä tierakenteen käyttäytymiseen 
pehmeikköaluei!la. 

Kuormituskestävyyden  hallintaa  on  tarkemmin käsitelty väliraportissa (ks. 
kappale  3.1). 

6.3 Routakestävyyden  hallinta 

Routakestävyys  voidaan varmistaa sekä routanousujen suuruutta että routa-
nousueroja rajoittamalla  ja  samalla pienentämällä sulamisvaiheen kantavuu-
den alenemaa. Tieluokasta riippuen voidaa sallia suurempiakin routanousu-
eroja,  jos tierakenteen  säilyminen ehjänä varmistetaan lujittavilla rakenneosilla. 
Toimenpiteet, joilla routakestävyyttä hallitaan voidaan jaotella seuraavasti: 

* 	Rakennepaksuuden  säätely 
* 	Rakenteen lujuuden säätely 
* 	Rakenteen routaeristys 
* 	Routivan  alus-  tai päällysrakennemateriaalin  parantaminen 
* 	Eri keinojen yhteisvaikutuksella 
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Routakestävyyden  hallintaa  on  tarkemmin käsitelty väliraportissa (ks. kappale 
 3.1). 

6.4  Geoteknisen  kantavuuden hallinta 

Geoteknisen  kantavuuden osalta rakenneratkaisuissa  on  keskitytty 
kokonaispainumien  ja  ennenkaikkea painumaerojen sekä ohuissa rakenteissa 
kimmoisen deformaation hallintaan. Tavoitteena  on  hallitusti painuvat raken-
teet. Stabiliteettia ei ole korostetusti otettu mukaan tarkasteluihin, koska vaka-
vuuden tulee käyttötilassa olla kaikissa tapauksissa varmistettu. 

Geotekniseen  kantavuuteen voidaan vaikuttaa joko parantamalla pohjamaan 
kokoonpuristuvuusominaisuuksia, pienentämällä pohjamaan kuormitusta  tai 

 parantamalla päällysrakenteen kykyä kestää suurista jaltai epätasaisista 
painumista aiheutuvia rasituksia. Geoteknisen kantavuuden hallintamenetelmiä 
ovat näin  ollen: 

* 	Syvästabilointi 
* 	Keventeiden  käyttö 
* 	Geovahvisteiden  käyttö 
* 	Jäykisteiden  käyttö (esim. telat  ja kerrosstabiloinnit) * 	Pystyojitus 
* 	Edellisten yhdistelmärakenteet 

Geoteknisen  kantavuuden hallintatoimenpiteetjaoteltuina eri  tie-  ja  toimenpide- 
luokkiin sekä toimenpiteiden pisteytys ("painoarvomatriisi")  on  esitetty  liittees-

sä5.  Vastaava painoarvomatriisi päällysrakenteiden RA1  1  ja routarakenteiden 
RAl2  osalta  on  esitetty väliraportissa.  

6.5  Rakenneratkaisujen  yhteistoiminta 

Tutkimuksessa esitetyillä rakenneratkaisuila voidaan hallita kuormitus- 
kestävyyttä, routakestävyttä  ja geoteknistä  kantavuutta tapauskohtaisesti joko 
kutakin rasitustilaa yksistään  tai  samanaikaisesti rasitusten yhteisvaikutuksia. 
Yhteisvaikutusten tarkastelun yleisellä tasolla tekee luonnollisesti vaikeaksi 
kaikkien rasitusten riippuvuus paikasta  ja  ajasta. Tutkimuksessa eri rasitusten 
yhteisvaikutusta kuvataan kunkin rasituksen hallitsevaa merkitystä korostamal-
la. Liikennerasituksen osuus korostuu päätiestössä, jossa alusrakenteena  on 
routimaton  kallio, sora-  tai hiekkamaapohja.  Roudan vaikutukset korostuvat 
alemman tason tiestössä alusrakenteen ollessa voimakkaasti routiva. 
Geoteknisen kantavuuden merkitys  on  taas suurimmillaan syville pehmeiköille 
sijoittuvissa pääteissä. 

Valtaosaa todellisista tierakenteista rasittaa liikenne-  ja  routa, joten yksistään 
kuormituskestävyyden varmistavat rakenneratkaisut RA1  1  tulevat pelkistettyinä 
kysymykseen  vain  harvoin.  J05  roudan hallinta hoidetaan rakenteen paksuutta 
säätelemällä, RA1  1  rakenteet voidaan yleistää erityisesti päätiestön kohteisiin. 
Roudan vaikutuksia voidaan lisäksi hallita RA1  1  rakenteita lujittamalla  tai 
routasuojaamalla.  

Roudan vaikutukset tulevat korostetusti esille erittäin routivalle alusrakenteelle 
tehtävissä kevyen liikenteen väylissä  ja  alemman tason tiestössä. Kuormitus- 
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kestävyyden edellyttämä ohut päällysrakenne  on  joko lujitettava  tai  estettävä 
liian suuret routaliikkeet rakennetta paksuntamalla  tai eristämällä.  

Taulukossa  1 on  esitetty rakenneratkaisujen lähtökohdat, liikennerasituksen, 
routakestävyyden  ja geotekn isen  kantavuuden näkökulmista. 

RA11-rakennetyypit  on  johdettu tilanteista, joissa lilkennerasitus  on  vallitseva 
ts. alusrakenne  on  tehty routimattomista materiaaleista  ja  kysymys  on pää- 
tiestön rakenteista. Routimaton alusrakenne voi olla; 

Kallio 
Sora-  tai hiekkapohjamaa tai penger 
Louhepenger 

RA1  1 -rakennetyyppien päällysrakenne on  tehty routimattomista materiaaleis-
ta. 

RAl2-rakennetyypit  on  johdettu tilanteista, joissa ilmastorasitus  on  rakenne- 
paksuuden  tai  rakenteen toiminnalliset vaatimukset määräävä tekijä. 
Alusrakenteena  on  tällöin routiva 

Moreeni, 
Silttipohjamaa  tai 
Savipohjamaa 

RA1  2 -rakennetyypin päällysrakenne on routimaton tai  enintään lievästi routiva 
(vanhat tierakenteet) 

RA13 -rakennetyypit  on  johdettu tilanteista, joissa pehmeikkö  on  ko.  tie- 
rakenteen kuormituksella voimakkaasti painuva. Alusrakenne  on  tällöin myös 
yleensä routiva. 

Rakenteiden kestolän arviointi todellisissa rasitustiloissa (liikenne-, rauta-, 
painumarasitukset jne)  on  erittäin monimutkainen tehtävä. Liikenteen kuormitus- 
vaikutusta ennustetaan arvioimalla liikennemäärät, akselipainot jne. Roudan 
vaikutukset ovat todellisuudessa satunnaisesti toistuvia ilmastollisia tekijöitä, 
joiden kriittiset vaikutusajat vaihtelevat samal  akin  paikalla rakennetyyppi-
kohtaisesti. 

Vuoden ilmastojaksot rakenteiden mitoituksen kannalta ovat; 

* 	Talvijakso,  jonka pituus vaihtelee kohteen maantieteellisen sijainnin 
mukaisesti  4 - 6  kk 

* 	Kevään sulamisjakso, jonka pituus vaihtelee  1 - 3  kk 
* 	Kesän jakso, jonka pituus vaihtelee  3 - 4  kk (voidaan jakaa kahteen 

jaksoon lämpötilojen perusteella) 
* 	Syksyn jakso, jonka pituus vaihtelee  2 - 3  kk 

Ilmaston  ja  lämpötilojen merkitys vaihtelee rakenneosittain siten, että; 

Päällysrakenteen  yläosassa lämpötilavaihtelut ovat suurimpia  ja  alaosas-
sa vähäisiä 
Rakennepaksuus  vaikuttaa päällysrakenteen alaosan lämpötila-vaihtelujen 
suuruuteen 
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Talukko  1.  Rakenneratkaisujen  lähtökohdat määräävän rasituksen näkökul-
masta tarkasteltuna 

RAKENNE- VALLITSEVA VALLITSEVA VALLITSEVA 
TYYPPI  RASiTUS  RASITUS RASITUS 
(VIITEKUVA)  (LIIKENNE) (ROUTA) (PAINUVA  ALUS- 

TA) 

Routimattoman alusra- LIIKENNERAS1TUS  Ei merkitystä Ei merkitystä 
kenteen  ratkaisuja  MkRAAVA 
RAil.! RAil 
RA11.2 
RA11.3 
RA1  1.6 
RA1  1.7 
RA11.8 

Routivan  ja  kantavan  LIIXENNERAS1TUS  JA  Ei määråävä Ei merkitystä 
alustan ratkaisuja ROUTAKESTÄVYYS 
RA1  1.4 MAARAAviA 
RA11.5 RAl2+RA11 
RA1  1.8 
RA 12.1 
RA 12.2 
RA 12.3 
RAl2.4 

Routivan  ja  kantavan Ei määräävä ROUTAKESTÄVYYS  Ei merkitystä 
alustan ratkaisuja MAARAAVA 
RAl2.1 RAl2 + (RAil)  
RA 12.2 
RA 12.3 
RA 12.4 

Pehmeikköalueen  rat- KUORM1TUSKESTÄ-  Ei mäaräävä Ei määräävä 
kaisuja VYYS  JA GEOTEKNT- 
RA1  1.4 NEN KA1TAVUUS 
RA13 .KEV3 MAARAA.VIA 
RA13.KEV4 RA13+ RAil +(RAl2) 
RA13.KEV5 

Pehmeikköalueen  rat-  Ei määräävä ROUTAKESTÄVYYS  Ei määräävä 
kaisuja  JA GEOTEKNINEN 
RAl2.  1  KANTAVUUS MAA- 
RAl2.4 RÄÄVIA 
RA13.LUJ3 RA13+RAl2+(RA11)  
RA 13 .LUJ4 

Pehmeikköalueen  rat-  Ei määräävä Ei määräävä GEOTEKNII4EN  KAN- 
kaisuja TAVUUS MAARAAVA 
RA13.KEV1 RA13+(RAl2+RA11) 
RA13.KEV2 
RA13.MUU1 
RA13.LUJ1  -2 
RA13.STABI  -7 
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7  RAil PÄÄLLYSRAKENTEET  

7.1  Referenssirakenteet 

TPPT-tutkim uksessa referenssirakenteet  ovat nykyisen suu nnittelukäytännön 
mukaisia päällystettyjä tierakenteita, jotka ovat sitomattomia, korkealuokkaisis-
ta kivialneksista tehtyjä  ja  usein paksuja routamitoitettuja rakenteita. 

Myös nykyisen rakenteen parantaminen perinteisin menetelmin (sivuojien 
syventäminen, uudelleenpäällystys  ja  kantavan kerroksen uusiminen)  on  mu-
kana referenssinä. 

Esimerkkejä referenssirakenteista  on  esitetty  viitekuvassa  RA 1  1.REF.  

7.2 Bitumisilla sidealneilla stabiloidut  rakenteet 

Bitumisia sideaineita  ovat emulsio- sekä vaahtobitumistabiloinnit kantavassa 
 tai jakavassa  kerroksessa. 

Bitumin  käyttö parantaa merkittävästi tien kuorm ituskestävyyttä  ja  mandollistaa 
myös huonompilaatuisen runkokiviaineksen käytön sitomattomaan korkealaa-
tuiseen murskekerrokseen verrattuna. 

Suomessa erilaisia kohteita  on stabiloitu bitumilla  vuodesta  1984  lähtien. 
Sekoitustekniikka  ja  käytettävät materiaalit ovat vakiintuneet  ja  menetelmää 
käytetään nykyisin suhteellisen yleisesti vähäliikenteisten kevytpäällysteisten 
teiden vaurioituneen kantavan kerroksen uusimiseen. 

Materiaaliprojektien  kannalta tutkimustarvetta  on mm. vedenkesto-ominai-
suuksien, dynaamisen kimmomoduulin sekä runkokiviaineksen laadun vaiku-
tuksen osalta. Bitumistabiloitujen rakenteiden tutkimustarve liittyy materiaali- 
ominaisuuksien lisäksi stabiloidun kerroksen  ja koko tierakenteen  toimintaan 
yhtenä kokonaisuutena. 

Esimerkkejä rakenteista  on  esitetty  viiteku  vassa  RA 11.1. 

7.3  Hydraulisilla sideaineilla stabiloidut rakenteet 

Korkealuokkaisesta runkokivialneksesta  ja sideaineesta  tehty ns. maabetoni 
onjo rutiinituotantokäytössä Suomessa. Tarve rakennusmaterlaalien uudelleen- 
käyttöön tuo kuitenkin maabetonin runkoaineeksi teknisiltä ominaisuuksiltaan 
tuntemattomia materiaaleja, joiden soveltuvuutta  on  selvitettävä. 

Kysymykseen tulevatkin TPPT-tutkimusohjelman mukaisesti erityisesti moreenin 
hyötykäyttö tierakenteissa  sen käyttöominaisuuksia  parantamalla stabiloimal  la 
ja/tai hydraulisesti  jalostamalla. Myös masuunihiekan käyttö tierakenteessa  on 

 ollut esillä  koko TPPT-projektin  olemassaolon ajan. 

Materiaaliteknisen  suunnittelun lisäksi erittäin tärkeä merkitys  on  koko stabiloidun 
 rakenteen toim ivuudella, koska rakenteelta odotetaan pitkäaikaista hyvää 

kestävyyttä. Kestävyyden kannalta ratkaiseva merkitys  on ns.  ulkoisilla tekijöil-
lä, joita ovat alustan kantavuus, rakenteen kuivatus  ja  rakenteen routamitoitus. 
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Tutkimustarve  liittyy ennenkaikkea järkevien käyttöalueiden, kerrospaksuuksien 
sekä stabilointitekniikan kehittämiseen. Stabiloitujen materiaalien käyttö vä-
hentää korkealuokkaisten kiviainesten käyttötarvetta. 

Esimerkkejä rakenteista  on  esitetty  viitekuvassa RA11.2.  

7.4  Komposiittirakenteet 

Materiaalitutkimusohjelman  mukaisesti TPPT-projektissa kehitetään puoli- 
jäykkää tien päällysrakennetta (bitumi-sementti-komposiitti), joka kestää alus-
tan  muodonmuutoksia  paremmin kuin maabetonirakenne  ja  on  lisäksi vähem-
män deformaatioherkkää kuin bitumistabiloitu rakenne. 

Tutkimustavoitteena  on  järkevien käyttöalueiden  määrittäminen kuormitus- 
kestävyyden kannalta. 

Lisäksi koetieolosuhteissa  on  testattava järkevät kerrospaksuudet  ja sideaineet 
koetieolosuhteissa.  
Oleellinen tutkimusalue  on  myös stabilointitekniikan kehittäminen (levitys-  ja 
sekoituskal usto, työkoneketjut  sekä työjärjestyskysymykset). 

Esimerkkejä rakenteista  on  esitetty  vilteku  vassa  RA11.3.  

7.5 Kuorm ituskestävyyttä  parantavat  si  dotut eristerakenteet 

Rakenneratkaisuvaihtoehtoja  ovat kevytsorabetoni  ja vaahtobeton  kantavas-
sa  tai  jakavassa  kerroksessa. 

Tavoitteena  on  riittävän kuormituskestävyyden lisäksi parantaa routakestävyyttä 
siten, että saavutetaan kunnossapitokustannussäästöä tien halkeilun  ja 
kantavuusvaurioiden  vähenemisen myötä. 

Käyttökohteita  ovat sekä vanhat että uudet tiet kaikissa tieluokissa. Tutkimus- 
tarpeita ovat  mm.  eristävien  kerrosten teho kantavuus-  ja  routavaurioiden 
estämisessä. 

Liukkausriskin  selvittäminen liikenneturvallisuuden kannalta  on  materiaali-  ja 
työteknisten  kysymysten ohella oleellinen tutkimuskysymys. 

Esimerkkejä rakenteista  on  esitetty  vilteku  vassa  RA 11.4. 

7.6 Lujitettu masuunihiekkarakenne 

Rakenneajatus  on  "Kestävän kehityksen tierakenteet" -ideakilpailussa palkittu 
menetelmäajatus. 

Lujitetun masuunihiekkarakenteen  avulla  on  mandollista saavuttaa ns. liitto- 
rakenne, jossa stabiloitunut masuunikuona  ja  -hiekka ottaa vastaa puristus-
jännityksetja vetojännitykset puolestaan siirtyvät kerroksen alapintaan sijoitettuun 
geovahvisteeseen. 
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Masuunihiekalla stabiloitu  kantava  tai  jakava kerros estää päällysrakenteen 
olosuhdeherkkyyttä  ja  lisäksi rakenne toimii osittain routanousujen estäjänä  ja 
tasaajana,  minkä vuoksi saavutetaan säästöjä kunnossapidossa. Myös 
moreenien  ja  vanhojen rakennematerlaalien käyttö runkomateriaalina  on  mah-
dollista. 

Esimerkkejä rakenteista  on  esitetty  vilteku  vassa  RA 11.5. 

7.7  Moreenirakenteet  (Yleistä) 

Moreenin  käyttöä  on  viime aikoina tutkittu pääasiassa sorateillä sekä 
alempiluokkaisilla päällystetyillä teillä. 

Tutkim ustarve  on  erittäin merkittävä, koska hyvälaatuisen routimattoman 
luonnonkiviaineksen saatavuus  on  entistä vaikeampaa. Kun etsitään 
hyvälaatuisia materiaaleja korvaavia luonnonmateriaaleja, kannattaa pyrkiä 
käyttämään tielinjalta  tai  sen  läheisyydestä saatavia materiaaleja. 

Sitomatonta moreenimursketta  käytettäessä ongelmana  on  sen  runsas hieno-
ainespitoisuus, joka aiheuttaa  mm. routimisriskin  sekä olosuhdeherkkyyden. 
Lisäksi moreenikerroksen rakentamisen aikana olosuhteiden  on  oltava suhteel-
lisen kuivat, jotta moreenimurske ei "velliinny"  ja  menetä siten kantavuuttaan.  

7.7.1 Moreenirakenne 

Moreenin  ominaisuuksia voidaan parantaa pienellä sideainelisäyksellä (ylei-
simmin käytettyjä ovat sementti  ja masuunikuona).  

Vaihtoehtoisesti moreenin hienoainesmäärää suhteessa muuhun ainekseen 
voidaan vähentää murskaamalla siinä olevia kiviä  ja lohkareita  tai  poistamalla 
hienoainesta seulomalla  tai  pesemällä moreenia. 

Esimerkkejä rakenteista  on  esitetty  vlltekuvassa RA11.6.  

7.7.2 Pelletoitu moreenirakenne 

Pelletoitu moreeni  on  "Kestävän kehityksen tierakenteet" -ideakilpailun voitta-
nut jalostusmenetelmäajatus, jossa moreeni käsitellään vaihtelevan kokoisiksi 
rakeiksi esim. öljysorarummun kaltaisella laitteistolla. Rakeiden ominaisuuksia 
voidaan säädellä sideaineksen koostumuksella. Moreenin sisältämät  kivet ja 

 mandollisesti myös lohkareet ovat tällöin erityiskysymys. 

Tutkimustavoitteena  on  selvittää, miten moreenia voidaan teknisesti  ja  taloudelli-
sesti käyttää tierakenteissa. Lisäksi kehitetään moreenin käyttömandollisuuk-
sia  ja  työmenetelmiä. Tärkeää  on  myös kehittää moreenin laboratoriotutkimus-
menetelmiä. 

Esimerkkejä rakenteista  on  esitetty  viitekuvassa  RA 11.7. 

7.8  Kevyt rakenteen parantaminen 

Tavoitteena  on  vanhan tien päällysteen riittävä vauriokestävyys  ja reuaosien 
 riittävä kuormituskestävyys ilman vanhan rakenteen pu rkutoimenpiteitä. 
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Korjaukset tehdään uusilla sitkeillä  tai lujitetuilla bitumipohjaisilla päällysteillä 
 vanhan päällysteen päälle, joten korjaustöiden järjestely  on  suhteellisen help-

poa (säästät rakennus-  ja  kun nossapitokustannuksissa). Vahvistettu tien reuna 
estää lisäksi halkeamien  ja  liikenteestä johtuvien unen muodostumista. 

Esimerkkejä rakenteista  on  esitetty  viiteku  vassa  RA 11.8. 

8 RA 12 ROUTARAKENTEET 

8.1  Perusteet 

Rakenteen tulee routakestävyyden kannalta toimia suunnitellusti tien pituus-  ja 
poikkisuunnassa  eli  koko pinnan ja  rakenteen syvyyden alueella:  

a) jäätymisvaiheessa,  jolloin rakenteen jäätyessä ylhäältä alaspäin routivissa 
päällys-  ja alusrakenteen kerroksissa  tapahtuu nostavaa liikettä  

b) rakenteen jäässä ollessa, jolloin lämpötilamuutoksista aiheutuvat jänni-
tykset (lämpöjännitykset) vaikuttavat rakenteeseen  

c) rakenteen sulaessa pinnalta alkaen, jolloin lujuus alenee sitä voimak-
kaammin mitä suurempi vesi-  ja jääpitoisuus  on  rakenteessa  ja  mitä 
tehottomampi  on  kuivatus 

Rakenteiden toiminta voi periaatteessa perustua sitomattoman karkearakeisen 
massiivirakenteen routavastukseen, sidotun edellistä ohuemman rakenteen 
kestävyyteen, raudoitteiden  ja lujitteiden  koossa pitävään voimaan, 
lämmöneristeiden jäätymistä estävään toimintaan  ja  edellisten yhdistelmien 
toimintaan. Routatekninen ratkaisu  on  aina paikkaan sidottu, koska rakenteen 
toiminnalliset vaatimukset määräytyvät olosuhteiden vaikeuden, rakenteen 
koon  ja  muodon sekä kuormitustilanteen mukaan. 

Rakenneratkaisujen perustyypit  toiminnalliselta kannalta ovat: 

*  Perinteinen routimaton päällysrakenne routivalla alusrakenteella 
- 

	

	Routanousut  (sallitun suuruiset) nostavat paksuhkoa päällysrakennetta 
 ja  tien tasaisuus määräytyy lähes kokonaan alusrakenteen vaihteluista. 

* Routasuojausratkaisu 
- 	Ohuella päällysrakenteella hoidetaan kantavuustarve  ja  lämmön- 

eristyskerroksella  estetään routivan alusrakenteen jäätyminen. 
- 

	

	Ohuesta päällysrakenteesta johtuen rakenteen käyttäytyminen 
su lamisvaiheessa  on  tarkasteltava tavoitekriteerien näkökulmasta. 

* Lujitteilla  vahvistettu päällysrakenne 
- 	Raudoitteilla  tai  muilla lujitteilla hallitaan rakenteen rikkoutumisriski. 
- 	Rakenne sietää todennäköisesti suuriakin routanousuja  ja päällysteen 

halkeilu pituussuunnassa  estyy 
- 	Sulamisvaiheessa  tilanne voi olla ongelmallinen, koska dynaaminen 

Ilikennekuormitus  voi pumpata hienorakeista maa-ainesta ylöspäin 
routimattomaan rakenteeseen. 
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* Moreenirakenne 
- 	Routivasta moreenista  tehty rakenne eri menetelmin (läpäisevä 

moreenirakenne, stabiloitu moreenirakenne, homogenisoitu moreeni-
rakenne) 

- 	Alusrakenne  on routiva  ja  nostaa päällysrakennetta. Lisäksi lievästi 
routiva homogenisoitu päällysrakenne  paisuu  ja  menettää kantavuuttaan 
sulamisvaiheessa. 

* Yhdistelmärakenteet 
- 	Tarvitaan vaikeissa olosuhteissa vaativassa kohteessa, jossa rakentee- 

seen vaikuttaa maksimaaliset rasitukset  ja  kuormat. 
- 	Yhdistelmärakenne  voi olla luja,  se  sietää routaliikkeitä  ja tasaa  niitä jne. 

Tavoitekriteerit  luonnollisesti vaihtelevat käyttökohteittain johtuen 
liikennenopeuksista  ja -kuormista, tasaisuusvaatimuksista,  rakenteen poikki-
leikkausmitoista jne. Rakenteiden alustavaan suunnitteluun riittää 
tavoitekriteerien määrittely  a-c  -kohtien tierakenteille. Parannettavan  ja  uuden 
tien lähtökohtien eroa  on  kuitenkin syytä pohtia.  

8.2  Referenssirakenteet 

Routarakenteiden referenssirakenteet  ovat nykyisen suunnittelukäytännön 
mukaisia päällystettyjä tierakenteita, joiden kokonaispaksuus määräytyy ker-
ran  10  vuodessa toistuvan pakkasmäärän perusteella mitoitetusta päällys- 
rakenteesta. Myös nykyisen rakenteen parantaminen perinteisin menetelmin 

 on  mukana  ref erenssinä.  

Esimerkki referenssirakenteesta  on  esitetty  viitekuvassa RAl2.REF.  

8.3  Routasuojausrakenteet 

Routasuojausrakenteita  on  käytetty Suomessa jonkin verran siirtymäkiiloissaja 
vaikeissa routaolosuhteissa rakenteen raskaan parantamisen yhteydessä. 
Routaeristeinä  on  käytetty lähinnä suulakepuristettua polystyreenilevyä. 

Taloudellisemplin rakenneratkaisuihin  pyrittäessä  on routaeristeiden  hinnan 
 oltava nykyistä alhaisempi, jotta routasuojausratkaisu  on  kilpailukykyinen me-

netelmä. Oulun  ja  Lapin  piireissä  on  kokeiltu palaturpeen käyttöä routaeristeenä 
 ja  tulokset ovat olleet lupaavia. Samoissa tielaitoksen piireissä  on  myös käytetty 

useita vuosiaterästeollisuuden kuoniaja masuunihiekkaa roudan vaurioittamien 
teiden korjaamisessa  ja  uusien teiden rakentamisessa. Kohtalaisen 
lämmöneristävyyden ansiosta kuonilla  ja masuunihiekalla  on  voitu ohentaa 
rakennepaksuuksia oleellisesti. Masuunihiekan käyttö  on  siirtymässä ene-
nevästi kantavan jajakavan kerroksen stabilointiin,jossa lujittavilla ominaisuuk-
silla saadaan  paras  hyöty. 

Turvetta voidaan pitää eri muodoissaan (palaturve, laineturve, turvepeltetti, 
stabiloitu  tu  rye) potentiaalisimpana  uutena eristemateriaali na erityisesti  turve-
tuotantoalueilla. Turverakenteen  tekeminen tapahtuu tavanomaisilla  tie- 
rakentamisen koneilla  ja meneteimillä. 
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Tutkittavia  asioita ovat  mm. turvekerroksen tiivistyminen,  kosteuden muutokset 
eri olosuhteissa, eristävien ominaisuuksien säilyminen  ja  pitkäaikainen kuormitus- 
kestävyys. Myös turverakenteisen päällysrakenteen mitoitusperi-aatteita tulee 
kehittää. 

Esimerkkejä rakenteista  on  esitetty  viiteku  vassa  RA 12.1. 

8.4  Lujiterakenteet 

Rakennevaihtoehtoja  ovat  mm. 
- 	teräsverkko-  ja geoprofiili  rakenteet 
- 	lujittuvat masuunihiekkarakenteet  (kantava  ja  jakava kerros) 
- 	kevytsorabetoni-  ja vaahtobetonirakenteet  (kantava  ja  jakava kerros) 

Lujiterakenteilla  pidetään päällysrakenteen yläosa halkeilemattomana. Rakenne- 
ratkaisulla ei voida estää routanousujen  ja  -erojen syntymistä. Tilanteissa, 
joissa sallitaan tavanomaista suurempaa  pinnan  epätasaisuutta lopputalven  ja 

 kevään aikana,  on  mandollista käyttää  I ujiterakenteita vaikeissakin  routa- 
olosuhteissa. 

Geoprofiililevyn  käyttö päällysrakenteen alaosassa kapillaarisen  veden  nousun 
katkaisevana kerroksena  ja  samalla routanousueroja tasoittavana rakenteena 

 on  toiminnaltaan kiinostava ratkaisu, jonka käyttö edellyttää koeilua todellisissa 
olosuhteissa. 

Lujiterakenteilla  ei voida poistaa sulamisvaiheen kantavuuden alenemaa, mut-
ta kuormituksen intensiteetti voi lujitteiden vaikutuksesta jäädä pienemmäksi 
kuin lujittamattomalla vastaavalla rakenteella. 

Esimerkkejä lujiterakenteista  on  esitetty  viiteku  vassa  RA 12.2. 

8.5  Moreenirakenteet 

Moreenia  voidaan käyttää tierakenteessa sellaisenaan, mekaanisesti käsitelty-
nä  ja  kemiallisesti käsiteltynä eli stabiloituna, rakeistettuna  tai pelletoituna. 
Stabiloitava moreeni  usein murskataan  ensin. Moreenien  ominaisuudet vaihte-
levat lähes routimattomista voimakkaasti routiviin. Hienoaineksen määrällä  ja 

 ominaisuuksilla  on  suurin merkitys moreenirakenteen routakestävyyteen. 

Moreenin mekaanin  käsittely murskaamalla, lajittelemalla  ja  karkean  kivi- 
aineksen lisäämisellä sopii  alle  15-20% hienoainesta  sisältävien moreenien 
jalostamisessa. Poistamalla hienoaines kokonaan saadaan ns. avoin kuivattuva 
tierakenne, mutta haittana  on hienoaineksen  sijoitus  ja käsittelyongelmat. 

 Mekaanisesti käsitellyn moreenikerroksen paksuus määräytyy routaolosuhtei
-den  perusteella. 

Moreenin kemiallisellajalostamisella  poistetaan hienoaineksen haitalliset routivat 
ominaisuudet  ja  tehdään moreenista karkean kiviaineksen tyyppistä materiaa-
lia. Stabiloidut, rakeistetut  ja pelletoidut moreenit  soveltuvat kantavan  ja  jaka-
van kerroksen materiaaliksi  ja  myös kuivattavaksi kerrokseksi päällysrakenteen 
alaosaan. Routarakenteena jalostettua moreenia tarvitaan routaolosuhteiden 

 ja  sallittujen routanousujen edellyttämä kerrospaksuus. 
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Tutkimuksilla tulee selvittää moreenin kemiallisen jalostamisen menetelmät, 
moreenirakenteen lujuus -ja säilymisominaisuudet routaliikkeiden vaikutuksien 

 alaisina sekä rakenteen mitoitusperiaatteet. 

Esimerkkejä moreenirakenteista  on  esitetty  viitekuvassa  RA 12.3. 

8.6  Yhdistelmärakenteet 

Yhdistelmärakenteen raken nevai htoehtoja  ovat: 
-  edellä mainitut rakenneratkaisut täydennettynä kuivatusratkaisulla 
- moreenirakenne + lujite 
- stabiloitu  tai rakeistettu moreeni  ja lujite 
- stabiloitu kevytsora-  tai vaahtostabiloitu rakenneratkaisu 

Rakennetyypissä  yhdistetään kaksi toiminnallisesti toisiaan täydentävää routa- 
kestävyyttä parantavaa menetelmää. Esimerkkinä tästä  on masuunihiekka-
stabilointiin yhdistettävä geoprofiili (liittorakenneratkaisu).  

Esimerkki routivan pohjamaan yhdistelmärakenteesta  on  esitetty  viiteku  vassa 
 RA 12.4. 

9 RA 13  POHJARAKENTEET  

9.1  Perusteet 

Yleistä 

Projektissa  on  kehitetty pohjarakenneratkaisuja, jotka perustuvat ensisijaisesti 
syvä-  ja massastabiloinnin, kevennysten  sekä lujitteiden  ja jäykisteiden  käyt-
töön. Pohjarakenteiden alustavassa suunnittelussa  on  keskitytty laajentamaan 
keventeiden  ja lujitteiden käyttöaluetta  matalien  (h < 2,0 m) penkereiden 
pohjavahvistuksessa  sekä laajentamaan syvästabiloinnin käyttöaluetta matali-
en  ja puolikorkeiden  2. ..5 m penkereiden  vahvistamisessa. Korkeiden  (h > 5,0 
m) penkereiden pohjavahvistusta  ei ole käsitelty. Ne joudutaan useimmiten 
perustamaan pehmeiköllä paalutuksen varaan.  

Ref erenssipehmeiköt 

Pohjarakenteiden  keskinäinen vertailu  on  mielekästä  vain,  kun vertailtavat 
rakenteet soveltuvat käytettäviksi samanlaisissa pohjaolosuhteissa. Pohja- 
suhteiden todellista vaihtelua ei voida ottaa huomioon pohjarakenteita alusta-
vasti suunniteltaessa. Tarkastel  ut  onkin tehty kolmea ns. referenssipehmeikköä 
käyttäen, joille  on  muodostettu referenssirakenteet (ks. kohta  9.2). 

Tielaitoksen  nykyisissä päällysrakenteen suunnitteluohjeissa pehmeiköt  on 
 jaettu kolmeen kantavuusluokkaan  E, F  ja  C.  Tässä työssä  on  käytetty samaa 

perusjakoa; tarkastelut  on  rajattu koskemaan pääasiassa savipehmeikköjä. 
Geoteknisen kantavuuden kannalta määräävinä pehmeikköjen luokitus- 
perusteina  on havainnollisuuden  vuoksi käytetty kuivakuoren paksuutta  ja 
leikkauslujuutta  sekä kuivakuoren alapuolisen savikerroksen leikkauslujuutta. 
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Taulukko  2. 	Referenssipehmeikköjen luokitusperusteet 

PEELMEIKKÖLUOKKA KU1VAEJJORI KU1VANUOREN ALAPUOLI- 
NEN SAVIKERROS  

G S  <  20 kN/m2  S  <  lo  kN/m2  
H 	0... 1 m  hyvin pehmeä savi  

F S  =  20...50  kN/m2  S 	=  1O...20 kN/m2  
H  =  1...2m pehmeäsavi  

E S  >  50 kN/m2  S  >  20 kN/m2  
H  >  2m sitkeäsavi 

Referenssipehmeiköt  ovat kokonaispaksuudeltaan  10 m.  

Suunniteltaessa tierakenteita pehmeikölle määräävänä suunnitteluperusteena 
 on painuman  suuruus, kun tierakenteen stabiliteetti  on  varmistettu. Painuman 

suuruuteen vaikuttaa pehmeikön ominaisuuksien ohella merkittävästi 
pengerkorkeus eli pohjamaalle tuleva kuormitus. Referenssipehmeikön 
kokoonpuristuvuusominaisuuksien  on  oletettu olevan sellaiset, että matala 

 1 .. .2 m  korkuinen penger painuu taulukossa  3  esitetyllä  tavalla. 

Taulukko  3. 	Ma  talan tiepenkereen  pain  urna referenssipehmeiköllä 

PERMEIKKÖLUOKKA TIEPENKEREEN PAIMUMA  (mm)  

H=1,Om 
q= 20 kN/m2  

H=l,5m 
q= 30 kN/m2  

H=2,Om  
q= 40 kN/m2  

G 800..1l00 1000... 14.00 1200...1700 

F 350...500 450.. .650 550. ..800 

E 150.. .200 200...300 300...350  

Taulukossa esitetyt painuma-arviot ovat suuntaa antavia. 

Yhteistoiminnan edellytykset 

Luvuissa 7ja  8  esitetyt päällys-  ja  routarakenteet  soveltuvat käytettäviksi myös 
pehmeiköillä, mikäli tarkoituksenmukaisella pohjarakenteella varmistetaan, 
etteivät painumat ole rakenteen kannalta liian suuria. TPPT:n muissa projekteissa 
ei ole tähän mennessä tuotettu uutta tietoa painumakriteereistä. Rakenteiden 
yhteistoimintaa tarkasteltaessa  on  näin  ollen  turvauduttava tielaitoksen nykyis-
ten ohjeiden (Tiegeotekniikan yleiset mitoitusperusteet, Tielaitoksen selvityksiä 

 24/1993)  mukaisiin kokemusperäisiin kriteereihin. 
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TPPT:n  projektissa RA4 (Mitoitusjärjestelmän suunnittelu)  on  esitetty uuden 
mitoitusjärjestelmän luonnos, jossa päällys-, rauta-  ja pohjarakenteiden  yhteis-
toiminta  on  pyritty ottamaan huomioon. Uudistetussa mitoitusmenettelyssä 
lasketaan  ensin  rakenteen painumatlpainumaerotja niiden perusteella muute-
taan rakennekerroksissa käytettävien materiaalien rauta-  ja  kantavuus-mitoituk

-sen mitoitusarvaja. 

Tierakenteet  tulisi pyrkiä tulevaisuudessa mitoittamaan pohjamaan todellisen 
 (m itatun) kantavuusarvon  perusteella. 

Rakenteiden yhteistoimintaan liittyviä välittömiä tutkimustarpeita ovat: 

Miten eri rakennemateriaalien mitoituskantavuus muuttuu rakenteen 
painuessa (vetojännityksistä aiheutuva löyhtymi nen) 

Voidaanko kokemusperäisiä perinteiselle päällysrakenteelle tarkoitettuja 
painumakriteereitä soveltaa myös uusien rakennemateriaalien yhteydes-
sä 

Miten pohjamaan mitoituskantavuus tulisi määrittää (mitata); erityisesti 
tämä koskee lämpöeristettyjä rakenteita, joiden käytöllä estetään osittain 

 tai  kokonaan pohjamaan routaantuminen  

9.2 Referenssirakenteet 

Pohjarakenteidenteknis/taloudellisessavertailussavoidaan keskenäänvertail
-la vain  samanlaisiin pohjaolosuhteisiin soveltuvia rakenteita. Kehitettyjä raken-

teita  on  verrattu nykyisin käytössä oleviin ns. referenssirakenteisiin. Pohja- 
rakenteiden osalta referenssirakenteen valintaan vaikuttaa pehmeikön ominai-
suuksien ohella myös pengerkorkeus  ja tieluokka. Referenssirakenteet  on 

 valittu samassa yhteydessä kehitettyjen pohjarakenteiden kanssa ottamalla 
huomioon pohjasuhteet. 

Uusien teiden referenssirakenteet  on  esitetty taulukossa  4  ja viitekuvissa 
RA13.REF1...5.  

Matalan  ja  korkean penkereen  raja  (taulukko  3)  vaihtelee välillä  2...4 m 
pohjasuhteista  riippuen. 

Nykyisen rakenteen parantamisessa ei pohjarakenteiden osalta voida puhua 
kevyestä rakenteen parantamisesta;  jos  rakenteen parantaminen edellyttää 
pohjarakenteiden korjaamista,  on  kyseessä aina  raskas  rakenteen parantami-
nen. Näin  ollen  nykyisen rakenteen leventämisessä  on pohjarakenteiden  osalta 
keskitytty tien levittämisestä aiheutuviin ongelmiin geoteknisen kantavuuden 
vaihdellessa tien poikkisuunnassa. Rakenteen parantamisen referenssirakenne 

 on  kovaan pohjaan tehty syvästabilointi (viitekuva RA13.REF6). 
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Taulukko  4. 	Uuden tien referenssirakenteet 

PERMEIKKÖ- 
LUOKKA  

TIELUOKKA  KORKEA PENGER 
(ref. A) 

MATALA PENGER 
(ref. B) 

G A paalutus perint. syvästab.  

B paalutus perint. syvästab.  

C paalutus kevytsorakevennys  

F A paAlutus perint. syvästab.  

B paautus kevytsorakevennys  

C paalutus inaanvarainen  

E A kevytsorakevennys maanvarainen  

B kevytsorakevennys maanvarainen  

C kevytsorakevennys maanvarainen  

9.3  Syvä-  ja  massastabiloidut  rakenteet 

Uudet tiet 

Nykyistä syvästabiloinnin mitoitus-  ja rakentamistapaa  kehittämällä  on  mandol-
lista päästä ha!litusti painuvaan rakenteeseen sekä saavuttaa merkittäviä 
kustannussäästöjä perinteiseen syvästabilointiin verrattuna. Esimerkkinä voi-
daan esittää  vIItekuvan  RA  13.STAB1  mukainen määrämittainen syvästabilointi 
sekä  vlltekuvan RA13.STAB2  mukainen syvästabilointirakenne, jossa  on 

 käytetty ns. myötääviä pilareita (Ruotsissa käytetty mitoitustapa). 

Syvästabiloinnin sideaine-ja laiteteknologian  kehittyessä  on stabilointipilareiden 
 lujuutta mandollista kasvattaa. Käyttämällä tällaisia ns. lujia pilareita voidaan 

niille sallia merkittävästi suurempia kuormituksia kuin nykyisiä puolilujia pilareita 
käytettäessä  ja  kasvattaa pilariväliä (viitekuva  RA 13.  STAB3).  Matalien 
penkereiden yhteydessä saattaa suurta pilariväliä käytettäessä esiintyä päällys- 
rakenteessa tasaisuushaittoja, kun tiepenkereestä tulevat kuormat eivät siirry 
stabilointipilareille kokonaisuudessaan puutteellisen holvautum  isen  johdosta. 
Tierakenteiden holvautumista stabilointipilareille voidaan parantaa käyttämällä 
geovahvisteita  tai kerrostabilointeja (viitekuva  RA  13.STAB3). Massastabi-
lointitekniikkaa  käyttämällä voidaan pehmeän pohjamaan pintaosaan tehdä 
painumia tasaava laattamainen rakenne, jolloin saadaan erityisesti kevyen 
liikenteen väylille soveltuva hallitusti painuva rakenne  (RA13.STAB6).  

Tien levennys 

Pehmeiköllä  sijaitsevan nykyisen tiepenkereen leventämisen yhteydessä syn-
tyy uuden  ja  vanhan rakenteen rajakohtaan helposti päällysteeseen 
pituussuuntainen halkeama. Eräänä pohjavahvistusmenetelmänä voi tällöin 

 tulla  kyseeseen  viitekuvan RA13.STAB7mukainen määrämittaisilla pilareilla 
toteutettu syvästabiloitu rakenneratkaisu. Vanhan  ja  uuden pengerosan 
painumakäyttäytymisen yhteensovittamista  on  mandollista parantaa tasaus- 
viivan asettelulla. Usein  on  edullista korottaa nykyisen tien tasausta hieman 
leventämisen yhteydessä, jolloin myös vanha  osa  painuu jonkin verran. 
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9.4  Kevennetyt  rakenteet 

Uudet tiet 

Tavoitteena  on  ollut kehittää hallitusti (tasaisesti) painuvia rakenteita keveitä 
materiaaleja (lähinnä kevytsoraa) hyödyntäen. Kevytsorakevennykset ovat 
olleet yleisesti käytettyjä  jo  vuosikymmenien ajan  ja kevytsoran  tekniset ominai-
suudet  ja mitoitusparametrit  on  tutkittu laboratoriossa  varsin  hyvin.  Sen  sijaan 
kevennys-  ja päällysrakenteen  yhteistoimintaa kokonaisuutena  on  Suomen 
olosuhteissa tutkittu vähän. 

Täydentämällä  perinteistä kevytsorarakennetta erilaisilla lujitteilla  on  mandol-
lista laajentaa kevennysten käyttöal uetta nykyisestä sallimal  la  rakenteille  entis-
tä suurempia kokonaispainumia. Lujitteiden käytöllä toisaalta tasataan pohja- 
maan epähomogeenisuudesta johtuvia painumaeroja tien poikki-  ja  pituus- 
suunnassa  ja  toisaalta pienennetään kevennys-  ja päällysrakenteessa 
painumisesta  aiheutuvia muodonmuutoksia, jotka läyhdyttävät rakennekerroksia 
alheuttaen epätasaisuutta tien pintaan. 

Esimerkkejä kevennysrakenteen  alle  tehtävistä lujitteista  on  esitetty  vllteku  vissa 
RA13J(EV1 ja RA13.KEV2. 

Kevytsorakevennyksiä  rakennettaessa  on  joissain tapauksissa esiintynyt tiivis-
täm isestä johtuvaa kevytsorarakeiden rikkoontumista. Toisaalta viime vuosina 
tehdyissä tutkimuksissa  ja  selvityksissä  on  entisestään vahvistunut näkemys 
kevytsorarakenteen huolell  isen tiivistämisen  tärkeydestä  koko  rakenteen kan-
tavuuden kannalta. Kevennyksen yläpintaan viitekuvan  RA 13.KEV3  mukai-
sesti sijoitettu geovahviste yhdessä kevytsoran yläpinnan bitumistabi loinn  in 

 kanssa estää kevytsorarakeiden rikkoontumisen  ja  toisaalta pienentää 
liikennekuormituksesta aiheutuvia kevytsorakerroksen muodonmuutoksia 
(jälkitiivistyminen). 

Kevytsorakevennyksen  päälle  on  nykykäytännön mukaisesti tehtävä melko 
paksut ( >  700 mm)  sitomattomat rakennekerrokset  luonnon kiviaineksista 
lähinnä liukkausriskin pienentämiseksi. Paksun  (ja  painavan) päällysrakenteen 
käyttö kevytsorakevennyksen päällä vaikeuttaa pohjamaalle aiheutuvan  netto- 
kuorman minimoimista. Vllteku  vassa  RA 13.KE V4on  esitetty kevennysrakenne, 
jossa paksut sitomattomat rakennekerrokset  on  korvattu kevytsorabetonilla. 
Rakenteeseen liittyviä tutkimustarpeita ovat erityisesti liukkausriski  ja sen 

 vaikutus päällysrakennemeteriaaleihin  ja  rakenne-paksuuksiin. Kyseinen ra-
kenne sopii käytettäväksi myös tien leventämisessä.  

Tien  levennys  

Tien  leventämiseen painuvilla pohjilla  soveltuva kevennysrakenne  on  esitetty 
vilteku  vassa  RA 13.KEV5,  jossa kevennysmateriaalina voi olla vaahtobetoni 

 tai  kevytsorabetoni.  Näiden molempien teknisiä ominaisuuksia (kantavuus, 
tilavuuspaino, lämmönjohtavuus)  ja  hintaa voidaan säädellä melko paljon 
käytettäviä  side-  ja lisäainemääriä  muuttamalla. Rakenteen osalta onkin 
tutkimustarpeena lähinnä rakenteen kokonaisoptimointi mandollinen liukkaus- 
riski huomioiden (kantavuus / keveys / liukkaus / hinta). 
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9.5 Lujitetut  ja jäykistetyt  rakenteet 

Uudet tiet 

Käyttämällä tavanomaisten tierakenteiden yhteydessä lujitteitajaltai jäykisteitä 
(telat, kerrosstabiloinnitja geovahvisteet) voidaan tierakenteen sallia painuvan 
enemmän kuin ilman lujitteita. Lujitteiden käyttö parantaa myös rakenne- 
kerrosten kantavuutta, jolla  on  vaikutusta rakenteen kantavuusmitoitukseen. 
Rakenne sietää paremmin epätasaisia painumia, koska lujitteilla  ja jäykisteillä 

 lisätään rakenteen pituus-  ja poikkisuuntaista  jäykkyyttä. 

Tavoitteena  on  ollut kehittää hallitusti painuvia tierakenteita rakenteiden  veto - 
lujuutta lisäämällä, jolloin tien  pinnan  epätasaisuudet vähenevät  ja kestoikä 

 samalla kasvaa. 

Perinteisen puutelan sijaan voidaan tiepenkereen  alla  nykyisin käyttää esim. 
peltiarinaa  tai  teräsverkkoa (viitekuva RA 13.L UJ1). 

Asentamallajakavaan  kerrokseen useita  (2...3  kpl) geovahvisteita kerroksittain 
 tapahtuvan rakenteen tiivistämisen yhteydessä saadaan  vIIteku  van RA 13.LUJ2  

mukainen monikerroslujite-rakenne. 

Tekniset näkökohdat puoltavat tien rakentamista pehmeiköllä maanpinnan 
päälle pengertäen, jolloin voidaan hyödyntää kuivakuorikerroksen ominaisuu-
det hyvin. Tulevaisuudessa ympäristönäkökohdat (vrt. ympäristövaikutusten 
arviointimenettely) saattavat ohjata tien rakentamis-  ja suunnittelukäytäntöä 

 kohti upotettuja  ja  maisemaan nykyistä paremmin sopivia tierakenteita.  Jos 
 tierakenne  joudutaan pehmeiköllä upottamaan maan sisään,  on  edullista tehdä 

päällysrakenteesta mandollisimman ohut.  Vilteku  vassa  RA  13.LUJ3on  esitet-
ty moreenin hyväksikäyttöön perustuva upotettu tierakenne. Peltiarina mandol-
listaa työnaikana pengertämisen pehmeän perusmaan varaan  ja  lopullisessa 
rakenteessa  se  toimii yhdessä stabiloidun moreenin kanssa "liittorakenteena". 
Lämpöeristeellä estetään pehmeän perusmaan routaantuminen, jolloin pohja- 
maan mitoituskantavuus paranee routapehme-nemisen jäädessä pois. Raken-
teesta  on  pyritty tekemään niin ohut kuin mandollista, jotta upotetun rakenteen 
aiheuttama nettokuormitus lähestyisi nollaa.  

Tien  levennys  

Uuden  ja  vanhan rakenteen rajakohtaan syntyvän halkeaman estämiseksi 
voidaan tien leventämisen yhteydessä käyttää  viiteku  van RA 13.LUJ4  mukai-
sesti geovahvisteita. Geovahvisteen käytöllä pienennetään uuden  ja  vanhan 
rakenteen välisiä sivu-  ja pystysiirtymiä. Geovahvisteelta  edellytetään hyvää 
vetolujuutta sekä kohtuullisen pientä venymää. Joskus toivottu vaikutus saavu-
tetaan vasta kandella lujitteella, jolloin toinen geovahviste sijoitetaan esimerkik-
si rakenteen pohjalle  ja  toinen jakavan kerroksen alapintaan. Lujitteiden sijoituk-
sen optimointi onkin eräs rakennetyyppiin liittyvä tutkimustarve. 
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9.6 Yhdistelmärakenteet  

Useissa edellä esitetyissä syvästabiloinnin  ja kevennysten  käyttöön perustuvissa 
rakenneratkaisuissa  on  käytetty myös geovahvisteita, jolloin ao. rakenteet ovat 

 jo  sinällään yhdistelmärakenteita. Tässä raportissa nimitystä yhdistelmärakenne 
 on  kuitenkin käytetty  vain  rakenteista, jotka perustuvat samanaikaisesti sekä 

syvästabiloinnin pohjamaan ominaisuuksia parantavaan vaikutukseen että 
kevennysten kuormitusta pienentävään vaikutukseen. 

Yhdistämällä kevennys  ja syvästabilointi  voidaan syvästabiloinnin soveltuvu  us- 
aluetta kasvattaa nykyistä korkeampiin pengerosuuksiin  ja  saavuttaa rakenta-
misessa kustannussäästöjä, kun yhdistelmärakenteella korvataan 
paaluperustus. Yhdistämällä  em.  ratkaisuun vielä kevennyksen  ja stabiloinnin 

 väliin asetettava holvaantumista parantava geovahviste voidaan syvästabiloinnin 
pilariväliä kasvattaa.  Viitekuvassa  RA  13.STAB5  on  esimerkki tälläisesta 
rakenteesta. Keskeisenä tutkimustarpeena tällä rakenteella  on  holvaantumisen 

 riippuvuus pilarivälistä  ja lujitteen  käytöstä. 

Myös muita kohdassa  9.3  esitettyjä syvästabiloituja rakenneratkaisuja voidaan 
käyttää yhdessä kevennysten kanssa.  

9.7  Muut rakenteet 

Perinteisen pystyojituksen yhteydessä  on  aina käytettävä poikkeuksetta 
ylipengertä. Joissain tapauksissa saattaa huono stabiliteetti estää riittävän 
korkean ylipenkereen käytön. Pystyojituksen käytön esteenä  on  eräissä tapa-
uksissa lisäksi olleet liian suuret lähinnä sekundääripainumasta johtuvat 
jälkipainumat. Pystyojitus  on  kuitenkin hyvin halpa vahvistusmenetelmä suh-
teessa muihin pohjavahvistusmenetelmiin, joten  sen  käyttöä tulisi lisätä 
tavoiteltaessa kustannussäästöjä pehmeikkörakentamisessa. 

Vakuumikonsolidaatio  on  menetelmä, jossa pystyojituksen edellyttämä 
esikuormitus toteutetaan tiiviin muovikalvon  ja  alipaineen avulla, jolloin 
stabiliteettiongelmia ei ole. Vakuumikonsolidaatio  on  perinteistä ylipenkereen 
avulla toteutettavaa pystyojitusta nopeampi, jolloin  sillä  on  mandollista vaikut-
taa myös sekundääripainumiin.  Viiteku  vassa  RA  13.MUU1  on  esitetty  vakuum i-
konsolidaation  käyttöön perustuva rakenneratkaisu. 

Vakuumikonsolidaatiosta  ei ole Suomen olosuhteissa toistaiseksi kokemuksia 
lukuunottamatta yhtä Helsingin kaupungissa asuinrakennustontilla toteutettua 
koerakennuskohdetta. Rakennetyyppiin liittyvänä tutkimustarpeena tuleekin 
ensisijaisesti kyseeseen  sen  soveltuvuuden selvittäminen tierakenteisiin. Myös 
mitoitusmenettelyä (painumien laskenta) tulisi tutkia. 
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lo  VERTAILURAKENNUSKUSTANNUKSET  

10.1 Las  kentaperusteet 

Koeteiden  rakentamisen kustannusten suuruusluokan arvioimiseksi määritet
-tim  karkeat kustannusarviot kullekin rakennetyypille. Laskelmissa käytetyt 

yksikköhinnat  on  esitetty raportin liitteessä  4. 

Määritetyt rakennuskustannusarviot  eivät sisällä kestoikä-  ja elinkaari
-kustannuksia, jotka arvioidaan muiden TPPT-ryhmien toimesta. Laskettujen 

kustannusten tarkoituksena  on  helpottaa koerakentamisen kustannusten 
suuruusluokan arviointia. Tarkat rakennuskustannusarviot työvaihe-jaotteluineen 

 on  laadittava erikseen kullekin yksittäiselle koekohteelle. 

Kustannuslaskenta  suoritettiin päällysrakenneluokan  1 E poikkileikkaustyypille 
IN - 10.5 / 7.5  (ts. päällystetyn osan leveys  on 10  metriä). Mikäli  on  tarpeen 
arvioida kustannuksia väyläluokittain, kustannukset  on  tarvittaessa 
määritettävissä päällystetyn osan leveyden suhteessa (esimerkiksi leveyden  5 
m  osalta rakennuskustannukset ovat likimain 5m/l  Om = 0.5 *  esitetty taulukko- 
arvo).  

10.2  Kuormituskestävyys 

Rakennetyypistä  riippuen kantavan kerroksen paksuuden vaihteluväli kustannus- 
laskelmissa  on  ollut noin  15...25 cm. Päällystepaksuuden vaihteluväli on 

 puolestaan ollut noin  4...8 cm. Paksuusvaihteluun  vaikuttavat kerrosten mate-
riaali  ja stabilointitapa, työtekniikan  vaatimukset sekä rakentamistapa (esim. 
sideaineen sekoitustapa).  On  huomattava, että  em. toleranssit  eivät vaikuta 
ratkaisevasti vertailurakennuskustannusten suuruuteen  tai"  paremmuusjär-
jestykseen". 

Nykyisen rakenteen parantamiskustannusten suuruutta arvioitaessa  on  oletet-
tu, että parantamistyö tehdään "raskaimman" mukaan siten, että myös kanta-
vaa kerrosta poistetaan  ja kuivatusta  parannetaan salaojituksella. 

Kuormituskestävyyden (Ri  1)  osalta vertailurakennuskustannukset  on  esitetty 
taulukoissa  5  ja  6. 

10.3  Routakestävyys 

Routakestävyyden  (R12)  osalta vertailurakennuskustannukset  on  esitetty tau-
lukoissa  7ja  8. 

10.4  Geotekninen  kantavuus  

Geoteknisen  kantavuuden (RA13) osalta vertailurakennuskustannukset  on  
esitetty  tau!ukoissa  9, 10  ja  11.  
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VERTAILU RAKENN  US KU  STANNU  KS ET  

Taulukko  5. 	Kuormituskestävyys (Ri  1);  Uuden väylän rakentaminen, 
vertailurak.  kustannukset 

RAKENNETYYPPI 

________________________ 

VUTEKUVA 

__________ 

VERTAILURAKEN- 
NUSKUSTANNUS 
(mk/tie-m) 

KUSTANNUSERO 
REFERENSSIIN 
VERRAT1'UNA 

REFERENSSIRAKENNE RA11.REF  1 670  Referenssi 

B1TUMISTABILO1TU  RAKENNE RA11.1  1305  -  365  

HYDR. SIDEAINEILLA 
STABILOJTU  RAKENNE 

RA11.2  1 370  -  300  

KOMPOSIITTIRAKENNE RA11.3  1 990  +  320  

SIDOTTU ERISTERAKENNE RA11.4  1 955  +  285  

LUJ1TEUU MASUUNIHIEKKA- 
RAKENNE 

RA11.5  1 510  -  160  

MOREENIRAKENNE RA11.6  830  -  840  

PELLETO1TU MOREENIRAKENNE RA11.7  2335  +  665  

Taulukko  6. 	Kuormituskestävyys (Ri  1);  Nyk. rakenteen parantaminen, 
vertailurak.  kustannukset 

RAKENNETYYPPI 

________________________ 

VI1TEKUVA 

__________ 

VERTAILURAKEN.. 
NUSKUSTANNUS 
(mk/tie-m)  

KUSTANNUSERO 
REFERENSSIIN 
VERRATTUNA 

REFERENSSIRAKENNE RA1  1 .REF 1150  Referenssi 

B1TUMISTABILO1TU  RAKENNE RA11.1  855  -  295  

HYDR. SIDEAINEILLA 
STABILO1TU  RAKENNE 

RA11.2  690  -  460  

KOMPOSI1TIIAKENNE RA11.3  1 790  +  640  

SIDOTTU ERISTERAKENNE RA11.4  1 815  +  665  

LUJ1TETTU MASUUNIHIEKKA- 
RAKENNE 

RA11.5  1 365  +  215  

MOREENIIRAKENNE RA11.6  705  -  445  

PELLETO1TU MOREENIRAKENNE RA11.7  1 885  +  735  
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Taulukko  7. 	Routakestävyys  (R12);  Uuden väylän rakentaminen, 
vertailurak.  kustannukset 

RAKENNETYYPPI 

________________________ 

VJITEKUVA 

__________ 

VERTAJLIJRAKEN- 
NUSKUSTANNUS 
(mk/tie-m)  

KUSTANNUSERO 
REFERENSSIIN 
VERRATTUNA  

REFERENSSIRAKENNE RAl2.REF  2290  Referenssi 

ROUTASUOJAUSRAKENNE RAl2.  1 2 340  +  50  

LUJ1TERAKENNE RAl2.2  1 870  -  420  

MOREENIRAKENNE RAl2.3  1 640  -  650  

YHDISTELMÄRAKENNE RAl2.4  2 185  -  105  

MOREENIPELLETFIRAKENNE RAl2.5  2585  +  295  

Taulukko  8. 	Routakestävyys  (R12);  Nyk. rakenteen parantaminen, 
vertailurak.  kustannukset 

RAKENNETYYPPI 

_______________________ 

VIITEKUVA 

__________ 

VERTAJLURAKEN- 
NUSKUSTANNUS 
(ink/tie-rn)  

KUSTANNUSERO 
REFERENSSILN 
VERRATTUNA  

REFERENSSIRAKENNE RAl2.REF  1415  Referenssi 

ROUTASUOJAUSRAXENNE RAl2.  1 1 570  +  155  

LUJ1TERAKENNE RAl2.2  1 350  -  65  

MOREENIRAKENNE RAl2.3  1 305  -  110  

YHDISTELMÄRAXENNE RAl2.4  1 620  +  205  

MOREENIPELLE1RAKENNE RAl2.5  2 225  +  810  

Taulukko  9. 	Geotekninen  kantavuus  (R13);  Referenssirakenteiden 
vertailurakennuskustannukset 

RA1CNEFYYPPI VI1TEKUVA VTA]LURAKNUS- 
KUSTANNUS  (mkJte-m) 

KIJSTANNUSERO  
REiERE?SSUN 
vERRATrUNA 

MAANVARAINR. RA13.REF1  1 670 Refcrcnssi 

SYVASTABILOINTI k/k  1,0 in RA13.REF2  6 220 Referenisi 

sYvAsrABnoI?m 	0,Sm RA13.REF3  10515 Referenisi 

KEVYTSORAKEVENNYS RAI3.REF4  4075 Referenssi 

PAALUI.AATI'A RA13.REF5  13 655 Refcrenssi  

NYKYISEN TIEN  LEVENTÄMINTN RA13 .RBF6  2 765 Refercnui 
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Taulukko  10. 	Geotekn.  kanta  vuus  (R13);  Uuden väylän rakentaminen, 
vertailurak.  kustannukset 

RAK4NETYYPFI YLITEKUVA VERTA1LURAKiNUS- 
KUSTANNUS  (mk/tie-m)  

KUSTANNUSO REFE
-R}2SSUN 

VERRATI'UNA  

SYVÄ-  JA  MASSASTABILOINTI 

MAARAMITTAISET PILARIT RA13.STABI  4 470  -  1 750  (RAI3.REF2) 

MYÖTAA  VAT  PILARIT RA13.STAB2  4 045  -  2 175  (RAI3.REF2)  

LUJAT  PILARIT  JA  GEOVAHVJSTE RAI3.STAB3  3 620 -2 600  (RA13.REP2)  

LUJAT  PILARIT  (Korkea  peoger) RA13.STAB4  3 955  -  6 560  (RA13.REF3) 
 -9700  (RA13.REF5) 

MASSASTABILOITU LAATrA gA13.STAB6  3 385  +  1 716  (RA13.REF1) 
 -690  (RAI3.REF4) 

KEV82JNYSRAKENTFEF 

KEVENNYSJATELA RAI3.KEV1  4915 -5600  (RA13.REF3) 
+  840  (RA13.REF4) 

KEVNYS  JA  RAUDOITETFU KEVYTSORA- 
BETONI 

RAI3KEV2  5340 -5 175  (RA13.REP3) 
+  1 265  (11A13.REF4) 

KEVYTSORA BITUMISTABILOINTI  JA  GEO-  
VAHVISTE 

RA 13  .KEV3  4975  -  5 540 (RA 13  REF3) 
+  900  (RAI3.REF4)  

KEVENNYS  JA  KEVYTSORABETONI RA13.KEV4  5530  -  690  (RA13.REF2) 
+  1 454  (RA13.REF4) 

LUJITETUT RAXENTEET 

TELA RA13.LUJ1  2475  +  805  (RAI3.REFI) 
-  1 601 	(RA13.REF4) 

MONIKERROSLUJITE RAI3.LUJ2  3 185  +  1515  (RAL3.REP1) 
-  891  (RA13.REF4) 

TELAJAMOREENIBETON1 RAI3.LUJ3  3725 +2055  (RAI3.REFI) 

Y8DIMÄTEET  

LUJAT  PILARIT,  KEVENNYS  JA  GEOVAHVIS- 
TE  

RA13STAB5  5 865 -7 790  (RA13.REFS)  

NUT  RA1Thr 

PYSTYOJITUS; VAKUUMIKONSOLIDAATIO RAI3.MUUI  4715  +  640  (RAI3.REF4)  

Taulukko  1 1. 	Geotekn.  kantavuus  (R13);  Nykyisen tien leventäminen, 
vertailurak.  kustannukset 

RAKENNETYYPPI 

_________________________________ 

VIITEKUVA VERTAJLURAKENNUS- 
KUSTANNUS  (mk/tie-m)  

KUSTANNUSERO REFE-
RENSSIIN 
VERRATI'UNA 

MÄARAMITFAISET PI1ARIT RAI3STAB7  1 925  -  840  (RA13.REF6) 

VAAI-ITOBETONI RA13.KEV5  2450  -  315  (RAI3.REP6) 

GEOVAHVISTE RAI3.LUJ4  1 445 -1320  (RA13.REF6) 



Tien  pohja-  ja  päällysrakenteet -  tutkimusohjelma (TPPT)  1994  -  2000  
JATKOTUTKIMUKSET 

11  JATKOTUTKIMUKSET  

11.1  Rakenneratkaisujen  edelleen kehittäminen  

Rakenneratkaisuilla  pyritään vaikuttamaan aina kokonaisuuteen eli ratkaistaan 
kyseisen kohteen tekniset ongelmat erilaisilla kuormituskestävyyden, routakestä-
vyyden  ja painumien hallintamenetelmillä  tai  niiden yhdistelmillä. Tämän vuoksi 
rakenneprojekti (RA1) ei pysty antamaan yksityiskohtaista ratkaisua 
suunniteltavien rakennekokeiden  tai koeteiden  ongelmiin, vaan työstettävät 
rakennevaihtoehdot tulevat olemaan lähtökohta kunkin erillisen kohteen  tai 

 materiaalin detaljien suunnittelulle. Kehitetyt rakenneratkaisut eivät siten ole 
lopullisia sellaisenaan käytäntöön sovellettavissa olevia, vaan niitä  on  jatkossa 
modifioitava  ja täsmennettävä koerakenteiden  sijainti-  ja materiaalitiedon  kart-
tuessa TPPT:n eri  osa-alueilla. Lopullisiin TPPT-ohjelman myötä käyttöön 
otettaviin rakenneratkaisuihin päästään vaiheittain kehittämisen (iteraation) 
kautta. 

Jatkossa materiaalitutkimusten, rakennekokeiden, koeteiden sekä tuotanto- 
projektien tulokset tulee siirtää edelleen kehitettäviin rakenneratkaisuihin. Sa-
massa yhteydessä tulee tarkistaa tavoitekriteerit sekä niiden täyttyminen.  

11.2  Siirtymärakenteet 

TP  PT-tutkimusohjelmassa ei ole toistaiseksi käsitelty siirtymärakenteiden on-
gelmia  ja rakenneratkaisuja. Routakestävyyden ja geoteknisen  kantavuuden 

 varm istam isessa si irtymärakentei  ha on  merkittävä tehtävä. Kuorm itus-
kestävyyden hallinnassa siirtymärakenteella ei ole suurtakaan merkitystä. 
Teiden epätasaisuutta ilmenee käytännössä eniten pohjasuhteiden muutos- 
kohteissa, routaolosuhteiden muuttuessa  tai  kantavan maapohjan  ja pehmeikön 

 raja-alueilla sekä kohdissa, joissa siirrytään rakenneratkaisusta toiseen. 

Siirtymärakenteiden  kehittäminen tulisi ensimmäiseksi kohdistaa erilaisten 
rakenneratkaisujen muutosdetaljien suunnittelemiseen. Toisin sanoen kullakin 
routakestävyyden  ja geoteknisen  kantavuuden rakenneratkaisulla tulee olla 
joustava siirtyminen olosuhteiltaan  tai rakennetyypiltään  toisenlaiseen kohtee-
seen. Siirtymärakenteilla voidaan hallita myös olosuhteiltaan tasalaatuiset 
kohteet, joissa siirtymärakenteen tarve johtuu esimerkiksi ahikulkutunneleista, 
rummuista jne.  

11.3  Elinkaarikustannukset  ja  rakenteiden  kestoikä 

Tierakenteen  investointikustannukset antavat lähtökohdat elinkaarikustannusten 
tarkastelemiseen. Kehitettävien rakenneratkaisujen kestoiästä  on  kuitenkin 
oltava kohtuullinen arvio, jotta laskelmien suuruusluokka  on  oikea. Ohjelmassa 

 on  toistaiseksi tarkasteltu tierakenteen kestoikää yksistään perinteisten raken-
teiden näkökulmasta, mitä voidaan pitää kuormituskestävyyttä tarkasteltaessa 
hyvänä lähtökohtana, mutta routakestävyyden osalta  vain  suuntaa antavana 
uusiin rakenneratkaisuihin nähden. 

Jatkossa kestoikätarkastelut  tu  lee  kohdistaa tutkittaviin koerakenneratkaisuihin. 



Lffl'E  1  

PÄÄLLYSRAKENTEET  (RA!!) 

RAKENNEKORTIT 

RA11.REF 
RA11.1 
RA11.2 
RA11.3 
RA11.4 
RA11.5 
RA11.6 
RA11.7 
RA11.8 

Referenssirakenteet 
Bitumisilla sideainei!la stabiloidut  rakenteet 
Hydraulisilla sideaineilla stabiloidut rakenteet 
Komposiittirakenteet 
Kuormituskest.  parant.  sidotut eristerakenteet 
Luj itettu masuunihiekkarakenne 
Moreenirakenne 
Pelletoitu moreenirakenne  
Kevyt rakenteen parantaminen 



RA11.REF 

RAI  1  PAALLYSRAKENTEET  

Ref e  ren ss  ira  ken  teet  

Uuden vaylön rakentaminen nykyisen köytönnön mukaisesti 

Esimerkki pöövöylön perinteisestä pääliysrokenneratkoiSuStO  

IN —i  0.5/7.5 
 RAK.LUOKKA lE  

0.25 	0.25 	 0.25 	0.25  

1i'°°ff 	
7.E0  

Kontavo 	
\\\\___________________________ pohjomao 	 POøItyste  (AB  +  BS  180mm) 

\\\  Kantava kerros  (Murske 250mm) 

\\Jokava  kerros  (Murske/  sora  250mm) 

uoatinkerras  (Hiekka  300mm)  

Nykyisen rakenteen parantaminen perinteisin menetelmin 

fl  

Uusi  AB  

Vanha  paall. 

Vanha 
rakenne  

Vaihtoehdot 

Uusi  AS 

 Uusi  BS  

Vonho 
rokenne  

Vanha  pOollyste 
jyrsitöøn  pois 

Uusi  AB  

Uusi kantava 
kerros  (Murske)  

Vanha 
rakenne 

Vanha  pööllyste  jo osa  
vanhOO sitomotonta  raken-
netta poistetaan! vaihdetaan  

mohd.  

Kontovo 	I  
pohjomoa 	I 	

Toimenpideolue  

Vanha  tierokenne 

1 i'i VIATEK L__.J  YHTIÖT OY  
ATU/TWI 



TIEN POHJA-  JA  PAALLYSRAKENTEET (TPP1) -  TUTKIMUSOHJELMA  

RA1  1  PAALLYSRAKENTEET 	 RA 11.1  

Bitumisilla sideaineilla stabiloidut  rakenteet 
(Bitumiemulsio-  ja vaahtobitumistabilointi)  

Tavoitteena  riitthvä kuormituskestävyys 

WENNETYYPIN TOIMINNALUNEN  PERUSAJATUS 

-  Lujittaa  ja jäykistää  sidottuna kerroksena uutta  tai  vanhaa tierakennetta kuorwituskestävyyden 
 kanna 

RAKENNETYYPIN  EDUT  TA  VANOMAISEEN TIERAXENTEESEEN VERRA TTUNA  

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

--  Kun kantava kerros stabiloidaan, rakenteessa ei tarvita paksuja korkealuokkaisia päsliystekerroksia (Sääs-
töt päällystepaksuudessa) 

-- Stabiloidun  kerroksen rakentaminen sallii sitomatonta kerrosta enemmän paksuusvaihtelua (työtoleranssi) 
(Kunnossapitosäästö) 

Kokonaisrakennepaksuus  on  ohuempi  kuin nykyisin (Säästää korkealuokkaisia luonnonmateriaaleja) 

NYKYISEN T[ERAKENTEEN PARANTAMINEN 

--  Vanhasta t.ierakenteesta uusitaan  vain  pintaosa  (vanhaa materiaalia stabiloinriin runkoaineena hyödyntäen) 
(Materiaali-  ja kustannussäästö  korkealuokkaisten kiviainesten vähäisemmän tarpeen kautta) 

-- Tasausviiva  ei nouse, joten tiealueen laajuutta ei tarvitse merkittävästi lisätä (tien ympäristö säilyy) 
(Säästö Iisätiealueiden lunastuskustannuksissa) 

-- Stabiloitu pintakerros  estää halkeamien muodostumista (Kunnossapitosäästö) 

KÄY7TÖKOHTEET 

--  Vanhan  ja  uuden väylän kantavuusvaurioiden korjaaminen  ja  estäminen (erityisesti paikallistiet sekä kevyen 

liikenteen väylät) 

TUTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOIYYEET 

-  Järkevät käyttöalueet  ja kerrospaksuudet (Korjaako esim.  myös epämääräiset halkeasnat?) 

- Materiaalitekniikan kehittäminen (kerrospaksuudet  ja  -materiaalit, sideaineet) 

-- Stabilointitekniikan  kehittäminen (levitys-  ja sekoituskalusto, työkoneketjut  sekä työjärjestyskysymykset) 

-- Bitumilla  sidorna tierakenteen  toiminta kokonaisuutena erilaisissa ympäristöolosuhteissa 

Ari Turunen  18.12.1995  



RA11.1 

RA1  1 PÄALLYSRAKENTEET 

Bitumisifla sideaineilla stabiloidut  rakenteet 

Uuden  vöyön  rakentaminen  

Bitumiemulsio  tai  vaandotettu tiebitumi  

IN— 10.5/7.5  
RAK.LUOKKA lE  

0.25 	0.25 	 0.25 	0.25  

ffl•OOff 	
7.50 	

«•00ff 

pojornao 	I 	\\\\POyste  (AB)  

\\\ 
 Kantava kerros  (Bitumistablont) 

\\ jaiava  kerros  (Murske/  sora) 

 Suodatinkerros (Hiekko)  

Nykyisen rakenteen parantaminen 

Vaihtoehdot 

Uusi  AB  

Uusi kantava kerros 
 (Bitumistabilointi) 	 - 	-' 

Vonho  p0011.  

Vanha 
rakenne 

Uudet kerrokset rakennetaan 
vanhan rakenteen  pOOHe  

Ojien  mohd. 
syent0min  

loot  

Uusi  AB  

Uusi kantava kerros 
 (Bitumistabilointi)  

Vanha 
rakenne 

Vanha  pO011yste  ja  vanhan  sitomot-
toman  rokennematericalin pintaosa 
stobiloidaan poikallasekoitukseno  

- 	 I 	 k  
--\------ç  

Kcntcvo 
oohjornaa 	I  

Tomenpdeolue  

Vanha  terokenve 

/ VIATEK  
YHTIÖT OY 

 ATu/TWi 



TIEN POHJA-  JA  PAALLYSRAKENTEET (TPP1) -  TUTKIMUSOHJELMA  

RA1  1 PAALLYSRAKENTEET 	 RA 11.2  

Hydraulisilla sideaineilla stabiloidut rakenteet 
(Moreeni-  ja masuunihiekkastabilointi)  

Tavoitteena riittävä kuormituskestävyys moreenia  tai masuunihiekkaa 
hyötykäyttämällä 

RAKENNETYYPIN  TOIMINNALLINEN PERUSAJATUS 

- Heikompilaatuisten  paikallisten materiaalien käyttö sidottuna  ja  jäykistettynä kerroksena tieraken-
teessa 

RAKENNETYYPIN  EDUT TAVANOMAISEEN TIERAKENTEESEEN VEERA 7TIJNA 

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

--  Paikallisten moreenialueiden hyödyntäminen (Säästää korkealuokkaisia luonnonmateriaaleja) 

--  Massojen kuljetusetäisyyksien lyhentyminen (Kuljetuskustannussäatö) pienentää ympäristörasitusta 

-- Stabiloidun kerroksen rakentaminen pienentaä rakenteen olosuhdeherkkyyttä (Kunnossapitosäästö) 

NYKYISEN TIERAKENTEEN PARANTAMINEN 

--  Vanhasta tierakenteesta uusitaan  vain pintaosa (moreenimateriaalia,  vanhaa rakennemateriaaliaja  ma-

suunihiekkaa stabiloinnin  raaka-aineena hyödyntäen) (Materiaali-  ja  kustannussäästö  korkealuokkaisten 
kiviainesten vhäisemmän tarpeen kautta) 

-- Stabiloitu pintakerros  estää halkeamien muodostumista (Kunnossapitosäästö) 

KÄYTrÖKOHTEET 

--  Vanhan  ja  uuden vãylän kantavuusvaurioiden korjaaminen  ja  estäminen (alempiluokkaiset tiet seka kevyen 
liikenteen väylät) 

TUTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOI7TEET 

-- Järkevãt käyttöalueet  ja kerrospaksuudet Moreenin sisäitämät kivet ja lohkareet  Ovat erityiskysymys. 

-- Hienoainespitoisuuden  ja olosuhdeherkkyyden  vaikutus  ja eliminoiminen 

-- Materiaalitekniikan  kehittäminen (kerrospaksuudet  ja  -materiaalit, sideaineet) 

- Stabilointitekniikan  kehittäminen (levitys-  ja sekoituskalusto, työkoneketjut  sekä työjärjestyskysymykset) 

- Tierakenteen toiminta kokonaisuutena erilaisissa ympäristöolosuhteissa 

Ari Turunen  18.12.1995  



RA 11.2  

RA1  1  PAALLYSRAKENTEET  

Hydraulisilla sidecineilla stabiloidut rakenteet 

Uuden vöylän rakentaminen 

Moreeni—  jo  mosuunihiekkastabilointi  

IN —i  0.5/7.5  
RAK.LUOKKA lE  

0.25 	0.25 	 0.25 	0.25 
7.50  

.  

Kantava  
pohjamoo 	I 	\\\\PoIIyste  (AB)  

_______________________________________ 	 \\\Kontava  kerros  (Moreeni-  jo  mosuunihiekkastobilointi) 

\\ Jokava  kerros  (Murske/  sora)  
Rokenteen muodonmuutosominaisuuksia 	 ________________________________  
voidaan tarvittaessa  parantoc  kantovan 	 \Suodotinkerros  (Hiekka) 
kerroksen aio- toi  ylopintaan osennettovoflo 
geovahvisteella  

Nykyisen rakenteen parantaminen 

Vaihtoehdot 

Uusi  AB  
Uusi kantava kerros 	::::-::::-::::::::::: 
(Moreeni  ja  mosuuni- 
hiekkastabilointi) 	::::::::::::::::::::::  

Vanha  pÖH. 
Mand. tortunnan 
varmistominen 	Vanha  
(esim. bitumiemuisio)  rakenne 

Uudet kerrokset rakennetaan 
vanhan rakenteen  peÖile  

Ojien  mohd. 
:tÖrninen  

Uusi  AB  

:::::::::::::::::::::  Uusi kantava kerros 
 :::::::::::::::::::: (Moreeni  jo  masuuni- 

;;;,.;;;;;;;;;;;;;- hiekkastobilointi) 
 Vanha 

rakenne 

Vanha  pÖflyste  jo  vanhan  sitomat-
laman  rakennernaterioaIin pintoosa 
stabitoidaan poikoliasekoituksena 

— _\- 
Kantova 
pohjarriaa 	 - Toirnenpidealue  

Vanha  tierokenne  

1r  VIATEK  
YHTIÖT OY 

 ATu/TWI 



TIEN POHJA-  JA  PAALLYSRAKENTEET (TPP7) -  TUTKIMUSOHJELMA  

RA! 1  PAALLYSRAKENTEET 	 RA 11.3  

Komposiittirakenteet 
(Bitumi-sernentti-komposiitti)  

Tavoitteena riittävä kuormituskestävyys ns. puolijäykkää päällysrakennetta 
kehittämällä 

RAKENNETYYPJN  TOIMINNALLINEN PERUSAJATUS 

- Päällysrakenne,  joka kesthä alustan muodonmuutoksia paremmin kuin jäykkä maabetonirakenne  ja 
 on  lisäksi vähemmän deformaatioherkkää kuin bitumistabiloitu tierakenne 

RAXENNETYYPIN  EDUT TAVANOMAISEEN TIERAKENTEESEEN VERRA7TUNA 

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

Rakenteessa ei tarvita paksuja korkealuokkaisia päällystekerroksia  ja stabiloitu  kerros tasaa lisäksi päällys- 
teen muodonmuutoksia  (Säästöt päällystepaksuudessa  ja kunnossapidossa) 

-- Stabiloidun  kerroksen rakentaminen sallii sitomatonta kerrosta enemmän paksuusvaihtelua (työtoleranssi)  ja 
 laadun kontrollointi  on  helppoa sekoitusaseinaa käytettäessä (Kunnossapitosäästö) 

-- Kokonaisrakennepaksuus  on ohuempi (Sääs 	korkealuokkaisia luonnonmateriaaleja)  ja  elinikä  on  
pidempi kuin nykyisin (Kunnossapitosäästh) 

NYKYISEN TIERAKENTEEN PARANTAMINEN 

-  Vanhasta tierakenteesta uusitaan  vain pintaosa  (Materiaali-  ja kustannussäästö  korkealuokkaisten 
kiviainesten vähäisemmän tarpeen kautta) 

-- Stabiloitu puolijäykkä pintakerros  estää halkeainien muodostumista  ja  varmistaa riittävän kuormituskesta-
vyyden (Kunnossapitosäästö) 

KÄY7TÖKOHTEET 

--  Uuden  ja  vanhan väylän kantavuusvaurioiden estäminen  ja  korjaaminen  (kaik tieluokat) 

TUTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOI1TEET 

- Järkevãt käyttöalueet  ja kerrospaksuudet 

-- Materiaalitekniikan  kehittäminen (kerrospaksuudet  ja  -materiaalit, sideaineet) 

-- Stabilointiteknijkan  kehittäminen (levitys-  ja sekoituskalusto, työkoneketjut  sekä työjärjestyskysymykset) 

-- Puolijäykän tierakenteen toiminta kokonaisuutena erilaisissa ympäristö-  ja kuormitusolosuhteissa  

Ari Turunen  18.12.1995  



RA 11.3  

RAt  1  PÄÄLLYSRAKENTEET  

Kom posiit  Ii  ro  ken  teet  

Uuden  vöyIn  rakentaminen  

Bitumi- serneotti- komposiitti  

IN -i  0.5/7.5  
RAK.LUOKKA lE  

0.25 	0.25 	 0.25 	0.25 
7.50  

____ 	 -  

Kantava  
pohjomaa 	 \\\\ Poellyste  (AB)  

\\\_Kantava kerros  (Bitumi—semeotti—komposiitti) 

\\ckava  kerros  (Murske/  sora)  

Suodatinkerros (Ikekka)  

Nykyisen rakenteen parantaminen 

Vaihtoehdot 

Uusi  AB  

Uusi  kontavo  kerros  

komposiitti) 
(Bitumi—sementti— 

 if  
tounfløfl 

varmistominen 	i  Vanha  
(esim. bitumiemulsio)  rakenne 

Uudet kerrokset rakennetaan 
vanhan rakenteen  pÖOIIe  

Uusi  AB  

(Bitumi—sementti- 
Uusi kantava kerros  

komposiitti)  

rakenne 

Vanha  poöllyste  jo  vanhan  sitornot-
tomon rakennemoteriaalin pint0050 
stabiloidoon asemosekoituksena  

Ojien  mohd.  
minen 	 __  

toi  Saloojitus \ \ 

_\ -  
Kantava  
pohjomoa 	I 	

Toimenpidealue 

\  Vanha  tierakenne  
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TIEN POHJA-  JA PAALLYSRAKENTEET (TPP1) -  TUTKIMUSOHJELMA 

RAil PAALLYSRAKENTEET 	 RA1I.4 

Kuormituskestävyyttä  parantavat sidotut eristerakenteet 
(Kevytsorabetoni  ja vaahtobetoni)  

Tavoitteena  riitthvä kuormituskestivyys  ja  parempi  routakestävyys 

RAKENNETYYPIN  TOIMINNALLINEN PERUSAJATUS 

- Rakenneratkaisu  varmistaa lujana materiaalina hyvän kuormituskestävyyden  ja  parantaa lisäksi 
selvästi tien routakesthvyyttä 

RAKENNETYYPIN  EDUT  TA VANOMAISEEN TIERAKENTEESEEN  VERRATTUNA 

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

--  Rakenteessa ei tarvita paksuja korkealuokkaisia paällystekerroksia  ja stabiloitu  kerros tasaa lisaksi roudasta 
johtavia päällysteen muodonmuutoksia  ja halkeilutaipumusta  (Sä 1 päällystepaksuudessa  ja kunnossapi-
dossa) 

- Stabiloidun  kerroksen rakentaminen sallii sitomatonta kerrosta enemmän paksuusvaihtelua (työtoleranssi)  ja 
 laadun kontrollointi  on  helppoa sekoitusasemaa käytettaessä (Kunnossapitosaästo

-- Kokonaisrakennepaksuus  on ohuempi (Saastäa korkealuokkaisia luonnonmateriaaleja)  ja  elinikä  on  
pidempi kuin nykyisin  (Kunnossapitosaasto

NYKYISEN TIERAKENTEEN PARANTAMINEN 

-  Vanhasta tierakenteesta uusitaan  vain pintaosa (Materiaalisaastö  korkealuokkaisten luonnonkiviainesten 
vähäisemmän tarpeen kautta) 

- Stabiloitu erist.ävä piutakerros esth.ä roudasta johtuvien halkeamien  muodostumista  ja  varmistaa riittävän 
kuormituskestävyyden (Kunnossapitosäästö) 

KÄYTTÖKOHTEET 

--  Uuden  ja  vanhan väylän kantavuusvaurioiden estäminen  ja  korjaaminen sekä routavaurioiden vähentäminen 
(kaikki tieluokat) 

TUTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOITTEET 

-  Selvitetään eristävieti rakennekerrosten teho  ja  kustannukset kantavuus-  ja  routavaurioiden estämisessa 

-- Materiaalitekniikan kehittäminen (kerrospaksuudet  ja  -materiaalit, sideasneet) 

-- Stabilointitekniikan  kehittäminen (levitys-  ja sekoituskalusto, työkoneketjut  sekä työjärjestyskysymykset) 

-- Eristävän tierakenteen toiminta kokonaisuutena erilaisissa ympäristöolosuhteissa  (mm. liukkausriski?)  

Ari Turunen  18.12.1995  



RA 11.4  

RAI  1  PAALLYSRAKENTEET 

Kuormituskeslövyyttä  parantavat sidotut  eristerakenteet 

 Uuden  vöylän  rakentaminen  

Kevytsorabetoni  jo  voohtobetoni  

IN— 10.5/7.5 
 RAK.LUOKKA lE  

025 	0.25 	 0.25 	0.25 
1.00 	 7.50 	 1.00  

Jokova  kerros  (Murske/  sora)  

\ Suodotinkerros  (Hiekka) 

Nykyisen rakenteen parantaminen 

Vaihtoehdot 

Uusi  A8  —  

Uusi  kontovo  kerros  
(Kevytsorobetoni  ja 
vaohtobetoni) 

taunnan 
varmistominen 	I  Vanha 	I  
(esim. bitumiemutsio)  rakenne 

Uudet kerrokset rakennetaan 
vanhan rakenteen  poetic  

Ojieri mand. 

iOminen 
 tai  Soloojitus 

Uusi  AB 

 (Kevytsorobetoni  jo 
 Uusi  kantovo  kerros  

voohtobetoni)  

rakenne  

Vonho pootlyste  ja vonhOn sitomot- 
tomon rokennemteriaolin pintcoso 
stabitoidoan osemasekoitukseno 

--- 
Kantava  
pohjomaa Toim enpideolue  

Vanha  jierokenne  

1r  VIATEK  
YHTIÖT OY  

ATu/TWi 



TIEN POHJA-  JA  PAALLYSRAKENTEET (TPPJ) -  TUTKIMUSOHJELMA  

RA1  1 PÄÄLLYSRAKENTEET 	 RAIl  .5  

Lujitettu masuunihiekkarakenne  

Tavoitteena riittävä  kuormituskestävyys masuunihiekkaa  ja -kuonaa 
hyötykäyttämällä 

RAKENNETYYPIN TOIMINNALUNEN PERUSAJA TVS 

- Liittorakenne,  jossa  stabiloitunut masuunikuona  ja  -hiekka ottaa vastaan puristusjännitykset  ja 
vetojännitykset  puolestaan siirtyvät kerroksen alapmtaan sijoitettuun geovahvisteeseen 

RAKENNETYYPIN  EDUT TAVANOMAISEEN TIERAKENTEESEEN VERRATTUNA 

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

-  Teollisuuden sivutuotteen optimoidulla käytöllä  on  mandollista saavuttaa riittävä kantavuus paikallisia 
(huonolaatuisia) materiaaleja hyödyntäen (Edullinen  materiaalitalous;  säästää korkealuokkaisia luonnon- 
materiaaleja)  

-- Stabiloitunut  kerros estää rakenteen olosuhdeherkkyyttäja lisäksi rakenne toimii routanousujen estäjänäja 
tasaaj  ana (Kunnossapitosäästh)  

NYKYISEN TIERAKENTEEN PARANTAMINEN 

--  Vanhasta tierakenteesta uusitaan  vain pintaosa masuunihiekkaa  ja -kuonaa  sekä tarvittaessa geovahvisteita 
hyödyntäen) (Materiaali-  ja  kustannussäästö  korkealuokkaisten  kiviainesten  vähäisemmän tarpeen kaut-
ta)  

- Stabiloitu pintakerros  estää halkeamien muodostumista (Kunnossapitosäästö) 

KÄYTTÖKOHTEET 

-  Vanhan  ja  uuden väylän kantavuusvaurioiden korjaaminen  ja  estäminen (alempiluokkaiset tiet sekä kevyen 
liikenteen väylät) 

--  Heikosti kantavat  ja routivat  tiet (esim. savisoratiet) 

TITTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOI7TEET 

--  Järkevät käyttöalueet  ja kerrospaksuudet  sekä geovahvisteiden käytön tehokkuus 

-- Hienoainespitoisuuden  ja olosuhdeherkkyyden  vaikutus  ja eliminoiminen 

- Materiaalitekniikan  kehittäminen (kerrospaksuudet  ja  -materiaalit, sideaineet) 

- Työtekniikan  kehittäminen (levitys-  ja sekoituskalusto, työkoneketjut  sekä työjärjestyskysymykset) 

-- Tierakenteen toiminta kokonaisuutena erilaisissa kantavuus- , routa-  ja ympäristöolosuhteissa  

Ari Turunen  18.12.1995  



RA 11 5  

RA1  1  PAALLYSRAKENTEET 
Lujifettu masuunihiekkarakenne  

Uuden vöylän rakentaminen  

IN— 10.5/7.5  
RAK.LUOKKA lE  

0.25 	0.25 	 0.25 	0.25  

lt°°'ff 
Kontova 
pohjomoo  Pööllyste  (AB)  

Masuunikuonomurske 0.20mm 
Vaihtoehtoinen  
rakenne  ,Jokovo  kerros 	(Masuunihiekka) 

Geovohviste (esim. geoprofli) 

Penqertoytto 
Murske 

+ mosuuni- 

Pohjamao 
Geovohviste 	esim, 	so  

Pengertöytt  

Nykyisen rakenteen parantaminen 

Vaihtoehdot  

ft2 	

AB  
Nurske + mOSuuni— 	 : : : : : : 	Murske + masusni- 
huekko sekoutettuno 	 hjekka sekoitettuno 
Masuunihiekko 

::PrOIi) 	k0enne 	 Ienne 	

Ceovoheiste esim. eoprofiili 

rnohd.  

tai  soloojitus  

7,,-..-- 
ui  
—.'- 

Kantava 
pohja  moo  Toumenpideolue 

Vonho tierokerme  

r  VIATEK  
YHTIÖT OY  

ATu/TWi 



TIEN POHJA-  JA  PAALLYSRAKENTEET (TPP7) -  TUTKIMUSOHJELMA  

RA1  1 PAALLYSRAKENTEET 	 RA 11.6  

Moreenirakenne  

Tavoitteena riittävä  kuormituskestävyys moreenia jalost.amalla  ja  hyöty- 
käyttämällä  

RAKENNETYYPIN  KÄYTÖN PERUSAJATUS 

- Lfeilcompilaatuisten  paikallisten  moreenimaterlaalien kaytön  tehostuminen  tierakenteissa 

RAKENNETYYPIN  EDUT TAVANOMAISEEN TIERAKENTEESEEN VERRATTUNA 

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

--  Paikallisten moreenialueiden hyödyntäminen (Shasthlikorkealuokkaisia luonnonmateriaaleja) 

-  Massojen kuljetusetäisyyksien lyhentyminen (KuLjetuskustannussäiistö) pienentää ymparistörasitusta 

-- Stabiloidun kerroksen rakentaminen pienentää rakenteen olosuhdeherkkyyttä (Kunnossapitoslihistö) 

NYKYISEN TIERAKENTEEN PARANTAMINEN 

-  Vanhasta tierakenteesta uusitaan  vain  pintaosa jalostettua moreenimateriaaliaja  vanhaa rakennemateriaalia 
hyödyntäen (Materiaali-  ja kustannussällstö  korkealuokkaisten  kiviainesten  vähäisemmän tarpeen 
kautta)  

-- Stabiloitu pintakerros  estää halkeamien muodostumista (Kunnossapitosäästö) 

KÄYTTÖKOHTEET 

--  Vanhan  ja  uuden väylän kantavuusvaurioiden korjaaminen  ja  estäminen (alempiluokkaiset tiet sekä kevyen 
liikenteen väylät) 

TUTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOITTEET 

--  Järkevät käyttäalueet  ja kerrospaksuudet. Moreenin sisälta.mät lovet ja lohkareet  ovat erityiskysymys. 

- Hienoainespitoisuuden  ja olosuhdeherkkyyden  vaikutus  ja eliminoiminen 

-  Materiaali-  ja jalostustekniikan  kehittäminen (lcerrospaksuudet  ja  -materiaalit, sideaineet) 

- Stabilointitekniikan  kehittäminen (levitys-  ja sekoituskalusto, työkoneketjut  sekä tydjärjestyskysytnykset) 

- Tierakenteen toiminta kokonaisuutena erilaisissa ympäristöolosuhteissa 

Ari Turunen  18.12.1995  



RA 11.6  

HAl  1  PAALLYSRAKENTEET 
Moreenira  ken  ne 

Uuden  vOylOn  rakentaminen  

IN-i  0.5/7.5 
 RAK.LUOKKA lE  

0.25 	0.25 	 0.25 	0.25 
7.50  

Kantava  
pohjamaa 	 lIYsle  (AB) 
(lorvittoesso 	

Karitovo  kerros  (Stabiloitu moreeni) harotaan) 	 __________________________________ 

Jakovo  kerros  (Vettolopoisevo  kerros  katkoistuo moreenlo) 

Pengertaytto (Moreeni)  

Nykyisen rakenteen parantaminen 

Uusi  AB  
Uusi kantava kerros  
(Stobiloitu 	kerros  
vonhosto rokenne- 
motericolisto) 	r- 	 - 	 - M  

	

;_ 	L  Katkoistu moreeni 	k  .. . 	 . 

(olle  &.lOmm rokeet 	 -  

poistetaan) 	I  
rakenne  

Vonhot  massat  leikotoon 	a 
siirretÖn vierialueelle sekC 

tai 	soloojitus 

- 

Tomenpi  deoe  

Vanha 	lierokenrie 

(tarvittoessa 	harotoon)  

1r  VIATEK  
YHTIÖT OY  

ATu/TWi 



TIEN POHJA-  JA PAALLYSRAKENTEET (TPPI) -  TUTKIMUSOHJELMA  

RAil PAALLYSRAKENTEET 	 RA 11.7 

Pelletoitu moreenirakenne  

Tavoitteena moreenimateriaalin hyvä käsiteltävyys  ja olosuhdekestävyys 

RAKENNETYYPIN  KÄYTÖN  PER USAJA TVS 

- Reikompilsatuisten  paikallisten moreenimaterlaalien käyttö jalostamalla moreeni rakeiksi (pelle-
teiksi), jotta hienoainespitoisuus vähenee  ja olosulicteherkkyyden  vaikutus siten elimmoituu. 

RAKENNETYYPIN  EDUT  TA VANOMAJSEEN TIERAKENTEESEEN VERRA 7TUNA  

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

-  Paikallisten moreenialueiden hyödyntäminen (Säästää korkealuokkaisia luonnonniateriaaleja) 

--  Massojen kuljetusetaisyyksien lyhentyminen (Kuljetuskustannussäästo )  pienentää ympäristörasitusta 

NYKYISEN T[ERAKENTEEN PARANTAMINEN 

-  Vanhasta tierakenteesta uusitaan  vain pintaosa jalostettua tisoreenimateriaahaja  vanhaa rakennematerjaalia 
hyödyntäen (Materiaali-  ja kustannussäästö  korkealuokkaisten kiviainesten vähäiseinznän tarpeen kaut-
ta) 

KÄY7TÖKOHTEET 

-  Vanhan  ja  uuden väylän kantavuusvaurioiden korjaaminen  ja  estäminen (erityisesti alempiluokkaiset tiet 
sekä kevyen liikenteen väylat) 

TUTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOIITEET 

-  Tuotanto edellyttää erityisesti pelletointilaitteiston kehitystyötä (pelletst voidaan valmistaa esimerkiksi 
öljysorarummun kaltaisella laitteistofla). Moreersin sisäitämät  kivet ja lohkareet  ovat entyiskysymys. 

-  Järkevät käyttöalueet  ja kerrospaksuudet 

-  l-Iienoainespitoisuuden  ja olosuhdeherkkyyden  vaikutus  ja eliminoiminen 

- Materiaalitekniikan  kehittäminen (kerrospaksuudet  ja  -materiaalit, sekoitussuhteet  ja sideaineet) 

- Stabilointitekniikan  kehittäminen (levitys-  ja sekoituskalusto, työkoneketjut  sekä työjarjestyskysyinykset) 

- Tierakenteen toiminta kokonaisuutena erilaisissa ympäristöolosuhteissa 

Ari Turunen  18.12.1995  



RA1  1.7  

RAI  1  PAALLYSRAKENTEET 

Pelletoitu moreeriirakenne  

Uuden  väylön  rakentaminen  

Moreenipelletit  ovat halkaisijaltaan vaihtelevan kokoisia rakeito, 
joiden ominaisuuksia voidaan sOdell sideaineella (hydroulinen. 
bitumipohjainen toi yhdistelmösideaine)  

IN —i  0.5/7.5 
 RAK.LUOKKA lE  

0.25 	0.25 	 0.25 	0.25 
750 	 fl  

............. 	

, i ..  .... .. . 
 

Kantava 	I  
pohjamaa 	 \\\\ PO011yste  (AB)  

\\\_Kantava kerros 
 (Petletoitu moreenikerros) 

Moreenin pelletointi  suoritetaan 	 \\Jakovo  kerros  (Murske/  sora)  
asemasekoitukseno  siten.  ettö  
moreeni  muuttuu  routimottomaksi. 	 \ Suodotinkerros  (Hiekka) 

Nykyisen rakenteen parantaminen 

Vaihtoehdot 

Uusi  PS  

Uusi kantava kerros  
(Pelletoitu moreeni)  

Vanha  p011.  

Vanha 
rakenne 

Uudet kerrokset rakennetaan 
vanhan rakenteen  peolle 

mohd. 	 (tasaus nousee) 

toi  solaojitus  

Uusi  AS  

Uusi  kontavo  kerros  
il  (Vanhan  routivan  rakenne-

ijJjjJ,,).,J  materiaalin  pelletointi)  
Vanha 
rakenne 

Vanha  pøöllyste  jo  vanhan  sitomot-
toman  rokennematerioolin pintaoso 
pelletoidaan osemasekoituksena 

 (tasaus  söilyy) 

-  Kantava  
pohjomoo 	I 	

\\ loimenpideolue  

\  Vanha  tierakenne 

VIATEK 
YHTtÖT  OY 

ATu/TWi 



TiEN  POHJA-  JA  PAALLYSRAKENTEET (TPPI) -  TUTKIMUSOHJELMA  

RA1  1  PAALLYSRAKENTEET 
	 RA 11.8  

Kevyt rakenteen parantaminen 
(Uudet päällysteratkaisut  ja  tien reunaosien vahvistaminen) 

Tavoitteena vanhan tien  päällysteen  riittävä  vauriokestävyYS  ja reunaosien 

 riittävä  kuormituskeStäVYYS 

RAKENNETYYPPJEN TOJMINNALLINEN PERUSAJATTJS 

-  Vanhan tien pintakerroksen lujittwninen liikennekuormituksesta  johtuvan halkeilun  ja vaurioitumi-

sen  kannalta 

- KorjaustoinieflPiteklen kohdistuminen  vanhan tierakenteen reunavaurioihin  ja reunaosiin 

RAKENNETYYPPIEN  EDUT PERINTEISEEN RAKENTEENPARANTAMISEEN VERRA1TUNA 

KEVYLRATEEN PARANTAMINEN UUSILLA PAALLYSTERATKAISUILLA 

-  Toimenpiteet tehdään vanhan päällysteen päälle, joten töiden jarjestely  on  suhteellisen helppoa (Rakennus-

kustannussåästö) 

-  Tien halkeilunja vaurioitumisen  estäminen  ja  vähentäminen (KunnossapitOSääStö) 

VANHAN TIEN REUNOJEN VAHV1STAMII'i 

-  Lujittaa tierakennetta reunojen kautavuusvaurioden osalta; ts. tavoitteena  on  tien hyvä reunakantavuuS 

(Materiaali-  ja  rakennuskuStanflUSSäStö korkealuOkkaistefl kiviainesten vähäisemniäfl  tarpeen kauUa) 

--  Vahvistettu tien reuna estää halkeasnienja liikenteestä johtuvien unen muodostumista (KunnossapitOSääs

-tö) 

KÄYITÖKOHTEET 

-  Vanhan tien vaurjoiden korjaaminen  ja  estäminen sekä halkeilun vähentäminen (kaikki tieluokat) 

-  Vanhat tiet, joiden reunat  tai reunimmainen  ura  on vauriotunut  (kaikki tieluokat). Haittana voi mandollises-

ti olla kaistan keskelle vahvistetun rakenteen rajakohtaan syntyvä pituussuuntainen haikeama. 

TVTKIMUSTARVE  SEKÄ TIrrKIMUSTAV0!ITEET 

-  Selvitetään sitkeiden sideaineideu  ja lujitteiden  käytön teho päällystevauriOidenia halkeilun estäinisessä 

- Materiaalitekniikan kehittäminen (päällystepaksUudet  ja  -materiaalit, sideasneet, lujitteiden käyttö) 

-  Tavoitteena  on  selvittää kunkin menetelmän kestoikä eri alustoilla (deformaatiot tutkitaan laboratorioSsa) 

- Selvitetäãn lujien sideaineiden  ja lujitteiden  käytön teho tien reunaosien vauroiden estämisessä 

- Materiaalitekniikan kehittäminen (kerrospaksuudet  ja  -materiaalit, sideaineet, lujitteiden käyttö) 

- Työmenetelmien  ja asennustekniikan  kehittäminen sekä kustannusvailCUtukSt 

Ari Turunen  18.12.1995  



RA 11.8  

RA1  1  PAALLYSRAKENTEET  
Kevyt rakenteen parantaminen  

a) Toimenpiteena  ohuen  paallysteen  (noin  4...6cm) kayttö 

Vertailurakenne 	 Ohut AB+ujite 	 Ohut sitkea 
(Ohut perint.  AB) 	 vauriothin 	 päallyste  

	

I 	 Erikoissitke0 
\oIIo 	 \bitumi  

AS 	 4...6crrã 	 4...6cm 	 4.6cm  

Vanha  p0011. 	 Vanha  pOoh. 	 Vanha  pOOl1.  

Vanha 	I 	 Vanha 	 Vanha 
rakenne 	 rakenne 	 rokenne  

b) Toimenpiteena  paksun  paallysteen  (noin  10cm) kayttO 

	

Vertailurokenne 	Paksu AB+lujite 

	

(Paksu perint.  AB) I 	verkkohalkeiluun 
Lujite  

	

I 	\keskellO  

AB 	1 4cm I 	1• 

	

4 	lOc  
BS 	 j6cm  I  

Vanha  p0011. 	I 	Vanho pOOH.  

Vanha 	I 	Vanha 
rakenne 	 rakenne  

Paksu sitke 
poallyste 

Erikoskova  
bitum 	

/  
AB 	 715cm 
EKB _______ ]5cm 

 Vanha  p0011.  

Vanha 
rakenne 

Paksu deformoi-
tumatan pööllyste  

Kova 
 bitumi 

10cm  

Vanha  pööhi.  

Vanha 
rakenne  

Tien  reunojen vahvistaminen  

	

L 1/2 	

KL  

	

W ?M. 	''$  

Nykyinen rakenne 

Kantava  pohjamoa  

Vaihtoehtoja 

Lujitettu pO011yste  

P0011.  

Ma$uunik.stobilointi  

Pool'. 
:::::::::::::1 	N. 
:::::::::::::1 	mater.  

:::::::::::JJ loidoan  

Nyk.  rak. 	1  

Biturni —/sementtistabilainti  

Pool'. 
I 	fl 

1 	II 	mater. 
I  stabi-

J loidoan  

Nyk.  rok.  

1r  VIATEK  
YHTIÖT OY  

ATu  /1  Wi 



LUTE 2  

ROIJTARAKENTEET  (RA 12) 

RAKENNEKORTIT 

RAl2.REF 
RAl2.1 
RAl2.2 
RAl2.3 
RAl2.4 
RAl2.5 

Referenssirakenteet 
Routasuoj ausrakenteet 
Luj iterakenteet 
Moreenirakenteet 
Yhdistelmärakenteet 
Moreenipellettirakenne 



	

TPPT -  PROJEKTI 
	 RA 12. REF'  

RAl2 ROUTARAKENTEET  
Ref  erenssira kenteet  

Uuden vOylOn rakentaminen nykyisen köytönnön mukaisesti  

IN —i  0.5/7.5  
RAK.LUOKKA lE 

 (Vaikeat rout000suhteet)  

o 25 	0.25 	 0.25 	0.25  

	

ff1°°fl' 	
7.50  

\ Jokovo  kerros (Murske/ sora 250mm) 
Routovoimat litkuttovot  rakennetta 	

\ Suodot,nkerros  (1-tekka 1100mm) enintoOn soVitun moOrOn,  joko 	 ________________________________ 
vaihtelee tietuokkakohtaisesti 

Nykyisen rakenteen parantaminen perinteisin menetelmin routivissa olosuhteissa 

Vaihtoehdot 

Uusi  AB 	 Uusi  AB 	 Uusi  AB  

Vonho  p0011 	 Uusi kantava 	•  Uusi kantava 
FnF,W,'fl.f1,W 	•.,.,•vv...  kerros (Murske) v,.,.,.,.;,c,.,.,.,.  kerros (tIurske) 

Vanha 	 _____________ Routoeristysleey rakenne 	 Vanha 
rakenne 	 Vanha routiva 

Vanha pøotlyste  jo osa 	Vanha pO011yste  jo osa  
vanhaa sitomotont  token— 	vanhaa sitomotonta raken- 
netta poistetoon/ vaihdetaan 	netta postetoon/ voihdetoan 

Ojien mohd. 
SyeentOminen  

77" 	 I  
Kontovo 
pohjomoo 	I  

romenpideolue  

Vanha tierakerne  

r  VIATEK  
YHTIÖT OY 

ATu/TWi 



TIEN POHJA-  JA  PAALLYSRAXENTEET (TPP7) -  TUTKIMUSOHJELMA 

RAl2 ROUTAR4KENTEET 	 RA 12.1  

Routasuojausrakenteet (Palaturve-  ja masuunihiekkarakenteet)  

Tavoitteena riitthvä routakestävyys estämällä routivan kerroksen jäätymi-
nen  ja sulamisvaiheen  lujuuden aleneminen 

RAKENNETYYPIN  TOIMINNALLINEN PERUSAJATUS 

- Eatää Isaitallisesti routivan  kerroksen jäätyinisen 

RAKENNETYYPIN  EDUT  TA VANOMAJSEEN TIERAKENTEESEEN  VERRATTUNA 

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

-  Kun alusrakenteen jaätyminen estetsan routaeristeellä, saavutetaan tasainen rakenteen routakäyttäytyminen 
(rakenteen kestoikä kasvaa vähintäänkin kaksinkertaiseksi) 

-  Routavaurioiden vähentyessä säästetään kunnossapitokustannuksissa 
(Kunnossapitosäästh) 

- Kokonaisrakennepaksuus  on ohuempi  kuin nykyisin (Säästääkorkealuokkaisia luonnonmaterianleja) 

NYKYISEN TIERAKENTEEN PARANTAMINEN 

-  Vanhasta tierakenteesta uusitaan  vain pintaosa  (vanhaa materiaalia voidaan käyttää myös uudelleen 
rakennettaessa) (Materiaali-  ja kustannussäästö  korkealuokkaisten kiviainesten vähäisemmän tarpeen 
kautta) 

-  Tasaisen hallitun routakäyttäytymisen kautta rakenteen kestoikä paranee 
(Säästö elinkaarikustannuksissa) 

-  Tasainen vähäisempi routanousu vähentää tien halkeilua  ja kunnossapitotarvetta (Kunnossapitosäästö) 

KÄYTTÖKOHTEET 

-  Vanhan  ja  uuden väylän routavaurioidea korjaaminen  ja  estäminen (erityisesti paikallistiet sekä kevyen 
liikenteen väylät) 

TUTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOITTEET 

-  Järkevät käyttöalueet  ja kerrospaksuudet (eristekerroksen  optimaalinen sijainti) 

-- Materiaalitekniikan  kehittäminen (kerrospaksuudetja -materiaalit) 

- Rakentamistekniikan  kehittäminen (levitys-  ja sekoituskalusto, työkoneketjut  sekä työjärjestyskysymykset) 

- Routaeristetyn tierakenteen toiminta kokonaisuutena erilaisissa routaolosuhteissa  

H.  Mäkelä  12.C5.95  



TPPT -  PROJEKTI 

RAI2 ROUTARAKENTEET 
Routasuo  ja  usra  ken  ne  

Uuden vöylön rakentaminen 

- turverokenne 
—levyeriste, kevytsorabetoni  

IN— 105/7.5  
RAK.LUOKKA lE  

0.25 	0.25 	 0.25 	0.25  

fl.00 	

7.50  

RA 12.1  

alusrokenne POIlysle  (AB  +  BS  180mm)  

Kantava kerros  (Murske 250mm) 

Jakavo  kerros  (Murske/ soro 250mm) 

Turekerros  300..  .600mm 

Suodolinkerros  (Hiekka  200mm) tarvttoesso  

Nykyisen rakenteen parantaminen perinteisin menetelmin 

Vaihtoehdot 

Uusi  AB  

_____________ 
 Uusi  BS  

Vonho 
 rakenne 

Vanha  po011yste 
jyrsitOön  pois  jo  
vanha  sitomoton 
köytetøön  uudelleen 

Ojien  mand. 

Uusi  AB  

Uusi kantava 
kerros  (Murske)  

Vanha 
rakenne  

turve -eriste  

Vanha  pööllyste  jo osa  
vanhaa  sitomatonta raken - 
netta  poistetaan! vaihdetaan  

Innogeo  Oy  
H.  MOkeIO/LRo  



TIEN POHJA-  JA  PAALLYSRAKENTEET (TPPI) -  TUTKIMUS OHJELMA  

RAJ2 ROUTARAKENTEET 	 RAl2.2 

Lujiterakenteet ( Terasverkko-  ja  geoprofiilirakenteet  

Tavoitteena riittävä routakestävyys rakenteen vetolujuutta lisäämällä 

RAKENNETYYPIN  TOIMINNALLINEN PERUSAJA  rus  

-- Päällysrakenteen vaurioltuminen routaliikkeiden  ja  liikennekuormituksen yhteisvaikutuksesta 
estetäan  rakenteen lujittamisella  teräsverkoin  tai  profiilein 

R.4KENNETYYPIN  EDUT  TA VANOMAISEEN TIERAKENTEESEEN VERRA 7TUNA  

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

--  Paikallisten moreenialueiden hyödyntäminen (Säästää korkealuokkaisia luonnonmateriaaleja) 

--  Massojen kuljetusetäisyyksien lyhentyminen (Kuljetuskustannussäästö) pienentää 
ympäriStöraSituSta 

-- Påällysrakenteen  kestävyys paranee (Elinkaarikustannukset alenevat) 

NYKYISEN TIERAKENTEEN PARANTAMINEN 

--  Vanhasta tierakenteesta uusitaan  vain pintaosa (moreenimateriaalia,  vanhaa 

rakennemateriaalia  ja pinnan  sidottuja kerroksia stabiloinnin raaka-aineena hyödyntäen( 
(Materiaali-  ja  kustannussäästö  korkealuokkaisten  kiviainesten vähäisemrnän  tarpeen kautta)  

-- Lujitettu pintakerros  estää halkeamien muodostumista (Kunnossapitosäästö) 

KA YTTÖKONTEET 

--  Vanhan  ja  uuden väylän routavaurloiden korjaaminen  ja  estäminen (erityisesti 

alempiluokkaiset tiet sekä kevyen liikenteen väylätl 

TUTKIMUS  TAR  VE  SEKÄ TUTKIMUSTA  VO/flEET 

--  Järkevät käyttöalueet, raudoitteiden limitys, sijainti  ja  kerrospaksuudet 

-- Geoprofiilien  ominaisuuksien sãilymirien, profiilin optimisijainti  ja  muut toiminnalliset edut 

-- Mitoitustekniikan kehittäminen Ikerrospaksuudet  ja  -materiaalit, teräskoot. limityksetl 

-- Rakentamistekniikan  kehittäminen (asennuskalusto, työkoneketjut sekä 
työjärjestyskysymykset)  

H.  Mäkelä  12.06.95  



TPPT —  PROJEKTI 

RAl2 ROUTARAKENTEET 
Lu jite  ra  ken  ne  

Uuden  vOylOn  rakentaminen  

—Terösverkko karitavossa  kerroksessa  

IN — i  0.5/7.5  
RAK.LUOKKA lE  

0.25 	0.25 	 0.25 	0.25  ¶¶1 

 •OO,ff 	

7.50  

RA 12.2  

\ 

Routivo 	I  
olusrokerine 	 \\\\ Psollyste  (AB)  

\\\  Kantava kerros  (Moreenin mosuunihiekkastobiloirlt) 
^ raudOitusverkko  7/5- 150/200  

\\Jkava  kerros  (Uurske/  sora)  

\ Suootinerros (Hekka)  

Nykyisen rakenteen parantaminen 

Vaihtoehdot 

rnand.  

tai  salaojitus  

Uusi  AS  

Uusi kantava kerros 
 (Noreenin mosuuni-

hiekkastobilointi) + 
roudoitusverkko  Vanha 

rakenne 

Uudet kerrokset rakennetaan 
vanhan rakenteen  pOOfle  

Uusi  AS  

(Bitumi- sementti -
Uusi kantava kerros 

 komposiitti)  

rakenne 

Vanha  pöellyste  ja  vanhan  sitomat- 
tornan  rakennematerioclin pintoosa 
stabiloidoan asernasekoitukseno 

7......,--- 

alusrakenne  I 	 - 

\_Toimen pideolue  

Vnho terokenne 

Innogeo  Oy  
H.  MkeI/LRa 



TIEN POHJA-  JA PAALL YSRA KEN  TEET (TPPT) -  TUTKIMUS OHJELMA  

RAl2 ROUTARAKENTEET 	 RAl2.3 

Moreenirakenteet  (Mekaanisesti käsitelty moreeni, stabiloitu moreeni  ja 

 moreenipelletit)  

Tavoitteena riittävä routakestävyys heikkolaatuisia  mo  reeneja 
hyödynnettäessä 

RAKENNETYYPIN  TOIMINNALLINEN  PERUSAJA rUS 

-- Moreeniraaka -aineesta valmistettu massiivinen päällysrakenne. joka kestää roudan 
aiheuttamia muocionmuutoksia paremmin  tai  vähintään yhtä hyvin kuin  ref  erenssirakenne 

RAKENNETYYPIN  EDUT  TA VANOMAISEEN TIERAKENTEESEEN VERRA 7TUNA  

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

--  Rakenteessa ei tarvita paksuja kerroksia korkealuokkaista kiviainesta (Säästöt hiekka-  ja  

soravarojen  käytössä) 
-- Stabiloidun  kerroksen rakentaminen sallii sitomatonta kerrosta enemmän paksuusvaihtelua 
(työtoleranssil  ja  laadun kontrollointi  on  helppoa sekoitusasemaa kaytettäessä 

(Kunnossapitosäästö) 
--  Rakenteen elinikä  on  pidempi kuin nykyisin (Elinkaarikustannusten säästö) 

NYKYISEN TIERAKENTEEN PARANTAMINEN 

--  Vanhasta tierakeriteesta uusitaan  vain  pintaosa  ja  vanha rakennematerlaali hyödynrietään 

(Materiaali-  ja  kustannussäästö  korkealuokkaisten kiviainesten vähäisemmän tarpeen kautta) 
-- Stabiloitu moreenikerros estaä halkeamien muodostumista  ja  varmistaa riittävän 

kuormituskestävyyden  ja  routakestavyyden (Kunnossapitosäästö) 

KA YTrÖKOHTEET 

--  Uuden  ja  vanhan väylän routa-  ja  kantavuusvaurioiden  estäminen  ja  korjaaminen (kaikki 

tieluokat) 

TUTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA  VOI7TEET 

-- Moreenin valmistustekniikari  kehittäminen, mekaariisen käsittelyn, stabiloinnin  la  pelletoinnin 

 osalta 

-- Materiaalitekniikan  kehittäminen (kerrospaksuudet  ja  -materiaalit, sideairieet, 

sideainesuhteutus) 

-- Stabilointitekniikan  kehittäminen lievitys-  ja  sekoituskalusto, työkoneketjut  sekä 

työjärjestyskysymyksetl 

-- Epähomogeenisten moreenimassojen hyödyntämisteknologia  

H.  Mäkelä  12.06.95 



TPPT -  PROJEKTI 
	 RA 12.3  

RAl2 ROUTARAKENTEET 
Moreeni  rakenne  

Uuden vöylön rakentaminen  

IN— 10.5/7.5  
RAK.LUOKKA lE 

Routiva 	I  
alusrokenne  I 	\\\ Pe011yste  (AB)  
(Tarvittaessa  
harataan) 	 \\Kontovokerros (Stobiotun1oreeni) 

Jokovo  kerros  (VetlalOpaiseva  kerros  kotkaistu mareenia)  

Nykyisen 	rakenteen parantaminen 

Uusi  AB  
Uusi kantava kerros 	," 
(Stabiloitu moreeni  
vanhasta  rak,  mote- 
riaalista) 	 - 	-'. 	. 

Kotkoistu moreeni 	 ' 	' .. 	.'. 	.'  
(alle  8.10mm  rakes—  ___________  
teet  poistetaan) 	"""" 

.'. 	.' 	.. %  Vanha rakenne 	______________ 

	

. 	. . 
mursku 	jo  seulorita 	,, 	,, 	. 	,  

Vanhat massat leikataan  'a  
siirretOn 	vierialueelle 	sek  

Ojien  mohd. 

syventöminen 

- 	 .m7  

olusrokenne 
'deoe  

Vanha 	tierokenne, 	n,urskus  jo 	seulonta  

Horous 

Innogeo  Oy  
H.  MOkelö/LRa 



TIEN POHJA-  JA  PAALL YSRA  KEN  TEET  (TPPT) -  TUTKIMUSOHJELMA  

RA 12  ROUTA  RA KEN  TEET 
	 RA1  2.4  

Yhdistelmärakenteet 
(Moreenirakenfle + lujite, moreenirakeflfle +  tehostettu kuivatuS  ja  paksu sidottu 

 tai  lujitettu  kantava kerros  +  pehmeä  turve -eriStYS)  

Tavoitteena riittävä routa-  ja  kuormituskeStäVYYs 

RAKENNETYYPIN  TOIMINNALLINEN PERUSAJA  TUS 

RakenneratkaisUssa yhdistetääfl  toiminnallisesti kaksi toisiaan tukevaa  routakestävYvttä  

parantavaa menetelmää.  RakenneratkaiSua hyödynfletääfl erittäin vaikeissa  routaolosuhteiSSa. 

RAKENNETYYPIN  EDUT  TA VANOMAISEEN TIERA KENTEESEEN VERRA 7TUNA  

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

Rakenteessa ei tarvita paksuja korkealuokkaiSia päãllysrakennekerroksla. Paksu lujitettu kerros 

tasaa lisäksi roudasta johtuvia päãllysteen muodonmuutOkSia  ja  halkeilutalPumuSta  (Säästöt 

päällystepaksuUdessa  ja  kunnossaPidOsSa) 

--  Tien  tasaisuusvaatimukset  voidaan täyttää myös korkealuokkalsilla teillä 

(Kunnossapitosäästö) 
-- KokonaisrakeflriePakSuus  on  ohuempi  (Säästää korkealuokkaiSia Iuonnonmateriaaleia)  ja  

elinikä  on  pidempi kuin nykyisin  (ElinkaarikuStannUsSäästö)  

NYKYISEN TIERAKENTEEN PARANTAMINEN 

--  Vanhasta tierakenteesta uusitaan  vain  pintaosa (Materiaalisäästö korkealuokkaiSten 

IuonnonkiviaifleSten  vähäisemmän tarpeen kautta)  
-- Stabiloitu eristävä/lujitettu pintakerros estaä roudasta johtuvien halkeamlen 

 muodostumista  ja  

varmistaa riittävän routa-  ja 	rmituskestävyyden (KunnosSaPitoSäästö) 

KA YTTÖKOHTEET 

--  Uuden  ja  vanhan väylän routavaurloiden estäminen  ja  korjaaminen sekä routavaurioiden 

vähentäminen (kaikki tieluokat) 

TUTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOITTEET 

--  Selvitetään eristävien rakennekerrosten teho  ja  kustannukset kantavuus-  ja  routavauriOiden 

 estä miSessä 

-- Materiaalitekniikan  kehittäminen  I  routaeristeiden kerrospaksuudet  ja  -materiaalit, sideaineet) 

-- Stabilointitekniikän kehittäminen (levitys-  ja  sekoituSkalUSto, työkorieketiut  sekä 

työ jär jesty  sky  Symykset) 

-- Eristävän tierakenteen  toiminta kokonaisuutena erilaisissa ymparistöolOSuhteissa  (mm.  

liukkausriski?)  

H.  Mäkelä  12.06.95  



	

TPPT -  PROJEKTI 
	 RA 12.4  

RAl2 ROUTARAKENTEET 
Yhistelmä  rakenne  

Uuden väylön rakentaminen  

IN —i  0.5/7.5 
 RAK.LUOKKA lE  

0.25 	0.25 	 0.25 	0.25  

	

fl.00ff 	
7.50 

	

I 	ff1 •°0ff  
1  

Routivo 	I  
olusrokenne  I  

Voihtoehtoinen 
 rakenne  

.48  
::::::::::: Murske+masuuni- 

hiekko sekoitettuno 

- - 	Ceo rofilli 
Murske + mosuunihiekko 

Alusrakenne 

Po011yste  (AB) 

 Mosuunikuonomurske  0.  .20mm 

Jokovo  kerros  (Mosuunhiekko) 

Geoprof liii 

Mosuijrnhiekka  

Nykyisen rakenteen parantaminen 

Vaihtoehdot  

-  AB 	 AB  

hiekko sekoaeno 	 sekoetuno 
Mosuunihiekko 	

- Geovohviste esim. eoprofiili Geovohviste 	
Vonh tierokenne 	

Vanho tierokenne (esim. geoprofuli) 	
stabiloidoon mosuunihiekoII 	

stabiloidoon masuunihiekolla 

Innogeo  Oy  
H.  MkeIö/LRo 



TIEN POHJA-  JA PAALL YSRA KEN  TEET  (TPPT) -  TUTKIMUSOHJELMA  

RAl2 ROUTARAKENTEET 	 RAl2.5 

Moreenipellettirakenne  

Tavoitteena riittävä  routakestävyys moreenia seulomalla, 
murskaamalla  ja  rakeistamalla 

RAKENNETYYPIN  TOIMINNALLINEN  PERUSAJA fl/S 

-- Masslivinen routimattomaksi  parannettu moreenirakenne estää roudan haittavaikutukset. 

RAKENNETYYPIN  EDUT  TA VANOMAISEEN TIE,%4KENTEESEEN  VERRATTUNA 

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

--  Paikallisten moreenialueiden hyödyntãminen (Säästää korkealuokkaisia luonnonmateriaaloja) 

--  Massojen kuljetusetäisyyksien lyhentyminen (KuljetuskustannuSSääStö) pienentää 

ympäristörasituSta 

NYKYISEN TIERAKENTEEN PARANTAMINEN 

--  Vanhasta tierakenteesta uusitaan  koko  pãällysrakenne jalostettua rnoreenimateriaaha  ja  vanhaa 

rakennematerlaalia hyödyntäen (Materiaali-  ja  kustannussäästö  korkealuokkaisten kiviainesten 

vähäisemmän tarpeen kautta) 

KA YTTÖKOHTEET 

--  Vanhan  ja  uuden väylän routavaurloiden korjaaminen  ja  estäminen (erityisesti alempiluokkaiset 

tiet sekä kevyen liikenteen väylät) 

TUTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VO!7TEET 

--  Tuotanto edellyttää erityisesti pelletointilaitteiston kehitystyötä (pelletit voidaan valmistaa 
esimerkiksi öljysorarummuri kaltaisella laitteistolla(. Moreenin sisältämät  kivet ja  lohkareet  ovat 

erityiskysymys. 

--  Järkevät käyttöalueet  ja  kerrospaksuudet 

-- Hienoainespitoisuuden  ja  olosuhdeherkkyyden  vaikutus  ja  eliminoiminen 

-- Materiaalitekniikan  kehittäminen (kerrospaksuudet  ja  -materiaalit, sekoitussuhteet  ja  sideaineet) 

-. Stabilointitekriiikan kehittãrninen  (levitys-  ja  sekoituskalusto, työkoneketjut  sekä 

työjarjestyskysymykset) 

-- Tierakenteen  toiminta kokonaisuutena erilaisissa ympäristö-  ja  routaolosuhteiSSa  

Harri  Mäkelä  17.01. 1996 



RA 12.5  

RAl2 ROUTARAKENTEET 

Moreenipetlefit Ic  mekaanisesti  parannetfu moreeni  

Uuden  voytön  rakentaminen  

Moreenipelletit  ovat halkaisijaltaan vaihtelevan kokoisia rokeita, 
joiden ominaisuuksia voidaan sOdell sideaineella (hydraulinen, 
bitumipohjoineri toi yhdistelmOsideoine)  

IN —i  0.5/7.5  
RAK.LUOKKA lE  

0.25 	0.25 	 0.25 	0.25  

Routivo 	 Poollyste  (AB)  
pohjomoo 

\\\  Kantava kerros  (Pelletoitu moreerukerros) 

Moreenin pelletointi suoritetoon 	 \\ .Jokavo  kerros  (Moreenimurske) 
asemasekoituksena  siten.  ettö  
moreeni  muuttuu  routimottomoksi. 	 \ Solaojituskerros (Moreenipelletit)  

Nykyisen rakenteen parantaminen 

Vaihtoehdot 

Uusi  AB  

Uusi  kantovo  kerros  ________________ 

	

(Petletoitu moreeni) 	. 

	

UusikOyttö 	Vanha  POIl.  

Vanha 
rakenne 

Uudet kerrokset  rokennetoon 
 vanhan rakenteen  poolle 

(tncniic nntnc.i't  

Uusi  AS  

_______________  Uusi  kontova  kerros 
(Vanhan  routivon rokenne-
materiaalin  pelletointi  tai  rakeistus)  

Vanha 
rakenne 	Vonho rokennemoterloah 

jolostetoan mekoonisesti  

Vanha  pööllyste  jo  vanhan  sitomat- 
toman  rokennemateriaOtifl pintoosa 
pelletoidoon asemosekoitukseno 
(tasous söilyy) 

tnnogeo  Oy  



LUTE 3  
POHJARAKENTEET  (RA 13) 

RAKENNEKORTIT 

FJ  I 	1 DJ U 	I  
RA13 .REF1 	Maanvarainen 
RA13.REF2 	Syvästabilointi k/k  1,0 m  
RA13.REF3 	Syvästabilointi k/k  0,8 m  
RA13 .REF4 	Kevytsorakevennys 
RA13 .REF5 	Paalulaatta  
Nykyisen tien leventäminen; 
RA13 .REF6 	Syvästabilointi  kovaan pohjaan 

SYVA-  JA  MASSASTABILOIDUT  RAKENTEET 
RA13.STAB1 	Määrämittaiset pilarit 
RA13.STAB2 	Myötäävät pilarit 
RA13.STAB3 	Lujat pilarit  ja geovahviste 
RA13.STAB4 	Lujat pilarit (korkea penger) 
RA13.STAB6 	Massastabiloitu  laatta 
Nykyisen tien leventäminen; 
RA13.STAB7 	Määrämittaiset pilarit 

KEVENNETYT  RAKENTEET 
RA13.KEV1 	Kevennys  ja tela  

Kevennys  ja raudoitettu 
RA13 .KEV2 	kevytsorabetoni 

Kevytsora  ja bitumistabilointi 
RA13.KEV3 	ja geovahviste 
RA13 .KEV4 	Kevennys  ja kevytsorabetoni  
Nykyisen tien leventäminen; 
RA13 .KEV5 	Vaahtobetoni 

LUJITETUT  JA  JÄYKISTETYT  RAKENTEET 
RA13.LUJ1 	Tela 
RA13 .LUJ2 	Monikerroslujite 

Tela  ja moreenibetoni 
RA13 .LUJ3 	(upotettu rakenne) 
Nykyisen tien leventäminen; 
RA13 .LUJ4 	Geovahviste 

YHDISTELMÄRAKENTEET 
Lujat pilarit  ja  kevennys  ja 

RA13 .STAB5 	geovahviste 
MUUT RAKENTEET 

Pystyojitus; 
RA13 .MUU1 	Vakuumikonsolidaatio 



Kuivakuori  

Sovi 

Moreeni 

RA 13. REF 1  

RA13 POHJARAKENTEET  
Ref  erenssira kenteet 

Maanvarainen penger  

IN —i  0.5/7.5  
RAK.LUOKKA lE  

0.25 0.25  

PööHyste  (AB  +  BS  180mm) 

/_Kantava kerros (Murske 250mm) 

//Jakova kerros (Murske/ sora  250mm) 

///Suodatinkerros (Hekka 300mm)  

/1/I 	0.25 0.25  

I//If  

1r  VIATEK  
YHTIÖT OY 

SHk 



RA 13.  REF2 

RAI3 POHJARAKENTEET  

Ref  erenssira kenteef 

Kalkki+sementtiporit (d=600mm, k/k  1 .Om) 

IN —i  0.5/7.5  
RAK.LUOKKA 1F...0 

PÖÖIIyste  (AB  +  BS  180mm)  

Kantava kerros  (Murske 250mm) 

KuSo 	/ / / / / / ,( / / / / / /  
------ 7__/_7_7  

/ / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / 
/ / / /  I  / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / 

/ 	L -10.Om  

Sav 	
/ / / / / /  7  / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / /  
7  / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / 

Moreen  

El/i  VIATEK 
L_J  YHTIÖT OY  

SHk 



RA13.REF3 

RA13 POHJARAKENTEET  

Ref e  ren ss  ira  ken  teet  

KaIkki + sementtipHorit (d=600mm, k/k O.8m)  

IN —i  0.5/7.5  
RAK.LUOKKA 1F...0 

PöölIyste  (AB  +  BS  180mm) 

Moreen  

1r  VIATEK  
YHTIÖT OY  

SHk 



RA13.REF4  
20.12.1995  

RA1  3 POHJARAKENTEET 

Ref  erenssirakent eef  

KevyT  sora kevert  nys  

IN —i  0.5/7.5  
RAK.LUOKKA 1F...G 	 Paallyste  (AB  + ABK  180 mm)  

Kantava kerros  (Murske 250mm) 

 Jakava kerros  (Murske/  sora  250mm)  

0.25 	0.25 	 0.25 	0.25 
1.00 	 7.50 	 1.00 

:j .  

(Kuivakuori) 

Kevytsora  (1100 mm)  

Sovi 

a.) 

a 	 Moreeni 

SITO 



RA 13.  REF5 

RA13 POHJARAKENTEET  
Ref  erenssirakenteet 

Poalutettu pengerloatta  

IN —i  0.5/7.5 
 RAK.LUOKKA lE  

1r  VIATEK  
YHTIÖT OY  

SHk 



RA 13  .REF6 

RAI3 POHJARAKENTEET  
Ref e  ren  ssl  ra  ken  teet  

Tien  levennys, syvöstabilointi  kovaan pohjaan  

IN —i  0.5/7.5  
RAK.LUOKKA lE 

PÖUyste  (AB  +  BS  180mm) 
/ 

 Kantava kerros  (Murske 250mm)  
Jakava kerros  (Murske/  sora  250mm)  

0.25 0.25  // 
Suodatn  (Hk  300mm) 

 Vanha  epenger  

	

1.00 	 7.50 	/ 	1.00  

_ ___ 	7J4.2I  
Kuiva— 	/ /  kuori 	/ 	/ 	/ 	 I  

- / . -  7---------------------- 
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TiEN  POHJA-  JA PAALLYSRAKENTEET (TPP7) -  TUTKIMUSOHJELMA 

RA13 POHJARAKENTEET 

Määrämittaiset pilarit 	 RA13.STAB1  

Tavoitteena riitüiva geotekninen kantavuus 

RAKENNETYYPIN TOIMINNALUNEN PERUSAJA  rus  
- 	 Pilari-  tai massastabilointitekniikkaa käyttämallä aikaansaadaan  hallitusti painuva rakenne, 

jolla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä perinteiseen pilaroinnin suunnittelu-  ja 
rakentamistapaan  verrattuna. 

RAKENNETYYPIN  EDUT  TA  VA.NOMAJSEEN TIERAKENTEESEEN  VERKA I7UNA 

-- 	 Pilareita ei uloteta nykykäytännön mukaisesti savikerrosten alapintaan, jolloin saavutetaan 
merkittäviä kustannussäästöjä pilarimaari en  vähentyessä  (Kustannussäästö pohjanvahvistus

-kustannuksissa)  

- 	 Hallitusti painuva nerakenne, jonka laatutaso  on  merkittävästi maanvaraista ratkaisua parempi  
ja  rakenteen elinikä pidempi (Säästö elinkaaz-ikustannuksissa) 

-- 	 Painumavaurioiden  vähentyessä säästetään kunnossapitokustannuksissa (Kunnossapitosäästö) 

KÄ}TTOKOHTEET 

-- 	 Uudet korkealuokkaiset  ja alempiluokkaiset  väylät, kevyen liikenteen väylät 

TUTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VO1TEET 

-- 	 Saven  varaan kelluvaksi pengerrakenteeksi perustettavan syvästabiloidun  (tai massasyvästabi- 
loidun)  rakenteen jännitys-muodon.muutoskäyttäytymisen selvittäminen, pilareiden alapuolisen 
saven painumakäyttäytyminen -> mitoitusmenetelmien kehittäminen 

-- 	 Syvästabilointipilareidenja saven  yhteistoiminnan selvittäminen, pilareiden toiminta  ko- 
heesiopaaluina (minirnipilaripituus, massastabiloinnin  toiminta holvaavana rakenteena) 

-- 	 Soveltuvan käyttöalueen selvittäminen  

S.  Hoikkala  30.10.95 



RA13.STAB1 

RA13 POHJARAKENTEET 

Syväslabiloidut rakenneratkaisut 

MöÖrämttaiset  pliant 

IN —i  0.5/7.5 
 RAK.LUOKKA lE 

Pööllyste  (AB  +  BS  180mm) 

/ 
 Kantava kerros  (Murske 250mm) 

//Jakova  kerros  (Murske/  sora  250mm) 

///Suodatinkerros  (Hiekka  300mm)  

0.25 0.25 	//// 	0.25 0.25 

	

7.50 

 //// 	__ 
__ 	 __ 

----. / / / / / / / / / / /  1/  /  
4.00  

/ / / / / / / / / / /  1/  / 
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TIEN POHJA-  JA PAALLYSRAKENTEET (TPPJ) -  TUTKIMUSOHJELMA 

RA13 pOHJARAKENTEET 

Myötäävät pilarit 	 RA13.STAB2  

Tavoitteena riittävä geotekninen kantavuus 

RAKENNETYYPIN TOJM!NNALJ.JNEN  PERUSAJATUS 

- 	 Puolilujia, myötolujuutta  suuremmilla kuormituksilla kuormitettuja syvast.abilointipilareita 
käyttämällä aikaansaaijaan hallitusti painuva rakenne,  jolta  voidaan saavuttaa merkittäviä 

kustannussääStöjä perinteiseen pilaroinnin suunnittelu-  ja rakentamistapaan  verrattuna. 

RAKENNETYYPIN  EDUT  TA VANOMAISEEN TIERAKENTEESEEN  VERRATTUNA 

-- 	 Pilarit kuormitetaan myötölujuutta  suuremmilla kuormituksilla, jolloin pilariväli kasvaa  ja  

saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjã pilarimäärien vähentyessã (Kustannussäästö 

pohjanvahvi.stuskustannuk.Sissa) 

-- 	 Hallitusti painuva tierakenne, jonka laatutaso  on  merkittävästi maanvaraiSta ratkaisua parempi  

ja  rakenteen elinikä pidempi (Säästö elinkaarikustanflUkSLSsa) 

- 	 Painumavaurjoiden  vähentyessä säästetään kunnossapitokustanflUksiSsa (KunnossapitOSääStö) 

KÄY1TÖKOHTEET 

- 	 Uudet korkealuokkaiset  ja alempiluokkaiset  väylät, kevyen liikenteen väylät 

TUTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOITTEET 

- 	 Mitoitusmenetelmien  kehittäminen (kantavuus-, painuma-  ja stabiliteettilaskenta) 

-- 	 Rakentamismenetelmiefl  kehittäminen (rakentamisen vaiheistus, tarvittavat esikuormitusmene- 

telmãt,  -ajat) 

-. 	 Myötäävillã pilareilla  toteutetun tierakenteen toimivuus (jälkipainumat, pilareiden pitkäaikai- 

nen luj uudenkehitys)  ja  soveltuvan käyttöalueen selvittaminen 

-- 	 Holvaavien  rakenteiden käyttömandollisuudet  ja  -tarpeet (geovahvisteet, jäykät tierakenteet)  

S.  Hoikkala  30.10.95 



RA13.STAB2 

RA1  3  POHJARAKENTEET 

Syvöstabiloidut rokenneratkaisut 

Myötöövöt pilarit  

IN— 10.5/7.5 
 RAK.LUOKKA lE 

PÖIIyste  (AB  +  BS  180mm) 

Karitovo  kerros  (Murske 250mm) 

/ 	/ 	/ 	/ 	7 	/ 	/ 	/ 	
/ 	L=10.Om  
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TIEN POHJA-  JA PAALLYSRAKENTEET (TPP1) -  TUTKIMUSOHJELMA 

RA13 POHJARAKENTEET  

Lujat  pilarit  ja geovahviste 	 RA13.STAB3  

Tavoitteena riittiivä geotekninen kantavuus 

RAKENNETYYPIN TOIMINNAJLINEN PERUSAJA  TUS 

- 	 Lujia, paalumaisia syvästabilointipilareita käyttämällä voidaan saavuttaa merkittäviä kiistan- 
nussäästöjä  perinteisiin puolilujiin pilareihin verrattuna. 

RAKENNETYYPIN  EDUT  TA VANOMAJSEEN TIERAKENTEESEEN VERRA7TUNA 

Pilareille  voidaan sallia merkittävästi nykyisiä puolilujia pilareita suurempia kuormituksia, 
jolloin pilariväli kasvaa  ja  saavutetaan merkittäviã kustannussäästöjä i1m••  •en  vähenty-
essä (Kustannussäästö pohjanvahvistuskustannuksissa) 

- 	 Luj  illa pilareila  voidaan korvata pengerpaalutus 

-- 	 Painumavaurioiden  vähentyessä säästetäan kunnossapitokustannuksissa (Kunnossapitosäästö) 

KÄYTTÖKOHTEET 

-- 	 Uudet korkealuokkaiset  ja alempiluokkaiset vãylät 

TUTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOIITEET 

- 	 Mitoitusmenetelmien  kehittäminen (kantavuus-, palnuma-  ja stabiliteettilaskenta) 

-- 	 Stabilointitekniikan  kehittäminen (pilareiden homogeenisuus, stabilointityön laadunvarmistus) 

-- 	 Lujien pilareiden laadunvalvontatutkimusmenetelmien  kehittäminen 

-- 	 Lujan pilarin  ja  maapohjan yhteistoiminnan selvittäminen, jänmtys-muodonmuutosominai- 
suudet 

-- 	 Holvaavien  rakenteiden käyttö  ja mitoitusperiaatteet (geovahvisteet, jäykistetyt rakenneker- 

rokset)  

S.  Hoikkala  30.10.95 



RA 1 3.STAB3 

RA13 POHJARAKENTEET 

Syväsiabiloidut rakenneratkaisut  

Lujat  piIart + geovahvste  

IN —i  0.5/7.5 
RAK.LUOKKA lE 

PO011yste  (AB +  BS  180mm) 

Kontovc  kerros  (Murske 250mm) 
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TIEN POHJA-  JA  PAALLYSRAKENTEET (TPP1) -  TUTKIMUSOHJELMA  

RA13 POHJARAKENTEET  

Lujat pilarit (korkea penger) 	 RA13.STAB4  

Tavoitteena riittävä geotekninen kantavuus 

RAIENNETYYPIN  TOIMINNALLINEN PERUSAJA  TUS  

- 	 Lujia, paalumaisia syvästabilointipilareita käyttämällä voidaan saavuttaa merkittäviä kiistan- 
nussäästÖjä  perinteisiin paalutusratkaisuihin  ja puolilujiin syvästabilointipilarethifl  verrattuna. 

RAKENNETYYPIN  EDUT  TA VANOMAISEEN TJERAKENTEESEEN  VERRATTUNA 

- 	 Pilareille  voidaan sallia merkittävasti nykyisiä puolilujia pilareita suurempia kuormituksia, 
jolloin pilariväli kasvaa  ja  saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä pilarimäärien vähenty-
essä (Kustannussälist2i pohjanvahvistuskUStannUksiSSa) 

-- 	 Lujilla pilareilla voidaan korvata pengerpaalutus 

- 	 Painumavaurioiden  vähentyessä sãästetiän kunnossapitokustannuksissa (IKunnossapitosäästö) 

KÄYITÖKOHTEET 

- 	 Uudet korkealuokkaiset  ja alempiluokkaiset vaylät 

TUTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOITfEET 

-- 	 Mitoitusmeneteirnien  kehittäminen (kantavuus-, painuma-  ja stabiliteettilaskenta) 

-- 	 Stabilointitekmikan  kehittäminen (pilareiden homogeenisuus, stabilointityon taadunvarmistus) 

-- 	 Lujien pilareiden laadunvalvontatutkimusmenetelmien  kehittäminen 

- 	 Lujan pilarin  ja  maapohjan yhteistoiminnan selvittäminen, jannitys-muodOnmUUtoSomiflai- 
suudet 

- 	 Holvaavien  rakenteiden käyttö  ja mitoitusperiaatteet (geovahvisteet, jäykistetyt rakenneker- 

rokset)  

S.  Hoikkala  30.10.95  



RA 13.STAB4 

RA13 POHJARAKENTEET 

Syvästubiloidut rakenneratkaisut  

Lujat  plorit  

IN —i  0.5/7.5 
 RAK.LUOKKA lE 

PÖIIyste  (AB  i-  BS  180mm) 
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TIEN POHJA-  JA  PAALLYSRAKENTEET (TPPJ) -  TUTKIMUSOHJELMA 

RA13 POHJARAKENTEET 

Massastabiloitu  laatta 	 i13.sTA  

Tavoitteena riittävä geotekninen kantavuus 

RAKENNETYYPIN TOIMINNALJINEN PERUSAJA  TUS  

— 	 Massastabilointitekniikkaa  käyttämällä aikaansaadaan hallitusti painuva rakenne, jolla voi- 
daan saavuttaa maanvaraista tiepengertä laadukkaampi  ja  ehnkaarikustannusten  kannalta 
edullisempi tierakenne. 

RAKENNETYYPIN  EDUT TAVANOMAJSEEN TIERAKENTEESEEN VERRATTUNA 

— 	 Pehmeän pohjamaan pintaosaan tehdään painumia tasaava laattamainen rakenne, jolloin 
vältytää.n raskailta pohjanvahvistustoimenpiteiltä (KUStanHUSSääStÖ pohjaovahvistuskus-
tannuksissa)  

Hallitusti painuva tierakenne, jonka laatutaso  on  merkittävästi maanvaraista ratkaisua parempi 
 ja  rakenteen elinikä pidempi (Säästö elinkaarik'ustannuksissa) 

- 	 Painumavaunoiden  vähentyessä säästetään kunnossapitokustannuksissa (Kunnossapitosälistö) 

KAYTTÖKORTEET 

-- 	 Uudet alempiluokkaiset väylät, kevyen liikenteen väylät, joissa painumakriteent Ovat kor- 
kealuokkaisia väyliä väljemmät 

TTY1'KIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOITTEET 

-- 	 Saven  varaan kelluvaksi pengerrakentecksi per,.lstettavan massasyvästabiloidun rakenteen 
jännitys-muodonmuutoskäyttäytymisen selvittäminen, laatan alapuolisen saven painumakäyt-
täytyminen -> mitoitusmenetelmien kehittäminen 

— 	 Soveltuvan käyttöalueen selvittäminen 



RA 1  3.SIAB6 

RAI3 POHJARAKENTEET 

Syvästabiloidut rakenrieraikaisut 

MossastabHoitu  aatto  

IN —i  0.5/7.5  
RAK.LUOKKA lE 

Pööllyste  (AB  +  BS  180mm) 

fKantavo  kerros  (Murske 250mm) 

/fvo_kerros (Murske/  sora  250mm) 

///Suodotnkerros  (Hiekka  300mm)  

0.25 0.25 	I//I 	0.25 0.25 
7.50 

 ////  
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TIEN POHJA-  JA  PAALLYSRAKENTEET (TPPI) -  TUTKIMUSOHJELMA  

RA13 POHJARAKENTEET  

Tien  levennys, määrämittaiset pilarit 	 RA13.STAB7  

Tavoitteena riittivä geotekninen kantavuus 

RAKENNETYYPIN TOIMINNAUJNEN  PERUSAJATUS 

- 	 Pilari-  tai massastabilointitekniikkaa  käyttämällä aikaansaadaan olemassa olevaa tierakennetta 
levennettäessä  hallitusti painuva rakenne. 

RAKENNETYYPIN  EDUT TAVANOMAISEEN TIERAKENTEESEEN VERRAITUNA 

- 	 Rakenteella  estetään olemassa olevan  ja levennysosuuden  väliin muodostuvien halkeamien 
syntyminen, jolloin saavutetaan hallitusti painuva tierakenne, jonka laatutaso  on  merkittävästi 
maanvaraista ratkaisua parempi  ja  rakenteen elinikä pidempi (Säästä elinkaarikustannuksis -
sa)  

-- 	 Painumavaurioiden  vähentyessä säästetãän kunnossapitokustannuksissa (Kunnossapitosäasto 

KÄY7TÖKOHTEET 

-- 	 Vanhan maanvaraisesti perustettun vãylän leventämixten pehmetköliä 

T&TKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOI1TEET 

- 	 Vanhan tierakenteen  ja levennysosuuden painumakäyttäytymisen yhteensovittaminen (mitoi- 
tusmenetelmän  kehittäminen)  

S.  Hoikkala  30.10.95  



RA 1 3.STAB7 

RA13 POHJARAKENTEET 

Syvästabiioidui rakenrieratkaisuf  

Tien  levennys, piloristabilointi  

IN —i  0.5/7.5 
RAK.LUOKKA lE 

Pööllyste  (AB  +  BS  180mm)  

Kantava kerros  (Murske 250mm) 

Suodatin  (Hk  300mm) 

JJakava  kerros  (Murske/  sora  250mm)  

Vanha  tiepenger  

0.25 0.25 0.25 0.25 
7.50 	

/ 	
«LOO,r,.  

Sovi  
I 	I 	PILARIPITUUDEN MITOITUS  
I 	 PAINUMALASKELMIIN  PERUSTUEN  
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RA 13.kev I  

TIEN POHJA  -  JA  PAALL YSRA KENTEET (TPPT,I -  TUTKIMUSOHJELMA  

RAJ3 POHJARAKENTEET 

Kevennetyt  rakenteet: kevennys  ja  tela  

Tavoitteena hallitusti painuvat rakenteet keveitä materiaaleja hyödyntäen  

RAKENNETVYPIN TO!MJNNALLJNEN  PER USA JA  rus  
-  pienentää kokonaispainumia  ja  epätasaisia painumia pohjamaan kuormitusta pienentämälla 

--  parantaa rakenteen kykyä sietää deformaatioita kevennysrakenteen poikki-  ja  pituussuuntaista 

 jäykkyyttä lisäämällä 

RAKENNETYYPIN  EDUT  TA VANOMAISEEN TIERAKENTEESEEN VERRATTUIVA  

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

--  Kun kevennysrakenteenjäykkyyttä lisätään, niin kevennetylle rakenteelle voidaan sallia suurempia 

kokonaispainurnia. Tällöin kevennyksillä  on  mandollista korvata raskaampia pohjanvahvistuksia (säästÖt 

rakennuskustannuksissa) 

-- Jäykisteen  käyttö rakenteen  alla  tasaa  epätasaisia painumia, jolloin kevennysten käyttöaluetta voidaan 

laajentaa kokoonpuristuvuusominaisuuksiltaart  ja  syvyydeltään epähomogeenisille pehmeiköille 

-- Jäykisteen  käyttö pienentää kevennys-ja  päällysrakenteessa painumisen  johdosta syntyviä muodonmuutoksia 

 ja  kerrosten löyhtymistä sekä siitä aiheutuvaa tien  pinnan  epätasaisuutta 

KAYTTÖKOHTEET 

--  Uuden väylän painumien pienentäminen  ja  tasaaminen  kaikissa tieluokissa 

--Kohteisiin, joissa kuivakuori puuttuu (kantavuusluokat Fja  G)  

TUTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOITTEET 

--  Järkevät käyttöalueet (painumakriteerit) 

-- Telamateriaalit 

-- Jäykisteiden  vaikutus mitoitukseen (painumat  ja  kantavuus) 

-- Rakentamistekniikan  kehittäminen (materiaalit. lujitteet) 

--  Vaihtoehtoiset kevennysmateriaalit  (mm.  vaahtobetoni)  

Tapani Toivanen  20. 12. 1995  
kevl.wpd 



RA13.kevl  
20 121995  

RA13 POHJARAKENTEET 

Kevennetyt  rakenteet  

Kevennys  ja  tela  

IN— 10.5/7.5  
RAX.LUOKKA  1  F...0 

PöãHyste  (AB  +  *81< 180 mm) 

 Kantava kerros (Murske 250mm) 

Jakava kerros (Ilurske/  som 250mm)  

Kevennys (keytsora  1100 mm) 

0.25 	0.25 	 0.25 	0.25 
1.00 	 7.50 	 .00  ' 	* 

(Kuivokuori) 

TELA 
Peltiarina  tai  terösverkko + 

kuitukangas  tai  jännitetty 
geosynteettinen  verkko) 

Sovi  

Moreeni 
0  
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RAI3.kev2  

TIEN POHJA  -  .JA  PAALL YSRA KENTEET (I'PPi) - TUTKI.tI( OHJEL AilA 

RAJ3 POHJARI4KENTEET 

Kevenn etyt  rakenteet: kevennys  ja raudoitettu kevytsorabetoni  

Tavoitteena hallitusti painuvat rakenteet keveitä materiaaleja hyödyntäen  

RAKENiVETYYPIN  TOIMINNALLINEN  PER USA JA  TUS 

--  pienentää kokonaispainumia  ja  epätasaisia painumia pohjamaan kuormitusta pienentämällä 

--  parantaa rakenteen kykyä sietää deformaatioita kevennysrakenteen poikki-  ja  pituussuuntaista 

 jäykkyyttä lisäämällä 

RAKENNETVYPIN  EDUT  TA VANOMAISEEN TIERAKENTEESEEN  VERRATTUNA 

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

--Kun kevennysrakenteenjäykkyyttä lisätään, niin kevennetylle rakenteelle voidaan sallia suurempia 
kokonaispainumia. Tällöin kevennyksillä  on  mandollista korvata raskaampia pohjanvahvistuksia (säästöt 

rakennuskustannuksissa) 

-- Jäykisteen  käyttö rakenteen alta tasaa epätasaisia painumia,jolloin kevennvsteri käyuöaluena voidaan 
laajentaa kokoonpuristuvuusominaisuuksiltaan  ja  syvyydeltään epähomogeenisille pehmeiköille 

-- Jäykisteen  käyttö pienentää kevennys -ja  päätlysrakenteessa painumisen  johdosta syntyviä muodonmuutoksia 

 ja  kerrosten lövhtvmistä sekä siitä aiheutuvaa tien  pinnan  epätasaisuutta 

KA YTTÖKOHTEET  

--Uuden väylän painumien pienentäminen  ja  tasaaminen  (erityisesti paikallisteilläja raiteilla) 

--Kohteisiin, joissa kuivakuori puuttuu (kantavuusluokat Fja  G)  

TUTKIMUST4R  VE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOITTEET 

--  Järkevät käyttöalucct ipainumakriteerit) 

-- Jaykisteen  vaikutus painumamitoitukseen  ja  kevennysrakenteen kantavuuteeri 

--  Soveltuvat geovahvisteet 

--  Vaihtoehtoiset kevenn smateriaalit  (mm.  vaahtobetoni)  

Tapani Toivanen  20. /2.1995  
kev2.wpd 



RAI3.kev2  
20 12.1995 

RA 13  POHJARAKENTEET 

Kevennetyf rakenfeet  

Kevennys  ja raudoitettu kevytsorabetoni  

IN —i  0.5/7.5  
RAK.LUOKKA  I  F...G 

Pdöllyste  (AS  +  ASK 180 mm) 

 Kantava kerros (Murske 250mm) 

Jakava kerros (Murske/ sora 250mm) 
Kevennys (keytsoro  800 mm) 

0.25 	0.25 0.25 	0.25 

«1.00 	
7.0 	////  «.00 

0 

0  

(Kuivokuori) 

Raudoitettu 

(Geovahviste  ja  
kevytsorobetoni  300 mm)  

Sovi  

0 
N) 
	 Moreeni  
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RAI 3.kev3  

TIEN POHJA-  JA  PAALL YSRAKENTEET (TPPT,) - TUTKLtISOHJEIMA 

RAJ3 POHJARAKENTEET 

Kevennetyt  ra  ken  teet:  kevytsora ja bitumistabilointi ja geovah viste  

Tavoitteena hallitusti painuvat rakenteet keveitä materiaaleja hyödyntäen  

RAKENNETVYPIN  TOIMINNALLINEN  PER US4 JA  rus  
--  pienentää kokonaispainumia  ja  epätasaisia painumia pohjamaan kuormitusta pienentämällä 

-- estää kevytsora rakenteen pintaosan murskaantumisen rakentamisen yhteydessä 

--  ottaa vastaan liikennekuormituksesta aiheutuvan taivutusvetorasituksen pienentäen 
kevytsorarakenteen muodonmuutoksia  ja  jälkitiivistymistä 

RAKENJVETYYP!N  EDUT  TA VANOMAISEEN TIERAKENTEESEE'V  VERRATTUNA 

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

--  Kun kevennyksen sisäiset muodonmuutokset saadaan minimoitua, voidaan  koko  rakenteelle  sallia suurempia 

kokonaispainumia ilman tienpinnan epätasaisuuden kasvua 

--  Rakenteen tilavuuspaino ei kasva tiivistystyön aikana tapahtuvan murskaantumisen johdosta, vaan rakenne 
säilyttää keveytensä 

-- Kevennysrakenteen  päällä  on  helpompi liikkua tyokoneilla 

KÅYTTÖKOHTEET 

--  Uuden vaylän kevvtsorakevennysten yhteydessä kaikissa tieluokissa 

--  Matalat penkereet hyvin huonosti kantavilla pohjamailla (kantavuusluokka  G)  

Tt!  TKIMUS  TAR  VE  SEE -i  TUTKIMUSTA VOITTEET 

--  Järkevät käytlöalueet (painumakriteerit) 

-- Lujitteenja stabiloinnin  vaikutus nutoitukseen (painumat  ja  kantavuus) 

- Keytsoran bitumistabiloinnin sideaineet 

-- Rakentamistekniikan  kehittäminen (stabilointitekniikka  ja  kevytsoran tilvistys)  

Tapani Toivanen  20.12.1995  
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RA13.kev3  
20.12.1995  

RA13 POHJARAKENTEET 

Kevennetyt  rakenteet  

Kevytsora  ja  y!dpnnan 
bitumistabointi  ja  geovahvste  

IN— 10.5/7.5 
 RAK.LUOKXA  1  F...G 

Pööllyste  (AS  +  ASK 180 mm)  

Kantava kerros  (Murske 250mm) 

Jakova  kerros  (IJurske/  sora  250mm) 
 Kevennys  (kwytsora  300  +  800 mm) 

0.25 	0.25 	 0.25 	0.25 
1.00 	 750 	 .00  

	

,. ...'. .-, 	...-.....'..'....  1• 

0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0  00 0 0 0 0  00 0 0 0 0 0 0 

000o0°0 0 0
00 0000000 0 0 0 0 0 0 00 000  0 0 0 

0 	 OXO°0°0°0°O°0  0000000000 
0 	 o 0 0  

(Kuivakuori) 	 I  

Geovahviste  a 
bitumoitu kevytsora 

 300 mm  

Sovi  

Moreeni 
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RA 13  .kev4 
TIEA'  POHJA-  JA PAÄLL YSRAKENTEET (TPP7T) - TUTKIM(JSOIIJELtL4 

RA 13  POHJA RAKENTEET  

Kevennetyt  ra  kenteet:  kevennys  ja  kevytso rabeton  I  (ohut  pääl lysrakerine)  

Tavoitteena hallitusti painuvat rakenteet keveitä materiaaleja hyödyntäen  

RAKENNETYYPIN  TOIMINNALLINEN  PER USA JA  rus  
-  pienentää kokonaispainumia  ja  epätasaisia painumia pohjamaan kuormitusta pienentämällä 

--  parantaa rakenteen kykyä sietää deformaatioita kevennysrakenteen pituus-  ja  poikkisuuntaista 
 jäykkyyttä parantamalla 

--  parantaa päällysrakenteen kuormituskestävyyttä 

--  parantaa päällysrakenteen routakestävyyttä (pehmeiköllä ei merkittävä näkökohta) 

RAKENNETVYPIN  EDUT  TA VANOMAISEEN TIERA KENTEESEEN VERRA TTUNA  

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

--  Kun kevennysrakenteen jäykkyyttä lisätään, niin kevennetylle rakenteelle voidaan sallia suurempia 
kokonaispainumia. Tällöin kevennyksillä  on  mandollista korvata raskaampia pohjanvahvistuksia. 

-- kevennyksen  tehokkuus / kevennyksen käyttömandollisuudet maksimoidaan. kun kevenriyksen päälle tehtävän 
pääl lysrakenteen paksuus mi nimoidaan 

NYKYISEN TIERAKENTEEN PARANTAMINEN 

-- pehmeikölle maanvaraan  rakennetun tien leventäminen ei aiheuta päällysteen halkeilua uuden  ja  vanhan 
rakenteen rajalla edellyttäen, että stabiloitu kerros tehdään tien  koko  leveydelle (kunnossapitosäästö) 

-- stabiloidun kevytsoran  käytöllä voidaan painuva tierakenne korjata jaltai tasausta nostaa yksinkertaisimpia 
työtapoja käyttäen (mandollisimman matala kaivanto eikä näin  ollen  vakavuusongelmia) 

KA YTTÖKOHTEET 

--  Uuden väylän painurnien pienentäminen  ja  tasaaminen.  erityisesti kevyen liikenteen väylilläja paikallisteillä 

-- Vanhan painuvan tierakenteen korjaaminen  ja  lisäpainumien  estäminen sekä tien leventäminen 

--  Vanhan tien routa-ja  kantavuusvaurioiden  korjaaminen 

--  Soveltuu erityisesti hyvin pehmeille pohjille. joissa  on  tärkeää pengerkuorman minimointi 

TUTKIMUS  TAR  VE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOITTEET 

--  Järkevät kävttöalueet  ja  kerrospaksuudet 

-- Stabiloidun kevytsoran suhteutus.  lujuuden optimointi. laatuvaatimukset  ja  laadunvalvonta 

-- Rakentamistekniikan  kehittäminen (kevytsoran stabilointi  ja  tiivistys) 

-- Ohuiden  lämpöä eristävien päällysrakenteiden mandollinen liukkaus 

Tapani Toivanen  20.12.1995 
kev4.wpd 



RA13.kev4  
20.121995  

RA13 POHJARAKENTEET 

Kevennetyt  rakenteet  

Kevenriys  ja  kevytsorabetoril 
 (ohut  pööflysrakenne)  

IN —i  0.5/7.5  
RAK.LUOKKA  1G  

P00lyste  (AB + ABK 180 mm) 

 Ko  orabetoni  350 mm 

Ke 	e k 	sora  ta  voohtobetoni 
(poksuus  1100 mm) 

0.25 	0.25 	 .25 	0.25 
1.00 	 7.50 	 1.00 

00000000000 00000000 C 

00000000  

gogogoogogoog 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rIIo 	- - 
(Kuivakuori)  

L------------- 
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RA13.kev5  
TIEN POHJA-  .JA  PAÄLLYSRAKE.VTEET (TPPT) - TUTKIIvIUS'OHJELIvIA  

RA 13  POHJA RAKENTEET  

Kevennetyt  rakenteet: tien levennys, vaahtobetoni (kevytsorabetoni) 

Tavoitteena hallitusti painuvat rakenteet keveitä materiaaLeja hyödyntäen 

RAKE/VNETYYPIN  TOIMINNALLINEN PERUSAJ4 TVS 

--  pienentää kokonaispainumia  ja  epätasaisia painumia pohjamaan kuormitusta pienentämällä 

-- toimii jakavana kerroksena 

RAKENNETYYPIN  EDUT  TA VANOMAISEEN TIERAKENTEESEE.V  VERRATTUNA 

NYKYISEN TIERAKENTEEN PARANTAMINEN 

-- Pehmeikölle maanvaraan  rakennetun tien leventäminen ei aiheuta päällysteen halkeilua uuden  ja  vanhan 
rakenteen rajalla 

-- Kevennyksen  tehokkuus  ja  käyttömandollisuudet maksimoidaan.  kun kevennyksen päälle tehtävän 
päällysrakenteen paksuus  (ja  paino) minimoidaan 

--  Vähemmän rakennekerroksiaja yksinkertaiset työmenetelmät 

KÄYTTÖKOHTEET 

--  Vanhan painuvan tierakenteen korjaaminen  ja  lisäpainumien  estäminen 

--  Tien leventäminen pehmeiköllä 

-- Levennyksen  ja  tien keskiosan painumista samassa tandissa voidaan joskus parantaa nostamalla tasausta, 
jolloin  tie  painuu myös keskeltä eikä  vain reunoilta 

TUTKIM  US  TARVE SEKÄ TUTKIMUSTA VOITTEET 

--  Järkevät käyttäalueet  ja  kerrospaksuudet 

--  Rakenteen kokonaisoptimointi (kantavuus. keveys. hinta) 

-- Vaahtobetonin tekniset ominaisuudet  ja  valmistustekniikka 

- Ohuiden  lämpöä eristävien päällysrakenteiden mandollinen liukkaus 

-- (kevytsoran stabilointi  ja  kevvtsorabetoriin  tekniset ominaisuudet) 

Tapani Toivanen  20.12.1995  
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RA13.kev5  
20.121995  

RA1  3  POHJARAKENTEET 

Kevennetyt  rakenteet  

Tien  levennys, vaahtobetoni (kevytsorabetoni)  

IN —i  0.5/7.5  
RAK.LUOKKA  10  

POIIyste  (AB + ABK 180mm) 

Kantovo  kerros (Murske 250mm) 

Vaohtobetoni  550 mm  (toi kevytsorobetoni)  

0Th 015/1 	

nho 

1ii 
KuSo  

Sovi 

Moreeni  
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RAI3.luj  I  

TIEV  POHJA  -  JA  PAALL KSRA KENTEET (rPPT) -  TUTKIMUSOHJELMA  

RA 13  POHJA  RA KENTEET 

Lujitetut  ja jäykistetyt  rakenteet:  tela  

Tavoitteena hallitusti painuvat rakenteet rakenteen  vetoluj  uutta lisäämällä  

R.4KENNETYYPIN  TOIMINNALLINEN  PER USA JA  TVS 

-- tasata  suurista kokonaispainumista  ja  epätasaisista painumista aiheutuvia tienpinnan epätasaisuuksia 

arinarakenteen avulla 

-- Arinarakenne  ottaa vastaan liikenne-  ja  pengerkuormasta  aiheutuvan taivutusvetorasituksen 

pienentäen sitomattomien kerrosten löyhtymistä 

RAKENNETYYPIN  EDUT  TA  VANOMAISEEN TIERAKEIVTEESEEN VERRA TTUNA  

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

-- Lujitetulle rakenteelle  voidaan sallia suurempia kokonaispainumia kuin tavanomaiselle rakenteelle. Tällöin 
lujitetuilla rakenteilla voidaan korvata raskaampia pohjavahvistusmenetelmiä kuten syvästabilointi 

--  Annan  käyttö tasaa epätasaisia painumia, jolloin maanvaraisten rakenteiden käyttöaluetta voidaan laajentaa 

syvyydeltään  ja  painumaominaisuuksiltaan epähomogeenisille pehmeiköille 

-- Arinarakenne  pienentää päällysrakenteessa painumien johdosta syntyviä muodonmuutoksiaja 
rakennekerrosten löyhtymistä sekä siitä aiheutuvia epätasaisuuksia tien pinnassa. 

K4YTTÖKOHTEET 

--  Uuden väylän painumavaurioiden estäminen 

--  Uuden väylän painumaerojen tasaaminen 

--  Uuden väylän stabiliteetin parantaminen (erityisesti paikallistietja kevyen liikenteen raitit) 

TUTKIM(JSTARJ'E SEKÄ TUTKIMUSTA VOITTEET 

--  Järkevät käyrtäalueet (painumakriteerit) 

-- N4itoitusmenetelmät (painumien  hallinta  ja  kantavuusmitoitus) 

-- Rakentamistekniikat  ja  laadunvalvonnan menetelmät 

--  Soveltuvat materiaalit 

Tapani Toivanen  21.12.1995  
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RA13.luj  1 
20.12.1995  

RA1  3  POHJARAKENTEET 

Lujitetut  ja  jöykistefyt  rakenteet  

Tela  

IN— 10.5/7.5 
 RAK.LUOKKA  1  E...0 

Peollyste  (AB  + ABK  180 mm) 

 Kantava kerros (Murske 250mm) 

Jakava kerros (Murske/ sora 250mm) 

Suodatinkerros (Hiekka 300mm)  

0.25 	0.25 0.25 	0.25 

«1.00 	
7.50  //// 	«1.00  

(KuSa) 	 7//i  

IELA (PetIorina , 
teräsverkko + 
kultukangos)  

Sovi  

0 
C- 

C- 

Moreeni  
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RAI 3.luj2  

TIEN POHJA-  JA  PAÄLLYSRAKEjVTEET (TPPT) -  TUTKIMUSOHJELMA 

RAJ3 POHJARAKENTEET 

Luj itetut  ja  j  äykistetyt  rakenteet:  monikerroslujite  

Tavoitteena hallitusti  pain uvat  rakenteet rakenteen vetoluj uutta lisäämällä 

RAKENNETYYPIN  TOIMINNALLINEN PERUSAJA  rus 

-- tasata  suurista kokonaispainumista  ja  epätasaisista painumista aiheutuvia tienpinnan epätasaisuuksia 

lujiterakenteen avulla 

-- Lujitteet  ottavat vastaan liikenne-  ja  pengerkuormasta  aiheutuvan taivutusvetorasituksen pienentäen 

sitomattomien kerrosten löyhtymistä 

RAKENNETYYPIN  EDUT  TA  VANOMAISEEN TIERAKENTEESEEN  VERRATTUNA 

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

-- Lujitetulle rakenteelle  voidaan sallia suurempia kokonaispainumia kuin tavanomaiselle rakenteelle. TallOin 
lujitetuilla rakenteilla voidaan korvata raskaampia pohjavahvistusmenetelmiä kuten syvästabilointi 

-- Lujitettu  rakenne kestää paremmin epätasaisia palnumia 

-- Lujitteet  pienentävät päällysrakenteessa painumien johdosta syntyviä muodonmuutoksiaja rakennekerrosten 
Iöyhtyntistä sekä siitä aiheutuvia epätasaisuuksia tien pinnassa 

-- Lujitteet  lisäävät rakenteen kestoikää 

KÄYTTÖKOHTEET 

--  Uuden väylän painumavaurioiden estäminen 

--  Uuden väy!än painumaerojen tasaaminen 

TUTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOITTEET 

-- Järkevät käyttoalueet (painumakrtteerit) 

-- Lujitemateriaalit  ja  luj irteiden  lukumäärä 

-- Mitoitusmenetelmät 
* painumien  hallinta 
* kantavuusmitoitus 
* kestoikä 

Tapani Toivanen  21.12.1995  
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RA 13.luj2 
20.12.1995  

RA1  3 POHJARAKENTEET 

Lujitefut  la  jöykistetyt  rakenteet  

Monikerroslujite  

IN -i  0.5/7.5  
RAK.LUOKKA  1  E...G 

PO011yste  (AB  + ABK  180 mm)  

Kantava kerros  (Murske 250mm) 

/ Jakavo  kerros  (Murske  500 mm) 

0.25 	0.25  ///  0.25 	0.25 
00 

7T. //7 
 

S  _____________  

(KuSa) 

Geovahviste  
(3  kpl)  

Sovi  

Moreeni  
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RA 13  .luj3  

TIEN POHJA-  JA  PAALLYSRAKENTEET (TPPT) - TIJTK!MUSOHJELMA 

RAI3 POHJARAKENTEET 

Luj itetut  ja  j äykistetyt  rakenteet: teki  ja inoreenibetoni  

Tavoitteena hallitusti painuvat rakenteet rakenteen vetoluj uutta lisäämällä 

RAKENNETVYPIN TOIMINNALL!NEN  PER USA JA  TUS 

-- Arinarakenne  ottaa vastaan liikenne-  ja pengerkuormasta  aiheutuvan  taivutusvetorasituksen  ja  jakaa 
kuormituksen laajemmalle alueelle  pienentäen pohjamaahan  kohdistuvaa  puristusjännitysta 

-- Lämpöeristeellä  estetään  pohjamaan routaantuminen,  jolloin  pohjamaan mitoituskantavuus  paranee  

RAKENNETYYPIN  EDUT  TA VANOM,4JSEEN TIERAKENTEESEEN VERRA TTUNA  

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN  

--  Rakenteesta voidaan tehdä  ohuempi  ja  kevyempi  

--  Säästää korkealuokkaisia luonnon  kiviaineksia 

-- Tela (lujite)  mandollistaa  pengertämisen  hyvin  pehmeälle pohjamaalle 

KÄYTTÖKOHTEET 

--  Matalat leikkaukset hyvin huonosti  kantavilla pehmeiköillä (upotetut penkereet) 

-  Matalat  penkereet  huonosti  kantavilla pehmeiköillä  (erityisesti  paikallistietja  kevyen liikenteen väylät) 

TUTKIMUS TARVE SEKÄ TUTKIMUSTA VOITTEET 

-- Tela+moreenibetoni  -rakenteen materiaalit  ja lujuusominaisuudet 

-- Moreenin stabilointitekniikat 

-- Lämpöeristetyn  rakenteen  kantavuusmitoitus (pohjamaa  ei  routaannu) 

-- Lämpöeristeiden  sijoitus  ja mitoitus 

--  Lumen  kinostumisongelmat upotetuilla penkereillä  

Tapani Toivanen  21.12.1995  
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RA 1 3.luj3 
20.12.1995  

RA1  3  POHJARAKENTEET 

Lulitetut  fa  lOykistetyf  rokenteet  

Teto  ja  moneenibetoni  

IN -i  0.5/7.5  
RAK.LUOKKA lE  (F)  

PoCste  (AB + ABK 180 mm) 

/ 
 Kantava kerros  (Murske 250mm) 

LmpÖeriste  

0.25 	0.25 	 0.25 	0.25  

stobiloitu moreeni  300 mm  
(Pettlarino  toi  
teräsverkko  tal  
'Jännitetty' geo-
synteettinen  verkko) 

Sovi 

Moreeni 

SITO 



RA13.Iuj4  

TIEN POHJA-  JA  PAALL YSRAKENTEET (TPPT) -  TUTKIMUSOHJELMA 

RAJ3 POHJARAKENTEET 

Lujitetut  ja jäykistetyt  rakenteet: tien  levennys, geovahviste  

Tavoitteena hallitusti painuvat rakenteet rakenteen vetoluj uutta lisäämällä 

RAKENNETVYPIN  TOIMINNALLINEN  PER USA JA  rus  
--  Pienentää  sivusiirtymiä  uuden  ja  vanhan rakenteen välillä 

--  Pienentää päällysteen halkeiluriskiä uuden  ja  vanhan rakenteen rajakohdassa 

RAKENNETYYPIN  EDUT  TA  VANOMAISEEN TIERI4KENTEESEEN  VERRATTUNA 

NYKYISEN TIERAKENTEEN PARANTAN'flNEN 

-- Päällysteen kunnossapitotarve ptenenee 

-- Lujitteen  käyttö lisää rakenteen kestoikää 

- Lujitettu  rakenne sietää suurempia pohjarnaan muodonmuutoksia, jolloin  sillä  voidaan korvata syvästabilointi 

KÂYITÖKOHTEET 

-  Tien  leventäminen pehmeiköllä 

--  Kohteet, joissa tien tasausta nostetaan hieman samassa yhteydessä leventäinisen kanssa 

TUTKIMUSTARVE SEKÅ  TUTKIMUSTA  VOITTEET 

-- Lujitteen sijoitus poikkileikkauksessa 

-- Lujitteiden lukumaaran optimointi 

- Mitoitusmeneteirnä  
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RA13.luj4  
20.12.1995  

-^^  
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RA1  3 POHJARAKENTEET 

Lujitetuf  ja  joykistetyt  rakenteet  

Tien  evennys, geovahviste  

IN— 10.5/7.5 
 RAK.LUOKKA lE 

Poallyste  (AB  + ABK 180mm) 

/_Kantava kerros  (Murske 250mm) 

//Jakava_kerros (Murske 250mm) 

Suodatin  kerros (Hiekka  300mm)  

0.25 	0.25 /1/ 	 0.25 	0.25 
7.50 	

«00fl 
_______ 	

.5 
1..J  

KuSa 

Geovahviste /  
Vanha  tiepenqer  

Sovi  

Moreeni  

"15  SITO 



TIEN POHJA-  JA  PAALLYSRAKENTEET (TPPJ) -  TUTKIMUSOHJELMA  

RA13 POHJARAKENTEET  

Lujat pilarit, kevennys  ja geovahviste 	 RA13.STAB5  

Tavoitteena riittävä geotekninen kantavuus 

RAKENNETYYPIN TOJMINNAIJINEN PERUSAJA TVS 

- 	 Yhdistämällä kevennys, stabilointi  ja  geovahviste  voidaan saavuttaa merkittäviä kustannus- 

sâästöjä  perinteisiin paalutusratkaisuihin  ja  syvästabilointipilareibifl  verrattuna. 

RAKENNETYYPJN  EDUT TAVANOM.4ISEEN TIERAKENTEESEEN VERRA7TUNA 

- 	 Tiepenger  voidaan perustaa pilaroinnilla nykyistä korkeammilla pengerkorkeuksilla, kun 
pilareille  tulevaa kuormitusta vähennetään keventamällä korkeata tiepengertä. Tälloin pilari-
väli kasvaa  ja  saavutetaan merkittäviã kustannussäästöjä pilarimäärien vähentyessä  (Kus-
tannussääst pohjanvahvistuskustannuksissa) 

- 	 Rakenteella  voidaan korvata pengerpaalutus 

- 	 Painumavaurioiden  vähentyessä säästetään kunnossapitokustannUksiSsa (Kunnossapitosäästö) 

KÄYITÖKOHTEET 

- 	 Uudet korkealuokkaiset  ja  alempiluokkaiset  väylät 

TUTKIMUSTARVE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOIITEET 

- 	 Mitoitusmenetelmien  kehittäminen (kantavuus-, painuma-  ja  stabiliteettilaskenta) 

Keveunetyn penkereen  ja  pilaroinnin  yhteistoiminta  

S.  Hoikkala  30.10.95  



RA13.STAB5 

RA1  3 POHJARAKENTEET 

Yhdistelmörakenteet  

Kevennys  ja  lujat  pliant  (d=600mm, k/k  2.5m) 
 ja  geovahviste  

IN —i  0.5/7.5 
 RAK.LUOKKA lE 

Pööliyste  (AB  +  BS  180mm)  

Kantava kerros (Murske 250mm)  

Jakava kerros (Murske/ sara  250mm) 

Kevytsoro (1100mm)  

	

0.25 0.25 	 0.25 0.25 
1.00 	 7.50 	 1.00  

...,. 	
- 	 000000000_  S. 	 -.  

Kuiva - 
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RAI3.muul  

TIEN POHJA-  JA  PAALL YSRAKENTEET (TPPT) -  TUTKIMUSOHJELMA 

RAJ3 POHJARAKENTEET  

Muut rakenteet:  pystyojitus, vakuumikonsolidaatio  

Tavoitteena hallitusti painuva rakenne esirakentamisen avulla 

RA.KENNETYYPIN  TOIMINNALLINEN  PER USA JA  TUS 

- Pohjamaan konsolidaatiopainuma  tapahtuu paäosin  jo rakentamisaikana 

- Pystyojituksen  edellyttämä esikuormitus toteutetaan tiiviin muovikalvon  ja  alipaineen avulla 

R,4KENNETYYPIN  EDUT  TA  VANOMAISEEN PYSTYOJITUKSEEN  VERRATTUNA 

UUDEN  TIE  RAKENTAMINEN 

--  Ei edellytä ylipenkereen käyttöä (ei stabiliteettiongelmia) 

-  Mandollista käyttää selvästi suurempaa esikuormitusta kuin ylipenkereellä 

- Huomattavasti lyhyempi esikuormitusaika 

-  Pienemmät jälkipainumat (vaikutus sekundaanpainumiin  on  parempi) 

KÅYTTÖKOHTEET 

-  Uudet väylän käyttötilan painumien pienentäminen 

-  Kohteet, joissa ei ole tilaa työnaikaisille vastapenkereitle 

--  Kohteet, joissa esikuormittamiseen varattu aika  on  rajallinen 

--  Kohteet, joissa ei esirakentamisaikana ole käytettävissä painopenkereeseen soveltuvia maamassoja 

TUTKIMUS  TAR  VE  SEKÄ TUTKIMUSTA VOITTEET 

-  Aika-painumalaskelma vakuumikonsolidaation yhteydessä 

-  luvun muovikalvon rakentamistekniikat 

- Rakentamisketjun  optimointi (imupumppujen  ja tiivistyskalvojen  kierrätys) 

Tapani Toivanen  21.12.1995  
muul .wpd 
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RA! 3 POHJARAKENTEET  

Muut rakenteet  

Pystyojitus; 
vakuumikonsolidaatio  
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LillE  4  

Ari Turunen 
	 13.11.95 

TPPT-PROJEKTI 
	 1(2) 

RAJ  Rakenneraikaisujen  alustava suunnittelu  ja  kehittäminen  

KUSTANNUSLASKELMISSA KÄYTE1TÄVÄT YKSIKKÖHINNAT  (ilman ALV:tä) 

SUORITE /  TYÖ VAIHE YKS.  HINTA (mk) YKS IKKÖ  

Vanhan rakenteen purkaminen  ________________ ________________ 

*  Vanhan päallysteen poisto päältä jyrsimällä  10 m2 tr 

*  Vanhojen rakennekerrosten poiskaivu  15 (sivussakäyttö 8) m3 ktr 

*  Kuljetus läjitykseen (keskim.  5...6 km) 15 m3 ktr 

Sitomaton rakennekerros tlivistettynä __________________ __________________ 

*  Kantava kerros (murske)  80 in) rtr  (ajoin.  5...6 km) 

*  Jakava kerros (murske  tai  sora)  70 m3 rtr (ajom.  5.. .6 km) 

* Suodatinkerros  (hiekka)  40 in) rtr (ajom.  5.. .6 km)  

Kuivatus  ja kapillaarisuuden katkaisu ________________ ________________ 

*  Salaojitus asennettuna täyttöineen  80 (erill.  kaivanto  100) pituusm 

* Kuivatusmatto asennettuna  60 m2 tr 

* Salaojalevy asennettuna  180  pituus-m 

Päallystystyö _______________ ______________ 

* Asfalttibetoni  (100... 120 kg/m2) 25. .30 rn2 tr 

* Asfalttibetoni/ ABK  tai ent. BS (150 kg/m2) 25 m2 tr 

*  Sitkeä asfaltti  (120 kg/m2) 35 m2 tr 

*  Kova  asfaltti  (120 kg/m2) 20 xn2 tr 

Pohjamaan homogenisointi  5 m2 (piikkikauhaharaus) 

Kerrosstabilointi _________________ _________________ 

* Sementtipohjainen  (paksuus  18 cm) 30141) (paikalla/asema) m2  (sis. kiviatneksen) 

* Binimipobjainen  (paksuus  15 cm) 25 m2  (sis. kiviaineksen) 

* Masuunikuonapohjainen  (paksuus  20 cm) 10 m2  (materiaali paikalta) 

* Komposiitti (bitumi-sernentti)  (paksuus  18 cm) 110 m2 tr 

Lujitteiden  käyttö  ________________ ________________ 

* Teräsverkko asennettuna  20 m2 tr 

*  Muovi-  tai lasiknituverkko asennettuna 40 m2 tr 

* Geoprofluli asennettuna 	 -  60 rn2 tr 



2(2)  

SUORITE /  TYÖ VAiHE YKSIKKÖHINTA YKSIKKÖ 

Rout.aeristävä päällysrakeunekerros ________________ ________________ 

* Routaeristyslevy (paks. 50mm, Wi.  38  kg/m3)  50 m2  tt  

* Kevytsorabetoni (sementtipit.  150...200  kg/m3)  300...600 m3  rtr  (ei  sis.  kulj.) 

* Bitumoitu kevytsora  300...400 m3  rtr  (ei  sis.  kulj.) 

* Vaahtobetoni  450...600 mJ rtr 

* Pajaturve-eriste  65 m3  rtr 

Moreenin  käyttö  päällysrakenteessa ________________ ________________ 

*  Käsittelemätön (ei sisällä  mater.  eikä kuljetusta)  29 m3  rtr 

*  Kivien poisto  3 m2  (piikkikauhahomog.) 

* Huokostus  200. .300 m3  rtr 

* Stabilointi  (Paksuus  20 cm,  sideaine  vaihtelee)  9 m2  (ei  sis.  runkomater.) 

* Pelletointi  300.. .400 m3  rtr 

Paalutustyö __________________ __________________ 

* Teräsbetonipaalu  300 mm  *  300 mm 150  paalu-m  

* Paalulaatta  500 m2  tr 

Kevytsorakevennys  200 m3  rtr 

Geovahviste a.sennettuna 
*  "normaali lujuus"  20 m2  tt  

*  "suuri lujuus"  40 m3  tt  

Syvä.stabilointi _________________ _________________ 

*  Lujat  pilarit  40  pilari -m  

*  Kalkki-sementti -pilarit  35 pilari-m  

Massastabiointi  70 m3  rtr 

Massanvaihto kaivamalla  20 m3  rtr 

Massanvaihto pengertämällä ________________ ________________ 

*  Massat  tielinjalta  15  ni3 ktr 

*  Massat  varamaanottopaikasta  50 m3  ktr 
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GEOTEKNISEN  KANTAVUUDEN HALLThTA ERI  
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RA13 POJ-IJARAKENTEET  
21.12. 1995 

TPPT  
Tapani Toivanen 

A. 	PAALLYSRAKENNELUOKAT 1-3 AB 

I. 

	

	Uudet väylät, suuntauksen parantaminen  ja raskas  rakenteen 

parantaminen 

TOIMINNALLINEN 
OMINAISUUS 	POHJAMAAN DEFORNAATIO 	STABILI- 

TEETTI 

GEOTEKNISEN Kokonais- Painuma- Kimmoisten Stabili - 

KANTAVUUDEN painumien  erojen rnuodonmuu- teetin  pa- 

HALLINTA- väheneminen väheneminen tosten  vä- rantaminen 

MENETELMA heneminen 

Syvästabilointi  3 3 2 3 
Yht. 	11 p 

Pystyojitus  3 3 -  1 
Yht. 	7p 

Kevennetyt  3 2 1 3  

materiaalit Yht. 	9 p 

Geolujitteet -  2 -  2 
Yht. 	4p 

Jäykisteet 

* kerrosstab. -  2 1 1 
Yht. 	4p 

*telat -  3 1 3 
Yht. 	7p 

Yhdistelmära-  3 3 1 3 

kenteet Yht. 	10 p 



TPPT 	 RA13 POHJARAKENTEET  
Tapani Toivanen 	 21.12.1995 

A. 	PÄÄLLYSRAKENNELUOKAT 1-3 AB 

II.  Väylän levennys, kevyt rakenteen parantaminen  ja 
 uudel leenpääl lystys  

TOIMINNALLINEN 
OMINAISUUS 	POHJAMAAN DEFORMAATIO 	STABILI- 

TEETTI 

GEOTEKNISEN Kokonais- Painuma- Kimmoisten Stabili- 
KANTAVUUDEN painumien  erojen muodonmuu- teetin  pa- 
HALLINTA- väheneminen väheneminen tosten  vä- rantaminen  
MENETELMÄ heneminen 

Syvästabilointi -  2 1 2 
Yht. 	5p 

Pystyojitus - - - - 
Yht 	Op 

Kevennetyt  2 2 -  2  
materiaalit Yht. 	6 p 

Geolujitteet -  1 -  1 
Yht. 	2p 

Jäykisteet 

* kerrosstab. -  2 1 1 
Yht. 	4 p 

*telat - - - - 
Yht. 	Op 

Yhdistelmära-  2 2 -  3 
kenteet Yht. 	7 p 



TPPT 	 RA13 POHJARAKENTEET  

Tapani Toivanen 	 21.12.1995 

B. 	PÄÄLLYSRAKENNELUOKAT 4-6 AB 

I. 

	

	Uudet väylät, suuntauksen parantaminen  ja raskas  rakenteen 

parantaminen 

TOIMINNALLINEN 
OMINAISUUS 	POHJANAAN DEFORMAATIO 	STABILI- 

TEETTI 

GEOTEKNISEN Kokonais- Painuma- Kimmoisten Stabili- 

KANTAVUUDEN painumien  erojen muodoninuu- teetin  pa- 
HALLINTA- väheneminen väheneminen tosten  vä- rantaminen  
MENETELMÄ heneminen 

Syvästabilointi  2 3 2 3 
Yht.  10 p 

Pystyojitus  2 3 -  1 
Yht. 	6p 

Kevennetyt  2 2 1 3  
materiaalit Yht. 	8 p 

Geolujitteet -  2 -  2 
Yht. 	4p 

Jäykisteet 

* kerrosstab. -  2 1 1 
Yht. 	4 p 

*telat -  3 1 3 
Yht. 	7 p 

Yhdistelmära-  2 3 1 3 
kenteet Yht. 	9 p 



TPPT 	 RA13 POHJARAKENTEET  
Tapani Toivanen 	 21.12.1995 

B. 	PÄÄLLYSRAKENNELUOKAT  4-6 AB 

II.  Väylän levennys, kevyt rakenteen parantaminen  ja 
uudelleenpäal lystys  

TOIMINNALLINEN 
OMINAISUUS 	POHJAMAAN DEFORNAATIO 	STABILI- 

TEETTI 

GEOTEKNISEN Kokonais- Painuma- Kirumoisten Stabili- 
KANTAVUUDEN painumien  erojen muodonmuu- teetin  pa- 
HALLINTA- väheneminen väheneminen tosten  vä-  rantaminen  
MENETELMÄ heneminen 

Syvästabilointi -  2 1 2  
Yht. 	5p  

Pystyojitus - - - - 
Yht 	Op  

Kevennetyt  1 2  -  2  
materiaalit Yht. 	5 p  

Geolujitteet -  1  -  1  
Yht. 	2p  

Jäykisteet 

* kerrosstab. -  2 1 1  
Yht. 	4p  

*telat - - - - 
Yht. 	Op  

Yhdistelmära-  1 2  -  3  
kenteet Yht. 	6 p  



TPPT 	 RA13 POHJARAKENTEET  
Tapani Toivanen 	 21.12.1995 

C. 	KEVYEN LIIKENTEEN VAYLAT  

I. 

	

	Uudet väylät, suuntauksen parantaminen  ja raskas  rakenteen 
parantaminen 

TOIMINNALLINEN 
OMINAISUUS 	POHJAMAAN DEFORMAATIO 	STABILI - 

TEETTI  

GEOTEKNISEN Kokonais- Painuma- Kimmoisten Stabili - 
KANTAVUUDEN  painumien  erojen muodonmuu- teetin  pa- 
HALLINTA- väheneminen väheneminen tosten  vä-  rantaminen  
MENETELMÄ heneminen 

Syvästabilointi  1 2 1 3  
Yht. 	7p  

Pystyojitus  2 3  -  1  
Yht. 	6p  

Kevennetyt  2 2  -  3  
materiaalit Yht. 	7 p  

Geolujitteet -  2  -  2  
Yht. 	4p  

Jäykisteet 

* kerrosstab. -  2  -  1  
Yht. 	3p  

*telat -  3  -  3  
Yht. 	6p  

Yhdistelmära-  2 3  -  3  
kenteet Yht. 	8 p  
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