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TIIVISTELMÄ
Sorateiden kelirikkovauriot ja kelirikonaikaiset painorajoitukset aiheuttavat vuosittain huomattavia kustannuksia sekä tienpitäjille että tienkäyttäjille. Soratien liikennesuorite on n. 6 % kokonaisliikennesuoritteesta. Vastaavasti kunnossapitokustan
osuus kunnossapidon määrärahoista on yli 10 %. Sorateiden ongelmia ovat-nuste
lähinnä epätasainen routanousu ja kantavuusongelmat. Enimmäkseen ongelmia
aiheuttavat heikkolaatuiset, kerrospaksuudeltaan vaihtelevat rakennekerrokset, jotka
ovat sekoittuneet pohjamaahan, sekä puutteellinen kuivatus.
Tielaitoksen tutkimus Sorateiden kelirikkovaurioiden korjaamiseksi aloitettiin
vuonna 1990. Lähtökohtana ovat olleet 53 soratiekohteessa eri puolilla Suomea
esiintyneet monentyyppiset ongelmat. Tavoitteena on ollut etsiä edullisia, käyttökelpoisia korjausmenetelmiä erityyppisille kelirikkovauriokohdille. Korjausmenetelmiltä on edellytetty hyviä ja pitkävaikutteisia tuloksia. Lisäksi on edellytetty,
että ratkaisut ovat taloudellisia, niissä tutkitaan mandollisuutta käyttää hyväksi teollisuuden sivutuotteita, niissä käytetään hyväksi vanhaa rakennetta ja ne ovat mahdollisia toteuttaa yksinkertaisin menetelmin ilman erikoiskalustoja.
Tutkimukseen liittyvä koerakentaminen sekä siihen liittyvät laboratoriotutkimukset
suunnittelu tehtiin vuosina 1991-1992. Uusia rakenneratkaisuja toteutettiin yh- ja
teensä 17 kappaletta viiden eri tiemestaripiirin alueella. Jokaisessa koekohteessa on
nk. vertailuosuutena. Koerakenteiden udenraktilojmansu
1994 kevää- käytmiseuranlkpäsitemanukvod
seen saakka. Myöhemmin koekohteiden seurantaa päätettiin jatkaa vuonna 1997.
vuosina 1997-1998 keskittyi toteutettujen rakenneratkaisujen pitkä- Jatkouims
aikaisominaisuuksien tarkasteluun ja niiden alustavaan tekniseen arviointiin. Pääosa jatkotutkimuksista kohdennettiin teknisesti ja taloudellisesti mielekkäimpiin
ratkaisuihin.
Jatkotutkimukset ovat osoittaneet, että sorateiden kelirikkovaurioiden korjaamiseen
olemassa uusia, taloudellisesti ja teknisesti mielekkäitä vaihtoehtoja nykyisin on
vielä yleisesti käytössä oleville vaihtoehdoille. Erinomainen pitkäaikaiskäyttäyty
taloudellisuus yhdistyvät erityisesti niissä kerrosstabiloinnin ja massiivira--mineja
kenneratkaisuissa, joissa käytetään hyväksi teollisuuden sivutuotteita. Näiden laajamittainen käyttöönotto edellyttää vielä laite- ja työtekniikan kehittämistä sekä
muutoksia ympäristölainsäädäntöön. Myös geovahvisterakenteet ovat varsin yksinkertaisia ja toimivia ratkaisuja, mutta niiden laajempi käyttö edellyttää hinnaltaan
halvempien geovahvistemateriaalien kehittämistä.
Tutkimuksen eri vaiheista on julkaistu useita väliraportteja Tielaitoksen sisäisinä
julkaisuina. Tämä julkaisu on yhteenveto vuoteen 1998 mennessä saaduista tuloksista koerakenteiden pitkäaikaiskäyttäytymisestä ja taloudellisuudesta.

Sorateiden kelirikkovaurioiden korjaaminen. Koerakenteiden pitkäaikaiskäyttäytyminen ja taloudellisuus.
[RenovatifGrlds.Long-TemPrfacndEomy]
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ABSTRACT
Frost susceptibility of gravel roads may cause significant costs both to the road
maintenance bodies and to the road users. The amount of traffic on gravel roads is
around 6 per cent from the total amount of traffic on public roads in Finland. On
the other hand, the maintenance costs of gravel roads cover more than 10 per cent
of the annual budget for road maintenance. The problems of gravel roads are
mainly based on the uneven frost heave and weak bearing capacity of the road
structures that suffer from thin and uneven structural layers partiy mixed with the
subsoil during thawing and from insufficient drainage.
The project of the Finnish Road Administration (Finnra) started in 1990 with
penetrating studies on 53different gravel road sites in Finland. The project objectives have been to find new renovation methods for different types of gravel road
damage that result in improved long-term performance and economy of the renovated roads. Following essential preconditions were set for the project: studies on
the potential to use different industrial by-products as structure material or stabi
-user,ofthldcuremais,nofplexitgmhdsan
equipment.
17 different full-scale test constructions including required designing, planning and
laboratory tests were carried out in five operational regions of FinnRa in 1991 192.Theprfomanctsruionweglaymtordn
controlled until 1994. This was continued in 1997 —1998 by concentrating on longterm properties of the technically and economically most feasible solutions in order
to make the preliminary assessments. These latest studies have shown that there
exist viable alternatives for the traditional methods. Especially stabilisation of
gravel using industrial by-products as stabilisers and new structural courses based
on industrial by-products seem to combine excellent long-term behaviour with
improving economy of gravel roads. Extensive implementation of the methods requires, however, development of equipment and work methods and changes of environmental legislation. Also solutions with geo -reinforcements have proved to be
feasible provided development of less expensive geotextiles than the ones tested in
the project.
The results of the different project stages have been previously reported as internal
publications of FinnRa. This publication is a summary of the results and findings
on the long-term performance and economy of the different full-scale test constructions until the end of 1998.

ALKUSANAT
Vuonna 1990 käynnistyneessä sorateiden kelirikkovaurioiden korjaaminen tutkimuksessa toteutettiin vuosina 1991 ja 1992 Hämeen, Kuopion ja PohjoisKarjalan tiepiireissä koerakenteita, joiden lyhyen ajan käyttäytymisestä on raportoitu vuoden 1994 lopulla julkaisussa Sorateiden kelirikkovaurioiden korjaaminen,
V, Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 56/1994. Rakenteiden käyttäytymi- välirapot
sen pohjalta esitettiin myös käyttökelpoisiksi ja edullisiksi osoittautuneiden koerakenteiden tiivismuotoinen esittely julkaisussaUusia menetelmiä sorateiden kelirikkovaurioiden korjaamiseksi, Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 57/1994.
Pidemmän aikavälin käyttäytymisen ja elinkaarikustannusten arvioimiseksi suoritettiin vuonna 1997 rakenteiden tarkempi tila- ja kuntoarviointi, jonka keskeisimmät
tulokset johtopäätöksineen on koottu nyt käsillä olevaan julkaisuun. Perusteellisem
rakenteiden tekninen ja pitkäaikaiskäyttäytymisen arviointi on esitetty vuoden-pi
1998 raportissa Sorateiden kelirikkovaurioiden korjaaminen. Koerakennuskohtei
seurantatutkimukset. Pitkäaikaiske stä vyys. Vastaavasti perusteellisempi ra--den
kenteiden taloudellisuuden analysointi on suoritettu DI Heikki Haavikon diplomityössä Sorateiden uusien perusparannusteknologioiden taloudellisuus, 'lTKK 2000.
Tutkimuksen ja analysoinnin on pääosin tehnyt Viatek Oy / SGT Tielaitoksen tuotannon T&K:n toimeksiannosta. Rakenteiden seurantaan, analysointiin ja raportointim ovat SGT:ssä osallistuneet DI Heikki Haavikko, DI Ham Jyrävä, DI Pentti
Lahtinen ja DI Aino Maijala, joka on vastannut raportin julkaisukuntoon saattamisesta. Rakenteiden tilan ja kunnon arvioimisessa ovat avustaneet myös Tielaitok
paikalliset hallinnon ja tuotannon edustajat. Työtä on koordinoinut DI Heikki-sen
tuotannon T&K:sta.
SuniTelatoks
Oulussa maaliskuussa 2000
Tuotannon T&K
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JOHDANTO

1 JOHDANTO
1.1 Tausta
Sorateiden kelirikkovauriot ja kelirikonaikaiset painorajoitukset aiheuttavat vuosittain huomattavia kustannuksia sekä tienpitäjille että tienkäyttäjille. Soratien likennesuorite on n. 6 % kokonaisliikennesuoritteesta. Vastaavasti kunnossapitokustan
osuus kunnossapidon määrärahoista on yli 10 %.Sorateiden ongelmia ovat-nuste
lähinnä epätasainen routanousu ja kantavuusongelmat. Enimmäkseen ongelmia
aiheuttavat heikkolaatuiset, kerrospaksuudeltaan vaihtelevat rakennekerrokset, jotka
ovat sekoittuneet pohjamaahan, sekä puutteellinen kuivatus.
Tutkimus "Sorateiden kelirikkovaurioiden korjaaminen" aloitettiin vuonna 1990.
on tähän mennessä julkaistu Tielaitoksen julkaisusarjoissa 5Tutkimsenpa
väliraporttia sekä kirjanen "Uusia menetelmiä sorateiden kelirikkovaurioiden korjaami seksi". Tutkimuksen aikaisemmat työvaiheet ovat käsittäneet mm. esiintyvien
ongelmien kartoituksen, sopivien koerakennuskohteiden etsimisen, koerakennetyyppien valinnat, tarvittavat materiaalitutkimukset koerakentamisen osalta, itse
koerakentamisen sekä vuoteen 1994 jatkuneen seurantatutkimusvaiheen. Edellä
mainittujen tutkimusvaiheiden sisältö ja tutkimusten puitteissa saadut tulokset on
on tuloksiakotuedlämainhvrpote.Vidnsävlrapot
analysoitu vuoteen 1994 mennessä saadun palautetiedon pohjalta. Seurantatutkimuksia jatkettiin eriifisenä jatkotutkimuksena vuosina 1997-1998, jolloin tietoa rakenteiden käyttäytymisestä ja kestävyydestä on jo 5-6 vuoden ajalta. Jatkotutkimuksesta saadut tulokset on koottu tekniseksi loppuraportiksi /7/, jossa tuloksia
käsitellään kokonaisuutena aikaisemmissa tutkimuksissa saatujen tulosten kanssa,
mikäli näillä tiedoilla on ollut oleellista vaikutusta mm. materiaalien käyttökelpoisuuden arviointiin.
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2 KOERAKENTEISIIN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET
2.1 Koekohteet
Tutkimuksessa keskityttiin 8 koerakentamiskohteeseen, jotka sijaitsevat Kuopion,
Pohjois-Karjalan sekä Hämeen tiepiireissä. Näihin kohteisiin rakennettiin vuosina
yhteensä 17 erilaista koerakennetta. Lisäksi jokaiseen kohteeseen liittyy 19-2
osuus. Taulukko 1 esittää toteutetut koerakenteetvertailuknojmt
kohteittain eriteltyinä.
Taulukko 1: Koerakenteetja niille asetetut tavoitteet koerakennuskohteittain

KOHDE

KOERAKENNE

Juuka

Biotiitti+murske
Suodatinkangas+murske
Geovahvistematto +murske
Kipsi -sementti stabilointi
Geovahviste reunassa
Hydromatto
Sorasalaoja
Biotiitti+ kipsi
Salaojamatto
Sorasalaojat
Voimalaitostuhka
Finnstabi stabilointi
Geovahvistematto +murske
Geovahvisteverkko +murske
Rikinpoistojätestabilointi
Masuunihiekkastabilointi
Kevytsora

_______________
Pielavesi
________________
Kiuruvesi
________________
Pirkkala
______________
Viippula

________________

2.2 Koerakentamisessa käytetyt materiaalit
Geovahvisteet

2.1

Koerakenteissa käytettiin seuraavia geovahvisteita'
- Tien reunan vahvikkeena Rosenlew Oy:n suursäkldkangasta R160, polypropyleenia
- Geovahvistemattoa Stabilenka 200/45 - on vahva polyesterikangas, jonka ne
on450 g/m2 ja leveys 5 m. Tyyppimerkintä 200/45 tarkoittaa veto--liöpano
murtolujuutta pituussuunnassa (200 kN/m) ja leveyssuunnassa (45 kN/m). Vahvisteen murtovenymät ovat vastaavasti 9 ja 20 %.Stabilenka on Akzo Industrial
Systemsin rekisteröity tavaramerkki.

'Ks.myös/9/
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Geovahvistemattoa Televev 150/150 - Tämä on samoin vahva polyesterikangas,
jonka neliöpaino on 500 g/m2 ja leveys 3,85m. Vahvisteen vetomurtolujuus
ja leveyssuunnissa on 150 kN/m.Vahvisteen murtovenymä molempiinpitussuuntiin on 12 %. Valmistaja on norjalainen Tele Veveri A/S.
Geovahvisteverkkoa Fortrac 35/20-20 - on myös polyesteriä. Tyyppimerkinnän
mukaisesti verkon vetomurtolujuus pituussuuntaan on35 kN/m ja leveyssuuntaan 20 kN/m. Verkon silmäkoko on 20 mm ja leveys 3,7 - 5,0 m. Murtovenymä pituus- ja leveyssuuntaan on 12,5 %. Maahantuoja on Kaitos Oy, valmistaja on saksalainen.
Tutkimukseen valituilla geovahvistematoilla oli tarpeettoman suuri lujuus sovellutusten kannalta. Käyttämällä materiaaleja, joilla on alhaisempi lujuus, saavutetaan
parempi hinta-laatusuhde. Mutta tällöin materiaalin jäykkyys on alhaisempi ja muodonmuutoksen sen vuoksi suurempia / nopeampia.
2.2.2 Teollisuuden sivutuotteisiin perustuvat uusiomateriaalit

Koerakenteissa kierrätettiin kohteen kiviaineksia ja kokeiltiin teollisuuden sivutuotteisiin perustuvia materiaaleja sekä sideaineina että varsinaisena rakennekerrok
materiaalina. Tutkimuksessa käytettyjä sivutuotteita olivat seuraavat
-sen
Finnstabi B® on Kemira Oy:n Porin tehtailla muodostuvaan sivutuotekipsiin
perustuva sideaine, jota nykyisin markkinoi Partek Nordkalk Oy. Finnstabia on
massa- ja kerrosstabiloinnissa sekä tiivistysrakenteissa.
käytesv-,
Rikinpoistotuoteseokset (RPT tai Lohjamix) ovat Lohja Rudus Ympäristöteknologia Oy:n kehittämiä sideaineseoksia, jotka perustuvat puolikuivan rikinpoistoprosessin sivutuotteeseen. Näitä rikinpoistotuotteita syntyy pääkaupunkiseudulla vuosittain n. 50000 tonnia. RPT:en sekoitetaan erilaisia tunnettuja sideaineita kuten sementtiä ja kalkkia. RPT-seoksella on saatu hyviä stabilointituloksia. Ongelmana saattaa olla on stabiloidun rakenteen suuri rikki- ja kloridipitoisuus ja näiden nopea liukeneminen, mikäli rakennetta ei tiivistetä riittävästi. Rikinpoistotuotteita muodostuu vain voimalaitosten ollessa toiminnassa,
joten toimituksista tulee sopia hyvissä ajoin kesän vilkasta rakennuskautta varten, jotta materiaalin saatavuus on varmistettu.
Masuunihiekka perustuu Rautaruukki Oy:n sivutuotteeseen, jota jalostaa ja
n.550000markinoSKOy.MsuhekatonSmsvuita
käytetään tie- ja katurakenteiden päällysrakenteissa2 tonia.Msuhek
stabiloinnissa, talonrakennuksen eri kohteissa ja rakennusaineteollisuudessa.
Tuhkaa muodostuu energiantuotannossa polttoprosessin sivutuotteena. Lentotuhkaa voidaan käyttää sellaisenaan tai seostettuna muiden sideaineiden kanssa.
Käyttömuoto riippuu tuhkan ominaisuuksista. Ominaisuuksiin vaikuttavat eniten polttoaine, polttoprosessi ja varastointitapa. Koerakenteessa käytetty tuhka
oli Säterin Valkeakosken tehtaan voimalaitostuhkaa (lentotuhkaa), jonka polttoaineena oli turve (2/3) ja kivihiili (1/3). Polton yhteydessä poltetaan myös pieniä määriä prosessin sivutuotteita. Tätä varsin sinkkipitoista tuhkaa muodostuu
Suomessa lentotuhkaa muodostuu kokonaisuudessaan n.10toia/vus
yli 1 miljoona tonnia vuosittain. Tätäkin sivutuotetta muodostuu vain voima-

2

Ks. myös /8/
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laitosten ollessa toiminnassa, joten toimituksista tulee sopia hyvissä ajoin kesän
vilkasta rakennuskautta varten, jotta materiaalin saatavuus on varmistettu.
Biotiittia muodostuu Kemira Chemicals Oy:n Siilinjärven tehtaalla. Biotiittia
käytettiin massiivirakennemateriaalina murskeen ja prosessikipsin seosaineena.
Liuskeista biotiittia muodostuu vuosittain n. 6 miljoonaa tonnia.
Prosessikipsiä muodostuu myös Kemira Chemicals Oy:n Siilinjärven tehtaalla,
fosforihapon valmistuksessa. Prosessikipsi, jota voidaan kutsua myös fosfokipsiksi, on dihydraattimuodossa, joka sisältää pieniä maan . epäpuhtauksia kuten
fosforia ja fluoria. Prosessikipsiä voidaan käyttää stabiloinnissa ja massiivirakenteissa seosmateriaalina. Prosessikipsiä syntyy vuosittain n. 1,5 miljoonaa

tonia.

2.2.3 Mat erlaalitutkimukset

Lähtömateriaaleista (teollisuuden sivutuotteet) maantettiin aluksi niiden geotekniset
perusominaisuudet. Tämän perusteella tehtiin sopivan sideainetyypin ja —mäiirän
valint yäkrseit.Koanmvlutopisek tiin niiden ominaisuuksien osalta, joiden tunteminen on mielekästä sen koeraken
toimivuuden ja laadun kannalta, jossa ao. materiaalia suunniteltiin käytettävän. -ten
Vuosina 1991-1992 tehtyjen tutkimusten tulosten perusteella voitiin arvioida eri
materiaalien ominaisuuksia ja käyttäytymistä ennen rakentamista 3
:

Biotiitin ja murskeen seos todettiin parhaiten toimivaksi käytettäessä sideaineena masuunikuonan ja yleissementin seosta. Masuunikuonan ja yleissemen
ja murskeen seoksen lujuuskehitys oli parempi-tinsdeaoklbitn
kuin käytettäessä pelkkää sementtiä, lämmönjohtavuus huomattavasti mursketta
alhaisempi ja vedenläpäisevyys alhainen, siltin luokkaa. Tämä seos osoittautui
myös lähes routimattomaksi.
Prosessikipsi sideaineena osoittautui parhaaksi masuunikuonan ja sementin
seoksen tai sementin kanssa (10 % sideainemäärä). Seokset olivat vedenkestävyydeltään ja lujuuskehitykseltään lupaavimmat. Murskeeseen sekoitettuna
seokset aikaansaivat suhteellisen tiiviin materiaalin, jonka länimönjohtavuus
vastasi murskeen länimönjohtavuutta. Prosessikipsillä stabiloitu murske osoittautui lievästi routivaksi.
Biotiitin ja prosessikipsin seos voidaan lujittaa parhaiten yleissementin ja masuunikuonan seoksella. Tämän sideaineen kanssa materiaalin vedenkestävyys
oli hyvä, eikä se juurikaan routinut. Erittäin kosteissa paikoissa materiaalin rakenne voi löyhtyä jäätymisen ja sulamisen toistuessa useaan kertaan. Seoksen
lämmönjohtavuus oli alempi kuin murskeen, ja vedenläpäisevyys suhteellisen
pieni (kipsin luokkaa).
Voimalaitostuhkan tiivistyvyys oli erittäin hyvä. Materiaalin lujuus vaihteli
tiiveyden mukaan (tavoitetiiveys 95 %). Stabioitu tuhkamateriaali osoittautui
routimattomaksi. 4% sideainepitoisuudella saavutettiin huomattavan hyvä lujuuden kehitys. Tässäkin masuunikuonan ja yleissementin seos vaikutti sopivimmalta sideaineelta. Noin kuukauden lujittuneen koekappaleen vedenläpäisevyys oli suhteellisen alhainen vastaten silttimoreenien vedenläpäisevyyttä.

Ks. lähemmin /2/ja /3/
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Stabiloidun tuhkaseoksen liukoisuustestissä todettiin epäorgaanisten yhdisteiden ja alkuaineiden liukoisuuden olevan hyvin vähäistä.
Finnstabi-sideaineeseen sekoitetulla lisäkomponentilla on merkittävä vaikutus
murskemateriaalin lujuuteen. Sopivimpia lisäkomponentteja olivat kalkki ja
Parhaimmat lujuudet saatiin Finnstabin ja CaO:n seoksella. masuniet.
Koerakentamisessa käytettiin tätä seosta (suhteessa 8:1) 12 % murskeen kuivamassasta. Finnstabia on tämän koerakentamisen jälkeen kehitetty edelleen, joten
nykyistä Finnstabia käytettäessä sideainetarve on selvästi pienempi ja käytettävä
sideaineaineseos poikkeaa koerakentamisessa käytetystä. Seoksen vedenläpäisevyys oli alhainen, siltin tasoa. Lämmönjohtavuus vastasi tiivistetyn murskeen lämmönjohtavuutta. Materiaali kesti hyvin dynaamista kuormitusta. Epäorgaanisten yhdisteiden ja alkuaineiden liukoisuudet seoksesta olivat erittäin vähäisiä.
Rikinpoistojätteen seoksilla todettiin olevan murskemateriaalin lujuutta merkittävästi parantava vaikutus. Lujuuskehitys oli tasaista ja jatkuvaa jopa suhteellisen pitkällä aikavälillä. Stabiloitujen materiaalien vedenläpäisevyys- ja läm
vastasivat murskeesta mitattuja arvoja. Koekohteen seu- -mönjohtavusr
rantatutkimuksissa on kiinnitetty huomio mandolliseen sulfaatin ja kloridin liukenemiseen, vaikka riski on todennäköisesti vähäinen.
Tutkittaessa masuunihiekkaa sideaineena saatiin murske parhaiten lujittumaan
masuunihiekan (30 %) ja kaikki-aktivaattorin (0,6 %) avulla. Stabiloitu materiaali oli suhteellisen huonosti vettä läpäisevä ja sen lämmönjohtavuus oli sitomattoman tiivistetyn murskeen luokkaa. Epäorgaanisten yhdisteiden ja alkuaineiden liukoisuudet seoksesta olivat erittäin vähäisiä. Masuunihiekalla on erinomaisen hyvä pitkäaikaislujittumisen ominaisuus.

Taulukko 2: Koerakennuskohteiden teollisuuden sivutuotteisiin perustuville materi-aaleille
tehtyjä tutkimuksia: 1) puristuslujuus, 2) vedenläpäisevyys, 3)ympäristökelpoisuus (a.
kokonaispitoisuus b. liukoisuus vesiuutolla c. liukoisuus happouutolla), 4) routakokeet 5)
lämmönjohtavuus ja 6) dynaamisen kuor,niiuksen kestävyys.

KOHDE

TUTKIMUKSET

KOERAKENNE
1

_____

___________

Juuka
_________
Kiuruvesi
Pirkkala

Biotiitti+murske
Kipsi-sementti stabilointi
Biotiitti+ kipsi
Voimalaitostuhka
Finnstabi stabilointi
Rikinpoistojätestabilointi
Masuunihiekkastabilointi

Viippula

x
x
x
x
x
x
x

2

x
x
x
x
x
x
x

3
a

b

x
x
x

x
x
x

4

5

x

x
x

6

c

x
x

x

x

x
x

x
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2.3 Koe kohteiden tutkimukset ennen koerakentam ista
Ennen koerakennuskohteiden suunnittelua suoritettiin materiaalitutkimukset ja ra
(paino- tai puristinkairaus),-kenusohtid pakmuset,ir
pohjavesiputkien asennus, kunnon seurantamittaukset (routanousut, vauriot), kanta
ja pohjasuhteiden ja niiden vaihteluiden selvitys maatutkalla (ker--vusmitake,
rosvaihtelut, kivisyys, mandollinen kalliopinta, pohjavesi, rakennekerrospaksuudet).
Koekuoppatutkimukseen sisältyi varsinaisen kaivuun ja havaintojen teon lisäksi
aineiston erittely ja ongelmien tyypitys tien rakenteellisten seikkojen ja pohjasuh
-teidnprusla,kvätienorslakmteoäyl
Odemarkin mitoitusyhtälöä, sekä roudan syvyyden ja routanousujen teoreettinen
laskeminen niiltä osuuksilta, joista tehtiin laboratoriossa routatestit.
Tutkimuskohteiden koekuopat kaivettiin syksyllä 1990, jolloin vesiolosuhteet eivät
vastanneet pahinta mandollista kevään tilannetta. Koekuopat kaivettiin tien reunaan. Ajorataa aukaistiin sen verran, että tien rakennekerrokset saatiin luotettavasti
näkyviin ja mitattua. Kaivu ulotettiin tapauskohtaisesti harkiten sellaiseen syvyyteen, että tien alla vallitsevat pohjasuhteet ja mandollinen pohjaveden esiintyminen
saatiin selville riittävällä tarkkuudella.
Koekuoppien kaivuun yhteydessä:
- mitattiin rakennekerrosten paksuudet ja pohjamaassa esiintyvien maakerrosten
paksuudet
- tehtiin havainnot en kerroksissa esiintyvistä paksuusvaihteluista, eri kerrosten
kesken tapahtuneesta sekoittumisesta, vesi- ja kosteusolosuhteista, sekä kohteen
kuivatusjärjestelmästä ja kuivatuksen tilasta
- otettiin häiriintyneet näytteet jokaisesta kerroksesta laboratoriotutkimuksiin
(näytettä ei otettu kulutuskerroksesta)
- tehtiin kuvaukset ja otettiin valokuvia koekuopan ympäristöstä
- haastateltiin korjaus- ja kunnossapitotöissä mukana olleita henkilöitä heidän
kokemuksistaan ao. kohteesta.
Valittujen kohteiden pääasiallisiksi vauriotyypeiksi oli määritetty epätasainen routanousu sekä keväiset kantavuusongelmat. Jälkimmäiseen liittyi myös kerrosten
sekoittuminen, hienoaineksen "pumppautumista" tien pintaan ja reunojen
"pursuilua", sekä tästä johtuen ojien tukkeutumista. Koekuoppien kaivuun yhteydessä oli havaittu, että lähes poikkeuksetta ongelmakohtien pohjamaan maalaji oli
savi, siltti, moreeni tai hieno hiekka. Suhteellisissa määrissä oli aluekohtaisia eroja:
-Karjalan piirissä oli moreenien osuus huomattavasti suurempi kuin Hämeessä, Savo
jossa pohjamaa oli pääasiassa savea tai savista silttiä. Kaivupaikoille oli yhteistä se,
0-tasauksessa tai toiselta laidaltaan pienessä leikkauksessa. etänsijavok
muutama ongelmakohdista oli pienellä penkereellä.
Vain
Laboratoriossa määritettiin muiden kuin murskenäytteiden maalaji sekä vesipitoisuus. Murskenäytteet käsiteltiin vain, jos kerrospaksuus oli merkittävä. Eri olosuhteita hyvin edustaville näytteille tehtiin routakokeet. Tällöin selvitettiin rakenteessa vallitsevassa jännitystilassa routimisherkkyys ja sulamiskäyttäytyminen.
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Tutkitut soratiet olivat ns. rakentamattomia. Rakennekerrokset olivat ohuita (10-30
cm) ja paksuusvaihtelut suuria. Paksumpiakin kerroksia esiintyi, mutta yleensä
niiden alimmat osat olivat sekoittuneet pohjamaahan. Epätasainen routiminen aiheutuu rakennekerroksien epätasaisesta laadusta ja paksuudesta sekä pohjamaan
ominaisuuksista. Useissa paikoissa lähelle tienpintaa ulottuva kallio ja kivet aiheuttivat ongelmia. Toisena merkittävänä ongelmana oli puutteellinen kuivatus.
Taulukossa 3 esitetään havaittuihin ongelmiin perustuva näkemys tutkituista rakennetyypeistä ja niille asetetuista tavoitteista. Kuvat 1, 2 ja 3 havainnollistavat kuvattuja ongelmia.
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Taulukko 3: Rakennetyypiija niille asetetut tavoitteet

Ongelma

Rakenne

Kantavuus
Kantavuus
Sekoittuminen
Silmäkkeet

Murskekerros
Suodatinkangas +
murske

Kantavuus
Sekoittuminen
Silmäkkeet
Reunaongelmat
Epätasainen routa

Vettä virtaa sivulta
tierakenteeseen —*
Suuret ja epätasaiset
routanousut
Paannejää
Märän rakenteen
heikko kantavuus
Kantavuus
Sekoittuminen
Silmäkkeet
Reunaongelmat
Epätasainen routa

Geovahvisteet +
murske

Kuivatusratkaisut

Stabilointi

Rakenteen
ominaisuudet
Suodatinkangas
erottaa kerrokset
toisistaan

Geovahviste
erottaa kerrokset
toisistaan
ottaa vastaan iännityksiäja tasoittaa
niitä
mandollistaa
ohuempien rakennekerrosten käyttämisen
keräävät sivulta tulevan veden -tierakenteen ja pohjamaan
vesipitoisuus laskee /
veden kapillaarinen
nousu estyy
-

-

-

Rakenteen
vaikutus
Kantavuus paranee
Kantavuus paranee ja
sekoittuminen estyy
-

kestoikä pitenee,
silmäkkeet häviävät
Kantavuus paranee ja
sekoittuminen estyy
-

-

kestoikä pitenee,
silmäkkeet häviävät,
reunat vahvistavat,
routiminen tasoittuu
Routiminen väheflee ja tasoittuu
Paannejäätä ei
muodostu
Kantavuus paranee

toimii laattamaiKantavuus paranee,
sesti' -. ottaa vas- sekoittuminen estyy
taan jännityksiä ja
tasoittaa niitä
kestoikä pitenee,
erottaa kerrokset
silmäkkeet häviätoisistaan
vt
mandollistaa van- - reunat vahvistavat
han materiaalin teroutiminen tasoithokkaan hyödyntuu
tn -4
pieni materiaalitar ye

Suuret routa-nousut
Epätasainen routa
Kantavuus
Sekoittuminen
Silmäkkeet

Massiivirakenteet

-

toimii eristeenä
erottaa kerrokset
toisistaan
luja kerros, jonka
toiminta muistuttaa
stabilointeja

Routiminen vähenee
ja tasoittuu,
kantavuus paranee,
sekoittuminen estyy
-

kestoikä pitenee ja
silmäkkeet häviävät
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oT:II.Iio
1. Ohuet rakennekerrokset - kantavuusongelmia
2. Rakenne antaa myöten ja sekoittuu pohjamaan
kanssa -> routiva rakenne
3. Epätasaiset kerrosvahvuudet
4. Heikot, sivulle leviävät reunat
5. Reiät, silmäkkeet
6. Epätasainen routanousu, painumat
7. Puutteellinen kuivatus
8. Pohjavesi lähellä pintaa -3 kapillaannen veden
nous
9. Veden virtaus rakenteeseen

Kuva 1: Kaaviokuva mpillisestä ongelmakohteesta, jossa reunoilla ei ole juurikaan

Kuva 2: Kuva tvvpillisestä ongelmakohreesta, jossa reunoilla ei ole juurikaan rakennekerro kvia.

rakenosi
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Kuva 3: Kuva kohteesta,jossa on tyypillisiä kelirikkovaurioita.
2.4 Seurantatutkimukset
2.4.1 Inst rumentointi koekohteissa seurantatutkimuksia varten
Rakenteiden suunnitteluvaiheessa määritettiin koerakenteille ja vertailurakenteille
sekäurantpi meoavrtnäsuohjelma.Erikntalla
varten
asennettiin
rakenteisiin
kaisujen toiminnan seurantaa ja mallintamista
ja päällysraken esityjähkömaulite,jovdnmatieluslämpötila- ja kosteusjakaumaa, tienpinnan vertikaalisuuntaisia liikkeitä sekä-ten
yhden kohteen osalta geovahvisteen muodonmuutoskäyttäytymistä:
Termoelementit: Koerakenteiden lämpötilajakauman selvittämiseksi asennet-tiin
termoelementtisauvat koekohteisiin, yleensä tien keskilinjan ja reunan kohdalle.
Termoelementit koostuvat elementtisauvaan eri tasoille asennetuista termoparin
mittausjuotoksista, siirtojohdoista, johdinliittimistä ja laitteiden suojarakenteista. Termoparina toimii kuparikonstantaani johdinpari, jonka toinen pää eli
mittauspiste on juotettu mikroplasmalla yhteen toisen pään muodostaessa liitinpään. Mittauspään ja liitinpään välinen lämpötilaero aiheuttaa pienen mitattavan
potentiaalieron, joka termopann mittauslaitteessa muutetaan tunnettuun referenssilämpötilaan suhteutettuna todelliseksi lämpötila-arvoksi.
Kosteusanturit: TDR (Time Domain Reflectometer) —menetelmällä voidaan
maan.ä tutkittavan väliaineen dielektrisyysarvo. Tämän lisäksi voidaan epäsuoraan laskennallisesti määrittää volymetrinen vesipitoisuus. Mittaussenson
koostuu koaksiaalikaapelin päähän kiinnitetyistä terästangoista, jotka toimivat
maassa mittaussignaalin yhdensuuntaisena siirtolinjana. Mittaustilanteessa generoidaan mittauslaitteella koaksiaalikaapelin liitinpäähän sähkömagneettinen
pulsi,jokahetnpäuvskohdiaetänrljs.
Heijastusten väliset ajat rekisteröidään, jolloin dielektrisyys saadaan määritettyä
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tunnettaessa siirtolinjan pituus. Dielektrisyyden ja volymetrisen vesipitoisuuden välillä on tunnettu matemaattinen yhteys.
Routanousuanturit: Routanousuanturia käytetään tien vertikaalisuuntaisten liikkeiden, kuten routanousujen ja roudan sulamispainumien mittaamiseen. Kyseessä on mittausjärjestely, jossa ankkurointiputket asennetaan pohjamaahan
routarajan alapuolelle, ja tämän yläpäähän kiinnitetään kierreholkin avulla teräsvaijerin alapää. Teräsvaijerin yläpää liitetään lineaariseen monikierrospotentiometriin, ja tämä puolestaan kiinnitetään tien kerrosrakenteeseen asennettavaan ja tien pinnan vertikaaliliikkeitä myötäilevään teräslevyyn. Teräslevy
n. 0,2 metrin syvyyteen. Mittaustilanteessa potentiometriin syöte- asent
tään vakio tasajännite ja siitä luetaan ulostulojännite. Ulostulojännite on suoraan verrannollinen tiehen asetetun teräslevyn vertikaaliuiikkeisiin.
Geovahvisteen venymämittausjärjestely: Rakenteessa olevaan geovahvisteeseen
muodostuu horisontaalisuuntaisia jännityksiä, jotka voivat aiheuttaa geovahvisteen muodonmuutoksia. Yhdessä koerakentaniiskohteista mitattiin geovahvisteen muodonmuutoksia vastusvenymäliuskatekniikkaan perustuvalla mittausjärjestelyllä. Jokaisessa mittauspisteessä on mittaava aktiivinen liuska ja ns.
joka on kytketty mittaavan liuskan rinnalle kompensoimaandumy-liska,
lämpötilan vaihteluja. Liuskat on suojattu ja kaapeloitu. Mittaaminen tapahtuu
lukemalla vakio syöuöjännitettä vastaava vahvistettu suhteellinen muodonmuutosarvo.
Instrumentit asennettiin koerakennuskohteissa kootusti samoihin poikkileikkauksiin
samassa asennusjärjestyksessä. Poikkeuksena oli geovahvisteen venymäliuskat,ja
jotka asennettiin geovahvisteeseen laboratoriossa ennen rakentamista, jolloin koerakentamisen yhteydessä levitettiin valmiiksi instrumentoitu geovahviste koerakentee
-sen.
2.4.2 Seu rantatutkimukset

Koerakennuskohteiden ensimmäinen seuranta-ohjelma oli suunniteltu vuosille 19911994. Aktiivinen seuranta lopetettiin v. 1994, mutta talvella 1995-96 toteutettiin
vielä yksi mittauskerta lähes kaikissa instrumentoiduissa kohteissa. Hankkeen seurantatutkimuksia päätettiin sittemmin vielä jatkaa, ja viimeisin systemaattinen seurantatutkimus koekohteissa käynnistettiin keväällä 1997. Pääosa tässä julkaisussa
esitetyistä seurantatutkimuksien tuloksista perustuu vuosien 1997-1998 tutkimustuloksiin. Analysoinneissa ja kommenteissa (luvut 4-6) on kuitenkin käytetty
hyväksi myös myöhemmin kertyneitä ja muiden projektien puitteissa saatuja kokemuksia.
Koerakennuskohteissa tehtiin 1-5 seurantakierrosta vuosittain. Mittaukset tehtiin
koerakenteista ja niiden vertailurakenteista. Jokaisessa koekohteessa pyrittiin vuosittain suorittamaan samat mittaukset ja toisiaan vastaavina ajankohtina. Erityisiä
ongelmia todettiin olevan mittausten ajoittamisessa, mikä johtuu olosuhteiden vuotuisesta vaihtelusta ja vaihtelun vaikeasta ennustettavuudesta. Seuraavassa on lyhyet kuvaukset seurantatutkimuksien toimenpiteistä (joista kaikkia ei suoritettu enää
vuosien 1997-98 jatkoseurannassa):
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Routakäyttäytyminen
Rakenteiden routakäynäytymisen seuranta toteutettiin pääosin perinteisten pintavaaitusten avulla. Koerakenteisiin oli asennettu myös sähköisiä siirtymäantureita,
vaaitusten rinnalla. Pintavaaitukset oli aloitettu 1-2 vuotta ennenjoitakäyen
varsinaista koerakentamista. Näin oli saatu tietoa, johon koerakenteiden toimintaa
voitiin verrata vertailurakenteen käyttäytymisen lisäksi.

Pintavaaitusten osalta pyrittiin kaikissa kohteissa mittaamaan nk. 0 -tilanne syksyisin
ennen maan jäätymistä ja routaliikkeitä. Toinen mittauskierros pyrittiin tekemään
talvella routanousujen ollessa suurimmillaan, ja seuraavat mittaukset keväällä tien
aikana ja heti sulamisen tapanduttua. Tulosten perusteella arvioi- sulamivhen
tiin tapahtuvia routanousuja.
Siirtymäantureita oli asennettu yhteensä kymmeneen seurattavaan poikkileikkauk
Todettakoon tässä, että siirtymäantureilla mitatut rou--sen,3kpl/oi aus.
taliikkeet olivat poikkeuksetta pienempiä kuin pintavaaituksen perusteella laskettuna. Tähän vaikuttavat sekä vaaitusten tekemisessä esiintyvä epätarkkuus että instrumenttien toiminnassa esiintyneet ongelmat.
Vauriokartoitus
Lisätietoa koekohteiden käyttäytymisestä saatiin tekemällä silmämääräinen arviointi
sekä instrumenttimittauksien ja koekuoppatutkimusten yhteydessä. routavisen
Jokaisella mittauskierroksella kirjattiin huomiot kantavuudesta, pinnan pehmenemisestä, raiteistumisesta, kuopista, heitoista, painumista ym.. Tämä antoi huomattavasti numeerisia mittaustietoja täydentävää tietoa. Tuloksia verrattiin aikaisempina
vuosina tehtyihin ja koerakentamista edeltäneisiin havaintoihin.
Tienpitäjien haastattelut
Haastattelut toteutettiin v. 1997 seurantatutkimusaikana pääosin puhelinkeskusteluina. Tavoitteena oli kerätä tienpitäjien kokemuksia ja kriittisiä arvioita koeraken
on pyritty selvittämään rakenteiden mandol--teidnkäyölposuta.Sm
lista vaikutusta tien kunnossapitotarpeeseen, ja saamaan tiemestaripiirin arvio eri
rakentisuj
eduista, haitoista ja kehitystarpeista.
Kevätkantavuus kantavuusmittauksin

Kantavuusmittaukset tehtiin kaikissa koekohteissa, myös ennen koerakentamista.
runkokelinkkoaikaan keväisin ja käyttäenMitauksepyrnmäahip
joko levykuormituskoetta tai pudotuspainokoetta. Samaa mit- mitausenlä
tausmenetelmää pyrittiin käyttämään vuosittain kullakin koekohteella.
Kuivattavien rakenteiden keräämä vesi määrä

Kuivatusratkaisujen (hydromatto, sorasalaojat, vaakasalaojamatto) toimivuutta seurattiin mittaamalla koerakenteiden purkuputkien hetkellinen virtaus. Rakenteita oli
toteutettu Savo -Karjalan tiepiirin alueella Pielavedellä ja Kiuruvedellä. Mittaukset
tehtiin heti koerakenteiden valmistumisen jälkeen 1991 ja uudelleen keväällä 1993
1994.
ja
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Pohjavesipinnat

Koerakennuskohteilla vallitseva pohjavesipinnan taso maantettiin pohjavesiputkien
avulla.
Kosteusantu nt

TDR-kosteusantureiden avulla voitiin seurata vesipitoisuuden vaihteluja rakenteen
eri syvyyksillä tien keskilinjalla sekä reunassa.
Lämpötila

Termoelementtisauvat asennettiin 20 poikkileikkaukseen, sekä tien keskilinjalle että
tien reunaan. Mittaus tapahtui viidellä eri syvyydellä olevien termoparin mittausjuotosten kohdilla. Lämpötilamittaukset helpottivat rakenteiden käyttäytymisen
arviointia vertailtaessa käyttäytymistä keskenään ja eri talvina. Lisäksi ne antoivat
tietoa koerakenteiden lämmöneristyskyvystä, sekä roudan tunkeutumisnopeudesta ja
—syvdetä.
Vahvistemateriaalin venymämittaus

Yhdessä geovahvisterakenteiden koekohteista (Juuka) toteutettiin maton venymämittaus. Vahvisteen tarkoituksena on ottaa osa rakenteessa muodostuvista jännityksistä vastaan ja tasoittaa rakenteen liikkeitä. Samalla vahvisteessa tapahtuu muodonmuutoksia. Vahvisteen toimintaa seurattiin venymäliuskojen avulla. Venymäliuskajärjestelyn avulla mitattiin koerakenteessa tapahtuvien routaliikkeiden vaikutusta geovahvisteen pituus- ja poikkisuuntaisiin venymiin.
Maatutkaluotaus

Maatutka on geofysikaalinen, radiotaajuusaluetta käyttävä luotauslaite, jonka toiminta perustuu tutkittavaan aineeseen lähetinantennilla lähetettävien puissien käyttäytymiseen niiden kohdatessa sähköisiä rajapintoja. Kohdatessaan rajapinnan osa
puisseista heijastuu takaisin ja osa jatkaa etenemistään. Takaisin heijastuneet pulssit rekisteröidään (aika ja amplitudi). Tulostussignaalit eli pyyhkäisyt, jotka muodostuvat nopeassa tandissa antennin liikkuessa, piirretään intensiteettipiirturilla.
Tuloksena saadaan jatkuva profiili väliaineessa olevista sähköisistä rajapinnoista,
joita voivat olla esim. eri materiaalien kerrosrajat, pohjaveden pinta, kalliopinta tai
masolevtrkn.Kuäiaeltdn,voiaukprflst
laskea myös rajapintojen syvyydet.
Koerakenteita tutkittiin luotaamalla valmiit koeosuudet tien pituussuunnassa keskilinjaa pitkin. Tämän lisäksi tutkittiin yksi poikkileikkaus jokaisen luodattavan rakenteen kohdalla. Luotauksen perusteella selvitettiin rakenteissa toteutuneet rakennepaksuudet ja paksuusvaihtelut, sekä saatiin lisätietoja vanhojen rakennekerrosten
paksuuksista ja pohjamaasta.
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Rakenteiden koekuoppatutki mu kset
Koerakenteiden (stabiloidut ja kevytsorarakenteet) kuntoa ja toteutuksen onnistumista selviteltin kesällä 1993 ja syys-lokakuussa 1997 koekuoppatutkimusten avulla.
Koekuoppatutkimuksilla arvioitiin rakenteiden pitkäaikaiskestävyyttä. Rakenteeseen kaivettiin koko toisen kaistan levyinen, selvästi tutkittavan rakenteen alapuolelle ulottuva koekuoppa. Kuoppa valokuvattiin, rakenteen kerrospaksuudet mitattiin, ja sen kunto ja vauriot arvioitiin silmämääräisesti. Kerrosrakenteista otettiin
palanäytteet laboratoriotutkimuksia varten, ja näytteet vahviste- ja kuivatusrakennemateriaaleista. Palanäytteistä tutkittiin laboratoriossa lujuus, vesipitoisuus ja
ja pohjamaasta maanäytteet pH:n ja rakeisuuden tiheys.Läkonrates
(geovahvisterakenteet) määrityksiä varten.
Ympäristötutkimukset

Keväisin ja syksyisin otettiin pinta- ja pohjavesinäytteet kaikkien niiden rakenteiden kohdalta, joissa oli käytetty teollisuuden sivutuotteita. Vertailunäytteet (0näytteet) otettiin vastaavista kohdista ennen rakentamista. Vesinäytteet analysoitiin
riippumattomissa laboratorioissa. Niistä määritettiin valittujen alkuaineiden pitoisuudet, pH ja sähkönjohtavuus.
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3 RAKENNERATKAISUT
Soratierakenteita tutkimalla ja kehittämällä pyrittiin pitkävaikutteisiin ratkaisuihin,
jotka kestävät hyvin erilaisia tierakenteeseen vaikuttavia rasitustekijöitä. Lisäksi
pyrittiin
- tutkimaan erilaisten teollisuuden sivutuotteiden hyötykäytön mandollisuuksia
korjausratkaisuissa
- siihen, että rakentaminen on toteutettavissa tiemestaripiirien omilla resursseilla,
ilman erikoiskalustoa ja yksinkertaisin menetelmin,
- taloudellisesti kilpailukykyisiin ratkaisuihin ja
- käyttämään vanhaa rakennetta tehokkaasti hyväksi.
Tarkoituksena oli kehittää rakenneratkaisuja, jotka varmistavat tien liikennöitävyyden kaikissa, mutta erityisesti runkokelirikolle alttiissa olosuhteissa. Rakenneratkaisuilla ei pyritty vaikuttamaan pintakelirikkoon. Lisäksi tarkoituksena oli parantaa tien ominaisuuksia hyödyntäen eri rakennetyyppien ja materiaalien hyviksi
tunnettuja ominaisuuksia. Ratkaisumallit pyrittiin rajaamaan "kevyisiin korjaustoimenpiteisiin", millä on välitön vaikutus mm. käytettäviin kerrospaksuuksiin.
Koerakentamisessa ohjeellisena tavoitekantavuutena käytettiin tasoa 80 MN/m2,
vaikrentdmouspiknemtoalisnähök
mitoituslaskelmien sijasta. Kun lähtökohdaksi otettiin tarvittavat materiaaliominaisuudet, kuten materiaalin rasitus- ja pitkäaikaiskestävyys, omaavat materiaaliratkaisut, pohjautui mitoitus näiden ominaisuuksien saavuttamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Materiaaleja valittaessa tavoiteltiin ominaisuutensa mandollisimmin hyvin
säilyttäviä materiaaleja, jotka toimivat myös kulloisenkin käyttökohteen ja työtekniikan asettamien reunaehtojen puitteissa. Tämän rinnalla pyrittiin ottamaan huomioon eri rakennetyyppien tuomat edut kuormituksia tai routanousuja tasaavana
kerroksena, eristämisessä, erottamassa vanha ja uusi rakenne toisistaan ym.. Rakenteiden mitoitus ja tehdyt valinnat "varmistettiin" mm. kantavuuden suhteen perinteistä mitoitusmenettelyä käyttäen. Varsinainen mitoitus ei kuitenkaan perustunut
pelkästään tehtyihin laskelmiin, koska esimerkiksi Odemarkin mitoituskaavaa ei
voida suoraan soveltaa rakenteiden kaltaisiin ohuisiin, laattamaisiin ja välittömästi
alapuolella olevien kerrosten ominaisuuksista voimakkaasti poikkeaviin kerrosrakenteisiin.
Koerakenteiden kerrospaksuuksien ja rakennetyyppien valintaan ja mitoitukseen
ja laitetekniikan asettamatvaikutejöäolmysktviäoleanyörajoitukset ja reunaehdot. Esimerkiksi massiivirakenteita käytettäessä käyttökelpoinen kerrospaksuus rajoittuu pääasiassa välille 20 - 30 cm. Alle 20 cm:n rakennekerros ei vaikuta riittävästi tien ominaisuuksiin ja kerroksen pitkäaikaiskestävyys
saattaa heikentyä. Toisaalta yli 30 cm:n kerrospaksuus aiheuttaa ongelmia kapeissa
noustessa ja tien kaventuessa. jayrkäluis otehasuvin
Lisäksi reunojen tiivistystyö on usein hankalaa paksuja rakennekerroksia käytettäessä. Kerrosstabiloinneissa rajoittuu kerrospaksuus samoin välille 20 - 30 cm. Alarajan määräytymineen perustuu samoihin tekijöihin kuin edellä. Ylärajan muodostavat laiteteknisesti mandollinen sekoitussyvyys sekä stabiloitava kerros, joka on
soratiekohteissa usein varsin ohut.
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Tässä luvussa on kuvattu pääpiirteittäin ne rakennetyypit, joiden soveltumista kelirikkovaurioiden korjaamiseen ja vaurioiden ennalta ehkäisyyn on tutkittu. Kuvauksessa esitetään esimerkkeinä periaatekuvia rakenteesta, rakenteessa käytettäviä materiaaleja ja rakenteeseen liittyviä kokemuksia. Rakenneratkaisut on ryhmitelty seuraavasti:
Murskeratkaisut, esim.
Murskerakenne, perinteinen
Murskerakenne täydennettynä suodatinkankaalla
Geovahvisteen käyttö, esim.
Geovahvistematto ja murske
Geovahvisteverkko ja murske
Geovahviste tien reunan vahvisteena
Kuivatusratkaisut, esim.
Hydromatto
Sorasalaojaratkaisut
Vaakasalaojamatto
Kerrosstabilointi, esim.
Kipsi-sementti stabilointi
Masuunihiekka stabilointi
Rikinpoistojäte stabilointi
Finnstabi-stabilointi
Massiivirakenteet perustuen teollisuuden sivutuotteisiin, esim.
Tuhkakerros
Biotiitti+murske
Biotiitti+kipsi
Lämmöneristys, esim. kevytsora

3.1 M u rskeratkaisut
3.1.1 Peri nteinen murskerakenne
Yleisin ja lyhyellä aikavälillä halvin ratkaisu kelirikkovaurioiden korjaarnisessa on
tie saataisiinolutkanvdeprmiuskeotavml,j
nopeasti korjatuksi. Kokonaisuutta ajatellen nämä ratkaisut eivät ole olleet taloudellisia, koska murske pyrkii vähitellen sekoittumaan pohjamaahan, mikä pienentää
ratkaisulla saavutettua hyötyä. Lisäksi joihinkin paikkoihin voi syntyä 'murskepusseja, joiden kohdalla murskekerroksen paksuus voi olla jopa yli metrin. Tieraken
käyttäytymisen suuret vaihtelut johtuvat osin suurista murskekerroksen pak- -ten
suusvaihteluista. Murskeen lisaaminen tielle on tehokkain tapa vain väliaikaisena
ratkaisuna.
3.1.2 Peri nteinen murskerakenne suodatinkankaalla täydennettynä
Lähellä perinteistä ratkaisua on vaurioituneen, vanhan tien korjaus vahvistamalla
vanhaa rakennetta murskekerroksella, jonka alla on suodatinkangas sekoittumisen
ja se- estämik.Ranvuloidähentkraj vuskoittumisongelmia. Routakäyttäytymiseen suodatinkankaalla ei ole vaikutusta. Vaikutus rakenteen kantavuuteen on perinteisen murskerakenteen luokkaa, mutta suodatinkankaan estäessä sekoittumista rakenteen kestävyys paranee.
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Kulutuskerros

Murske

Suodatinkangas

Kuva 4: Esimerkki rakenneratkaisusta, jossa vanha rakenne on vahvistettu murskekerroksella, jonka alla on suodatinkangas ja päällä kulutuskerros.

3.2 Geovahvisteen käyttö
Kelirikkovaurioiden korjaamisessa on selvitetty erityyppisten geovahvisteiden
käyttöä: geovahvistematto murskeen kanssa, geovahvisteverkko murskeen kanssa
tien reunassa estämässä luiskan leviämistä ja parantamassa reunan jageovhist
kantavuutta.
Kuten suodatinkangasrakenne myös geovahvisterakenne on yksinkertainen toteuttaa. Geovahvisteita käytettäessä
- voidaan vähentää tarvittavan murskekerroksen paksuutta, jolloin uuden murskeen tarve ja siihen liittyvät materiaali- ja kuljetuskustannukset vähenevät
- kantavuus on parempi kuin murskeratkaisuissa ja tien reunat vahvistuvat
- pohjamateriaalien sekoittuminen est (erityisesti geovahvistemattoja käytettäessä)
- routimisen aiheuttamat haitat vähenevät
- käyttö on helppoa
- rakenteen kestoikä on pidempi kuin murskeratkaisuissa
Koerakenteissa käytettyjen korkealaatuisten ja —lujuisten geovahvistemateriaalien
hintavorjädekytösorainlkvudeorjamis.
Alemman jäykkyyden ja lujuuden omaavat vahvistemateriaalit ovat yleensä hinnaltaan edullisempia, mutta niiden elinikä rakenteessa voi olla lyhyempi.
3.2.1 Geovahviste ja murske
Geovahvisteen käytöllä voidaan ohentaa murskekerrosta. Geomatto on suodatin
ja kestävämpi sekä rakenta--kangstlimp,uvakstnehompi,
misen aikana että rakenteessa kuin suodatinkangas. Verkon vaikutus on samaa luokkaa, mutta sen erottava vaikutus on heikompi. Soratiekohteissa saatujen tulosten
perusteella lujuustaso 30 - 50 MN/rn vaikuttaa riittävältä. Testatut vahvisteet oli-
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vat selvästi lujempia. Geovahviste levitetään tien pituus- tai poikittaissuuntaan ii
kankaita n.0,5 metrillä ao. suunnassa.
-mitäen

III[JI11IUIIIIIII1II11IIIIIIIII1IIllhIII1IIIIIIIII1I
-

/

Kuva 5: Periaatekuva koerakenteista, joissa vanha rakenne on vahvistettu goevahvisteella.

3.2.2 Geovahviste + murske; vanhan tierakenteen hyödyntäminen

Periaatekuva (kuva 6) esittää ratkaisua, jossa käytetään geovahvistetta ja mursketta
hyödntäevairk.Mälvanhteroks u,ant
rakenne tehdä vanhan päälle. Verkon käyttö tekee mandolliseksi ohuemman ko
murskekerroksen käyttämisen, mutta se ei täysin estä materiaalien sekoittumista.
Maton käyttö puolestaan erottaa kerrokset täysin.
Kulutuskerros

Vanha murske

Geovahviste

Kuva 6: Periaatekuva koerakenteesta, jossa vanha rakenne on vahvistettu geovahvisteella.

3.2.3 Geovahviste tien reunan vahvisteena

Lähtötilanteessa ongelmat keskittyvät tien reunaosille, missä kantavuus on huono:
pyrki leviämään ojiin päin ja tukkimaan ne vähitellen. Vahviste parantaa selvästi tie
reunojen kantavuutta ja estää leviämisen. Periaatekuvassa (kuva 7) esitetään ratkaisua, jossa kokeiltiin tien reunan vahvistamista geovahvisteen avulla (taittamalla
geovahviste). Kuvassa 7 esitetty ratkaisu on suhteellisen suuritöinen. Toinen, yk-
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sinkertaisempi, vaihtoehto on vahvistaa reuna erillisellä vahvistekaitaleella pussittamatta reunaa, kuva 8.

n. 1 m(min800mm)

Kuva 7: Periaatekuva reunaa vahvista vasta koerakenteesta, jossa on geovahvistepussi

reunoila.

X) mm murske
Om

1.5m

Kuva 8: Periaatekuva yksinkertaisesta reunaa vahvistavasta rakenteesta käytettäessä
geovahvistetta.

3.3 Kuivatusratkaisut
Kuivatusratkaisut ovat välttämättömiä sorateiden kelirikkovaurioiden ennalta ehkäisyssä esimerkiksi silloin, kun tie on sivukaltevassa maastossa ja vettä virtaa tierakenteen alle. Vasta ongelman aiheuttajan poistaminen korjaa tilanteen tällaisissa
tapauksissa, vaikka ongelmia voidaan pienentää käyttämällä muita korjausratkaisu
on suunniteltava tapauskohtaisesti.
-ja.Kuivtsrk
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Kuivatusrakenteina esitetään tässä seuraavat vaihtoehdot: hydromatto, sorasalaojat
javkslomt.
3.3.1 Hydromatto

Periaatekuva (kuva 9) on ratkaisusta, jossa hydromatto on pystysuunnassa tien molemmilla reunoilla.
Hydromatto voidaan pyrkiä korvaamaan pelkällä salaojasoralla tai hiekkatäytöllä.
Hydromatto kuitenkin tehostaa veden liikkumista ja kuivatusta.
3.3.2 Sorasalaojarakenteet

Periaatekuvassa (kuva 10) on rakenne, jossa sorasalaoja on rakennettu tien toiselle
puolelle, jolta vesi valuu tierakenteisiin. Tarkoituksena on katkaista veden virtaus
tierakenteen alla oleviin routiviin kerroksiin. Tämänkaltaista rakennetta käytetään
nimenomaan silloin, kun veden tulosuunta on selvästi määriteltävissä.
Periaatekuvassa (kuva 11) on nk. yleiskuivatusrakenne, jossa sorasalaojat sijaitsevat tien molemmin puolin. Sorasalaojien keräämä vesi johdetaan koerakenteen
päästä sivuojiin (rinnepaikka). Tällä rakenteella kuivatus on tehokkaampaa kuin
edellisellä rakenteella. Molemmin puolin olevat salaojat vaikuttavat tehokkaammin
myös kapillaarisesti nousevaan kosteuteen.

vanha rakenne,
routiva

murske

1:.
Tarvittaessa hydromatto voidaan
asentaa molemmille puolille tietä

Kuva 9: Kuivatusratkaisu hydromattoa käyttäen.

n 0,5 m

e1OOO

Kaivanto
joko salaojakoneella
kapealla kauhallatai
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maasto
nousee

routiva pohjamaa

VE

Salaoja/rumpu

Salaojasora+suodatin-

kangas

Kuva 10: Sorasalaojarakenne tien toisella puolella.

r
-

:

---

10002000
mm

*------rn-----------.

Kuva 11: Sorasalaojarakenne tien molemmin puolin

3.3.3 Vaaka salaojamatto

Periaatekuvassa (kuva 12) on rakenne, jossa tien alla on salaojamatto vaakatasossa.
pinnasta lukien maton syvyys on tien keskellä suurempi kuin laidoilla, minimi-Tien
kaltevuuden ollessa 10 %. Tien keskilinjalla on salaojaputki, jonka kautta maton ja
sen molemmin puolin olevan ohuen hiekkakerroksen keräämä vesi johdetaan pois
rakenteen päästä lähtevään purkuputkeen.Rakennuskohteissa voidaan hyödyntää
vanha pohjamaa ja rakennekerrokset uudelleen.Uutta mursketta käytetään tällöin
ainoastaan kulutuskerroksessa.
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4*

Salaojaputki

Salaojamatto

ja ohut suojahiekkakerros

Kuva 12: Vaakasalaojara kenne

3.4 Kerrosstabilointi
Stabilointi on monesti taloudellisesti, teknisesti ja ympäristövaikutusten kannalta
tehokas ratkaisu sorateiden kelirikkovaurioiden korjaamisessa ja ehkäisyssä:
- Stabiloinnit antavat mandollisuuden käyttää uudelleen vanhaa tiemateriaalia,
jolloin uuden murskeen tarve on pieni
- Stabiloinnit ovat kustannuksiltaan kilpailukykyisiä ratkaisuja
- Stabiloinneilla on saavutettu seuraavia, rakenteen kestoikää lisääviä teknisiä
etuja:
- kantavuusongelmat poistuvat
- sekoittuminen estyy
- epätasaiset routaliikkeet tasaantuvat
- reunat vahvistuvat
- Sorateiden stabiloinneissa voidaan käyttää tunnettuja, kaupallisia sideaineita.
Teollisuuden sivutuotteiden joukosta löytyy näille tehokas ja usein taloudellisempi vaihtoehto moniin tilanteisiin.
- Stabilointityön onnistuminen edellyttäa tehokasta vanhan tiepinnan jyrsintää ja
sideaineen sekoittamista rakennuspaikalla
- Stabiloinnit soveltuvat erinomaisesti myös pistemäisten kelirikkovaurioiden,
kuten esimerkiksi savisilmäkkeiden korjaamiseen. Tällöin stabilointi tehdään
lyhyellä tieosalla.
Tässä yhteydessä käsitellään seuraavilla materiaaleilla stabiloituja rakenteita: kipsisementti, masuunihiekka, rikinpoistojäte, ja Finnstabi®. Kerrosstabiloinnin rakenne on kuvattu yksinkertaisena periaatekuvana, kuva 13.
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(Kulutuskerros)
V

-

Stabilointi 15 —25 cm
Pohjamaa

Kuva 13: Periaatekuva kerrosstabiloidusta rakenteesta.

Seuraavat esimerkit sideaineresepteistä ovat vain suuntaa-antavia:Kipsi-sementti
stabilointi voidaan toteuttaa stabiloimalla vanha rakennekerros käyttämällä prosessikipsin ja yleissementin seosta n. 10 % stabiloitavan maa-aineksen kuivapainosta.
Masuunihiekkastabiloinnissa vanha rakennekerros voidaan stabiloida masuunihiekan ja kaikin seoksella, jossa CaO:a on n. 2 % masuunihiekan kuivapainosta.
Masuunihiekkaa voidaan tarvita n. 30 % stabiloitavan materiaalin kuivapainosta.
Vanha rakenne voidaan stabiloida myös rikinpoistojätteellä (Lohjamix), jota on
esim. 6,5 % stabiloitavan massan kuivapainosta. Finnstabilla stabiloitaessa käytetään aktivaattorina kaikkia sekä mandollisesti myös masuunikuonajauhetta tai
4 - 6 %.
semntiä.Tavl sdentarvi

3.5 Mass iivirakenteet perustuen teollisuuden sivutuotteisiin
Seuraavassa on käsitelty massiivirakenteita, jotka perustuvat voimalaitostuhkaan,
murskeeseen sekoitettuun biotiittiin ja biotiitti -kipsi -seokseen. Näistä eniten kokemusta on tuhkan käytöstä. Biotiitin ja (fosfo-)kipsin osalta tarvitaan lisätutkimuksia niiden jalostamiseksi soveltuvaan muotoon. Fosfokipsin hyötykäytön kehittämiseksi onkin käynnissä oma projektinsa.
Teollisuuden sivutuotteiden käyttö rakennustuotannossa edellyttää niiden käyttöä
ohjaavan lainsäädännön luomista ja/tai niiden tuotteistamista: spesifikaatio, käyttöalueen määrittely ja käyttöohje (hinnoittelun lisäksi) - myös tätä varten tarvitaan
tutkimus- ja kehitystyötä sekä niiden ohessa aikaansaatavia referenssejä.
Esimerkiksi tuhkat ovat erinomaisia rakennemateriaaleja, mutta eri voimalaitoksien
tuhkalaaduissa on merkittäviäkin eroja. Tuhkaa muodostuu erilaisissa polttoprosesseissa, jolloin sitä kerääntyy poittokattilan pohjalle (pohjatuhka) tai savukaasujen
suodattimiin (lentotuhka). Tuhkan ominaisuudet riippuvat paitsi edellä mainituista
tekijöistä, myös tietyistä polttoprosessin parametreista kuten; poltettava raaka-aine,
polttotekniikka, polttoprosessin säädöt ja savukaasujen puhdistustekniikka.
Tuhkan maarakennuskäytöstä on erittäin positiivisia kokemuksia jo noin 20 vuoden
ajalta:
- tuhka tiivistyy hyvin ja muodostaa lujan, laattamaisen rakenteen, joka parantaa
tien kantavuutta ja toimii samalla lämpöeristeenä
- tuhkan lämpöä eristävä vaikutus näkyy routanousujen pienentymisenä ja tasoittumisena
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- tuhka on kevyttä, mistä on hyötyä pehmeikköpaikoilla
- tuhkaa on oikein käytettynä helppo käsitellä, mikä nopeuttaa rakentamista
- tuhkarakenteen päällä voi liikennöidä välittömästi sen esitiivistyksen jälkeen
- tuhka on joko itselujittuvaa tai vaatii aktivaattoriksi pienen sideainelisäyksen

Alla on massiivirakenteen periaatekuva (kuva 14). Vanhaa mursketta käytetään
uuden massiivirakenteen päällä suojakerroksena ja/tai massiivirakenteen reunatukena.
Kulutuskerros
Vanha murske, 50
Uusi rakennekerros,
20m

Murske 50
rak. vanh
Pohjamaa

Alkutilanne

Uusi rakenne

Kuva 14: Massiivirakenteen periaatekuva

3.5.1 Tuhkakerros

Penaatekuvan (kuva 14) mukaisessa rakenteessa uutena rakennekerroksena on voimalaitostuhkan ja mandollisen sideaineen seos. Koerakenteessa käytettiin nk. sekatuhkaa, jonka polttoaineena käytettiin turvetta (68 %) ja kivihiiltä (32 %), ja tämän tuhkan käyttö edellytti stabiloimista. On huomattava, että tuhkan käyttäminen
monissa tapauksissa mandollista ilman sideainetta, mutta lopullinen lujuus jaon
kantvusjälöihaemnks.Sd äytöarpesnvikumyö
varastointitapa, ts. voidaanko tuhka ottaa käyttöön kuivana vai kosteana. Koerakenteessa käytettiin tuhkakerroksen päällä n. 10-15 cm suojaavaa murskekerrosta, josta
oli vanhasta rakenteesta uudelleen käytettyä mursketta. Vanhaa mursketta voi- osa
daan hyödyntää myös reunatukena. Tuhkaseoksen alla voidaan käyttää suodatinkan
vaikka se ei ole useimmissa tapauksissa tarpeen.
-gast,
3.5.2 Biotiitti+murske

Massiivirakenteen (kuva 14) uutena rakennekerroksena on testattu myös biotiitti+murske —seosta. Sideaineena voidaan käyttää esim. sementin ja masuunikuonajauheen seosta n. 12 % runkoaineen kuivapainosta. Koerakentamisen yhteydessä
seos valmistettiin Kemira Chemicalsin Siilinjärven tehtaalla ja sekoitettua massaa
varastoitiin n. 1 kuukausi ennen rakentamista.
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3.5.3 Biotiitti + (prosessi- I. fosfo-)kipsi
Massiivirakenteessa (kuva 14) on testattu myös biotiitti+kipsi -seosta. Koerakentamisessa käytettiin sideaineena sementin ja masuunikuonajauheen seosta 12 % runkoaineen kuivapainosta. Kuten edellisessä tapauksessa, seos valmistettiin Kemira
Chemicalsin Siilinjärven tehtaalla ja sekoitettua massaa varastoitiin n. I kuukausi
ennen rakentamista.

3.6 Lämmöneristys kevytsoralla
Periaatekuvassa (kuva 15 ) on esimerkki lämmöneristysrakenteesta, jossa eristyskerros on kevytsoraa. Kevytsora voidaan korvata lentotuhkalla, jolloin tarvittava kerrospaksuus on jonkin verran suurempi
Kevytsorakerroksen päällä on esimerkkitapauksessa suojaava ja kuormia tasaava
murskekerros ja sen päällä kulutuskerros. Vanhaa rakennetta on tässäkin pyritty
hyödyntämään mandollisimman tehokkaasti käyttämällä sitä kevytsorakerroksen
päällä. Mikäli uusi rakenne tehdään kokonaan vanhan rakenteen päälle, tulee huolehtia reunojen riittävästä tukemisesta.

________ V

-

Kulutuskerros, 100 mm

:=
-

Vanha murske 200 mm
Suodatinkangas

-

Kevytsora 200 mm

vanha tierakenne
Yofljamaa

Kuva 15: Periaatekuva kevytsorarakenteesta lämmöneristyksenä.
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4 RAKENNERATKAISUJEN ANALYSOINTIA

Yleistä

4.1

Eri rakenneratkaisujen osalta tutkimustulokset ja niiden analysointi perustuvat tutkimusprojektin seurantatutkimuksissa saatuihin tuloksiin ja kokemuksiin (vrt, luku
lisätietoa, jota on kertynyt tutkimusprojektin päätyttyä sen jatko-2).Täydentv
projekteissa ja muissa projekteissa saatujen kokemuksien pohjalta, on kuitenkin
käytetty hyväksi analysoitaessa luvussa 3 esitettyjä rakennetyyppejä sekä materiaaleja ja menetelmiä niiden toteuttamiseksi.
Seurantatutkimuksissa suoritettiin mittauksia erilaisin instrumentein sekä kantavuusmittauksia, koekuoppatutkimuksia, rakenteiden vauriokartoitusta ja tienpitäjien
hasteluj.Näidnkhtymprisövaukentliyväsanalyyseja (ks. luku 2). Tuloksia käsitellään rakenneratkaisuittain ja mandollisimman paljon yleistäen. Tämän vuoksi on korostettava, että tulokset ovat suuntaaantavia. Eri rakenneratkaisujen osalta esitetään ne ongelmatilanteet, joihin ratkaisulla on pyritty vaikuttamaan, ja ne tulokset, jotka rakenneratkaisuilla on saavutettavissa. Itse rakenneratkaisut on esitelty jo edellisessä luvussa (3). Ongelmatilanteisiin on viitattu jo aikaisemmin luvun 2 taulukoissa 1 ja 3.
Tutkimusprojektissa mitattiin kantavuus vuosittain jokaisessa kohteessa. Mittaustuloksista määritettiin kulloinenkin tulosten keskiarvo ja minimiarvo. Tässä julkaisussa vertaillaan eri rakenneratkaisuja keskenään, jolloin tulokset esitetään molempien tulosten osalta eri mittausajankohtien tulosten keskiarvona. Kantavuusmittaustuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon mittausajankohdat, joilla on huomattava vaikutus tuloksiin. Vaikka mittaukset pyrittiinkin ajoittamaan vuosittain
aina samalla tavalla, vaihteli kevään edistyminen kantavuustilanteen kannalta eri
mittauskohteissa. Joissakin tapauksissa mittausmenetelmäkin vaihteli eri vuosina.
Joissakin tapauksissa ohut mutta joustava rakenne antaa (mm. kerrosstabiloinnit ja
massiivirakenteissa) käytetyillä mittausmenetelmillä mitattuna todellista huonom
kuvan rakenteen kantavuudesta. Myös tien pinnan kunto on vaikuttanut tulok--man
siin. Lisäksi on otettava huomioon, että koeosuudet valittiin mandollisimman huonoille tiekohdille, ja vertailuosuudet olivat parempikuntoisia. Tämän vuoksi kantavuusmittausten tuloksia on tarkasteltava suuntaa-antavina. Oleellisempaa on rakenteiden kestävyys ja niiden liikennöitävyyden säilyminen hyvänä eri olosuhteissa.
Ympäristötutkimukset keskitettiin niihin koerakennuskohteisiin, joissa käytettiin
teollisuuden sivutuotteita. Näissä koerakennuskohteissa otetuista pinta- ja pohjavesinäytteistä analysoitiin sellaiset alkuaineet ja yhdisteet, joiden oletettiin lisäävän
ympäristökuormitusta ao. teollisuuden sivutuotteiden kokonaispitoisuuksien vuoksi.
Seurantatutkimuksen tuloksia vertaillaan sekä ennen rakentamista otettujen vertailunäytteiden tuloksiin että talousveden (juomaveden) ohjearvoihin (STM 1994).
eri näytteenottoajan- Näyteidnasulokvertipsunaktv
kohtina vallinnut hydrologinen tilanne. Koska analysoitavien aineiden pitoisuudet
riippuvat kulloinkin "liikkeellä olevan" veden määrästä, kaikkia tuloksia ei ole voitu
vertailla keskenään. Lisäksi analyysituloksiin ovat voineet vaikuttaa erilaiset näytteenottoon liittyneet ham.tekijät.
Vanhan rakenteen hyväksikäyttö samoin kuin pyrkimys yksinkertaiseen rakennustapaan näkyy hyvin esimerkkiratkaisujen toteutustavoissa. Monissa tapauksissa käy-
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tetty työtapa tai vanhan rakenteen hyödyntäminen, ts. murskeen talteenotto ja uudelleenkäyttö, on kuitenkin työlästä ja hankalaa. Kerrosstabiloinnissa rakenteen
hyödyntäminen on luontevaa, muissa tapauksissa potentiaalinen käyttö on lähinnä
reunojen tukena. Käyttöä on siis harkittava tapauskohtaisesti.
Tienpitäjiltä saatujen palautteiden ja arviointien perusteella toteutuivat testatut korjausratkaisut kunnossapitotarvetta pienentävästi. Lyhyiden koeosuuksien vuoksi
rakenteiden keskinäinen vertailu ja kustannusvaikutusten tarkka arviointi todettiin
kuitenkin hankalaksi. Ratkaisusta riippuen rakenteiden pitkän aikavälin kustannusten on arvioitu vähenevän 10 - 30 % verrattuna perinteisiin ratkaisuihin (ks. luku
5).

4.2 Murskeratkaisut
Suodatinkangasrakenteet ovat yksinkertaisia toteuttaa. Niillä voidaan poistaa kelirikkoajan kantavuus- ja sekoittumisongelmat, mikäli pintasorastus on riittävä. Rakentaminen voidaan suorittaa liikennettä juurikaan häiritsemättä. Erikoiskalustoa ei
tarvita. Suodatinkangas on geovahvisteisiin verrattuna huomattavasti helpommin
rikkoutuva. Tämän vuoksi suodatinkangasratkaisut ovat lyhytikäisempiä kuin esim.
geovahvisteratkaisut. Suodatinkankaalla ei poisteta tien reunaosien kantavuusongelmiaja painumista.
Suodatinkangas + murske —rakenne toteutettiin tiekohteessa, jonka pääasialliset ongelmia olivat kantavuus sekä reunojen painuminen ja leviäminen. Tavoitteeksi asetettiin kantavuuden parantaminen rakennepaksuutta lisäämällä, reunojen vahvistaminen sekä näiden lisäksi pohjamaan ja uuden rakennekerroksen sekoittumisen
estäminen.
Vuonna 1997 tie oli kokonaisuudessaan kohtuullisen hyvässä kunnossa, sen pinta oli
kiinteä eikä kuoppia tai urautumista esiintynyt. Tien reunat olivat hieman painuneet
mikä korostui koerakenteiden kohdalla, jotka muuten olivat ympä- japehmnt,
röiviä tieosuuksia paremmassa kunnossa. Tien reunaosien ongelmat johtuvat ilmeisesti tien leviämisestä koerakentamisen jälkeisten kunnostustoimenpiteiden vaikutuksesta, koska reunaosat jäivät koerakenteen ulkopuolelle. Koekuoppatutkimuksissa todettiin suodatinkankaan päällä olevan murskekerroksen olevan suunniteltua
ohuemman (V.1997 18 - 23 cm; suunniteltu 30 cm). Koekuopan kohdalla rakenne
oli hyvin muotonsa säilyttänyt. vaurioton ja sekoittumaton. Suodatinkankaankin
kuntolihyvä.
Kuva 16.

36

Sorateiden kelirikkovaurioiden korjaaminen
RAKENNERAIKAISUJEN ANALYSOINTIA

Kuva 16: Suodatinkangasja ,nurske. Koekuoppa.

Tienpitäjän mukaan tiellä aikaisemmin esiintynyt vaikea kelirikko on jäänyt pois
eikä toimenpiteitä kantavuuden parantamiseksi ole tarvittu koerakentamisen jälkeen. Kantavuusmittauksissa todettiin, että kantavuus on kuitenkin pysynyt lähtötilanteen 80 MN/m2 tasolla (ks. myös kuva 26).
4.3 Geovahvisteen käyttö
Geovahvisteen käyttöä kokeiltiin tutkimusprojektin yhteydessä neljässä eri rakenteessa, joista yhdessä oli kyse reunan vahvistamisesta. Geovahvisteen käytöllä tutkittiin rakenneratkaisujen vaikutusta seuraaviin tyypillisiin sorateiden ongelmiin:
- heikko kevätkantavuus
- epätasainen routiminen
- painumat, savisilmäkkeet
- raiteistuminen
- reunaongelmat, kuten halkeilu ja painuminen
Geovahvisteratkaisujen selkeys ja yksinkertaisuus tekevät niiden käyttöönottokynnyksen matalaksi. Ratkaisut eivät vaadi rakennettaessa erikoiskalustoa. Vahvisteita
käytettäessä voidaan tarvittavia rakennekerroksia ohentaa ja säästää tätä kautta kustannuksissa. Tutkimusprojektissa on todettu rakenteiden toimivan suunnitellulla
tavalla: niillä on voitu parantaa tien liikennöitävyyttä ja kantavuutta, poistaa tien
reunaosien ongelmia ja erottaa uusi tierakenne vanhasta. Geovahvisteita käytettäessä voidaan myös tasata routanousueroja. Perinteisiin murskeratkaisuihin verrattuna
geovahvisteratkaisujen käyttöikä on pidempi ja tien laatu korkeampitasoinen myös
pidemmällä aikajänteellä.
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Tutkimusprojektissa on todettu mm. seuraavaa:
- Yli tien ulottuva geovahviste sitoo tierakenteen hyvin ja ehkäisee sulamisvaiheen aikaista painumista, reikiintymistä, savisilmäkkeitä tai reunaosien
"repsahtamista".
Vaikea kelirikko on jäänyt pois eikä toimenpiteitä kantavuuden parantamiseksi
oltu tarvittu koerakentamisen jälkeen. Routanousut eivät ole poistuneet, mutta
ne ovat merkittävästi tasoittuneet ja loiventuneet.
Tutkimusprojektissa käytetyt geovahvisteet toimivat myös ohuen murskekerrok
kanssa, vaikka joutuivatkin täten suurelle kuormitukselle (ks. kuva 18). Eri--sen
tyyppiset vahvistemateriaalit käyttäytyvät kuitenkin tietyissä olosuhteissa eri tavoin (mm. vaurioherkkyydessä on eroja).
Koekohteissa todettiin geovahvisteiden päällä olevien murskekerrosten paksuuksien vaihtelevan, mutta tämä johtui mm. reunan painahtamisesta tai pinnan
tasauksesta kunnostustoimenpiteiden yhteydessä.
Rakentamisen jälkeisissä kantavuusmittauksissa todettiin kantavuuksien parantuneen merkittävästi lähtötilanteeseen nähden: koekohteissa suoritettujen mittaustulosten keskiarvojen vuosikeskiarvona 50 % ja vuosiminiminä 64 % (ks. kuva 26).
Yhdessä kohteessa seurattiin geovahvisteen käyttäytymistä mattoon asennettujen venymäliuskojen avulla. Vahvisteen venymä oli suurimmillaan tien keskilinjalla ja pienentyy tien reunaa kohti mentäessä. Mittaustuloksista näkyy vahvisteen periodinen toiminta: muodonmuutokset kasvavat tasaisesti ja saavuttavat
huippunsa keväisen kelirikon aikana. Tien kuivuessa ja kelirikkotilanteen mentyä ohi vahvisteeseen kohdistuvat rasitukset pienenevät ja muodonmuutok-set
alkvtpu.
Vanhan rakenteen hyödyntäminen geovahvisterakenteissa riippuu pitkälti uuden
murskeen kuljetusmatkasta. Uudelleen hyödynnettävän murskeen kasaaminen
kapean tien reunalle voi aiheuttaa ongelmia, jos mursketta pääsee valumaan sivuojiin. Parempi tapa olisi kasata murske välivarastoon, jos mandollista. Vanha murske voidaan siirtää takaisin tielle esim. traktorikaivurilla, ja leveän tien
reunoilta tiehöylällä.
Rakentaminen voidaan suorittaa liikennettä häiritsemättä. Liikennöintiä geovahvisteen päällä ei suositella, vaikka projektissa toteutetun rakentamisen yhteydessä todettiinkin geovahvisteen kestävän rakentamisen aikaisen liikennöinnm. Kuva 17.
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Kuva 17: Vahvisterakentarnista

Kuva 18: Koekohteelta otettu nävtepala geovahvistematosta 150/150. Tässä kohteessa
geovahvisteessa todettiin v. 1997 hankaumia ja pieniä reikiä, mutta kokonaisuudessaan
maito oli säitynyf hvväkuntoisena ja rakenne oli toiminut toivotulla tavalla 5 vuoden
aikana rakentamisesta.
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Geovahvistemateriaalien käytön yleistyminen soratiekohteissa edellyttää uusien,
nykyisiä edullisempien, mutta laadultaan riittävän hyvien ja toimivienhinolta
materiaalien kehittymistä. Kokemusten perusteella vaikuttaa siltä, että riittävä lujuustaso on luokkaa 30—50 MN/rn.
Geovahvisteet joutuvat yleensä ohuiden murskekerrosten alla suurelle kuormitukselle alttiiksi sekä rakentamisen aikana että liikenteen vaikutuksesta. Mekaaniseen
kestävyyteen vaikuttavat rakentamisen aikana geovahvisteeseen kohdistuvat rasitukset (ajoneuvojen liikkuminen vahvisteen päällä, murskeen levitys) ja dynaaminen
kuormitus. Kuormitukseen vaikuttavat myös rakenteen kerrospaksuudet vahvisteen
ja yläpuolella sekä kerrosmateriaalien raekoko ja särmikkyys. Soratiekohteissaaltämättä käytetä erillisiä suojakerroksia vahvisteen ylä- ja/tai alapuolella.

rakenpyitämandolsiykert,jonisävlt-

Reunaa sitovat geovahvisterakenteet

Erikoiskysymyksenä on soratien reunaosan vahvistaminen geovahvisteen avulla.
sidottiin soratien reunaosat geovahvistematon muodostamaanTutkimsprojea
pussiin. Saatujen kokemusten perusteella kohteessa aiemmin esiintyneet reunojen
ovat poistuneet.
kantvusogelm
Uusien reunaratkaisujen ideoinnissa tulee muistaa. että ne eivät saa olla monimutkaisia ja hankalia toteuttaa. Tutkimusprojektissa testattu ratkaisu on liian työläs
ajatellen laajempaa käyttöönottoa. Tämä ratkaisu soveltuu parhaiten erityisen pahoille pehmeikköpaikoille, mutta ei normaalitoimenpiteeksi. Reunarakenteen käytön yhteydessä saatuja positiivisia kokemuksia kannattaa kuitenkin hyödyntää kehitettäessä geovahvisterakenteita ja niihin liittyviä rakentamisen työmenetelmiä— samoin koko tien leveydelle tehtäviä rakenteita koskien. Rakennetta ja sen toteuttamisessa käytettävää työtekniikkaa onkin myöhemmin kehitetty yksinkertaisemmaksi
reunalla).
(geovahistukl

4.4 Kuivatusratkaisut
Kuivatuksen tehostamista on tutkittu ongelman ratkaisuna kohteissa, joissa pääasiallisena ongelmana olivat routaheitot. Lisäongelmina olivat rakennekerrosten paksuusvaihtelut ja sekoittuminen. Lisäksi yhdessä kohteista tien reunaosat pyrkivät
leviämään ojiin päin, ja tiellä esiintyi yksittäisiä reikiä ja silmäkkeitä.
Kuivatusrakenteiden avulla on pyritty rajoittamaan rakennekerrosten vedensaantia
n, että routiminen ja sitä kautta myös routanousuerot vähenevät merkit- sinäma
tävästi. Näin pystytään parantamaan tien kuntoa merkittävästi myös sulamisvaihees
on kokeiltu hydromattorakennetta , sorasalaojaratkaisuja ja-sa.Kuivtrken
vaakasalaojamattoa. Koekohteet valittiin siten, että kuivatusrakenteiden keräämä
vesi oli helppo johtaa pois.
Tuloksien perusteella voidaan yleistäen todeta seuraavaa
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Kuivatusrakenteet vaativat erityistä huolellisuutta toimiakseen. Ne ovat muita
kelirikkovaurioiden korjaamisen vaihtoehtoja vaikeampia ajatellen niiden edellyttämää ennakkosuunnittelua ja —tutkimuksia.
Kuivatusrakenteet on suunniteltava tapauskohtaisesti. Kuivatusrakenteita suunniteltaessa ja rakennettaessa on erityisesti huolehdittava rakenteen purkuputkien
kunnollisesta suojaamisesta ja merkitsemisestä. Myös rakentamisen aikainen
laadunvalvonta on tärkeää.
Hydromatto- ja vaakasalaojamattorakenteet ovat saavutettavaan hyötyyn nähden suhteellisen työläitä ja kalliita toteuttaa, minkä vuoksi niitä ei voi suositella
"vakioratkaisuiksi" kuivatusongelmiin.
Sorasalaojat ovat helppoja ja kustannuksiltaan edullisia toteuttaa, ja niiden
avulla voidaan varsin tehokkaasti poistaa paikalliset kuivatusongelmat. Tien sivulta sen alle virtaavan veden tuloreitti on yleensä helposti tunnistettavissa, ja
veden tulo sorasalaojalla. Tierakenne ongelmatvidhkäs emal
tie-voidanmyöskutlojian,kuetriävnsyle
rakenteen alapuolelle (syväsalaoja).
Salaojilla voidaan oleellisesti parantaa tien liikennöitävyyttä pahimpaan ongelma-aikaan keväisin, mutta niillä ei ole yksinään käytettynä ratkaisevaa vaikutusta tien kantavuuden parantumiseen (ks. kuva 25). Joissain tapauksissa kuivatuksen tehostaminen on kuitenkin välttämätöntä.
- Sorasalaojaa voidaan käyttää routaheittojen pienentämiseen.
Eräässä Hämeen tiepiirin kohteessa on kokeiltu tien pituussuuntaisessa rinteessä
noin 1,8 metrin syvyistä, tien keskelle sijoitettua salaojaa, joka on täytetty karkealla
hiekalla. Salaojan keräamä vesi johdettiin pois kaivannon pohjalle asetettua salaojaputkea pitkin. Ennen kokeilua tien pintaosa pyrki valumaan veden mukana rinnettä alaspäin, mutta korjauksen jälkeen ongelma on poistunut.
Eräässä toisessakin kohteessa on tehty onnistunut kokeilu tien painumisen ja leviämisen est •seksi: Tien sivuoja oli täytetty karkealla seulontajätteellä, jolloin siihen
muodostui samalla salaoja. Samalla seulontajäte tukee tien reunaa ja parantaa reunan kantavuutta.

4.5 Kerrosstabilointi
Sorateillä kokeilluista stabiloinneista saadut kokemukset ja palautteet ovat olleet
pääosin positiivisia, mutta ongelmiltakaan ei ole vältytty. Stabiloinneilla on pystytty parantamaan tien kantavuutta ja estämään kerrosten sekoittuminen,
"silmäkkeiden" muodostuminen ja raiteistuminen. Kantavuuden ja liikennöitävyy
parantuminen näkyy kantavuusmittaustuloksissa, mutta vielä paremmin koera--den
kenteiden kohdalla saatujen käyttökokemusten kautta. Eri kohteiden kantavuuksien
keskiarvoina vuosikeskiarvot olivat parantuneet 48 % ja vuosiminimit 65 % (ks.
26).
kuva
Laattamainen stabiloitu rakenne tasaa pieniä routanousueroja, mutta stabilointiratkaisuilla ei voida täysin ratkaista pahoja, epätasaisesta routimisesta aiheutuvia ongelmia. Eräs suurimmista stabiloinnin eduista on mandollisuus käyttää vanhan tierakenteen materiaalit hyödyksi, jolloin vähennetään uusien materiaalien tarvetta ja
kuljetsia.
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Stabilointi on sinällään erinomainen korjausratkaisu, mutta sen toteuttamisessa käytettäviä työmenetelmiä on kehitettävä edelleen, Tutkimusprojektissa testattiin tiehöylää, kaivinkonetta ja maatalousäestä, jolloin rakentaminen kyllä onnistui, mutta
lopputulos ei ollut täysin homogeeninen. Pistemäisten ongelmakohteiden korjaamisen nämäkin menetelmät soveltuvat, mikäli otetaan jo ennakolta huomioon heikompi
sekoitustulos ja kompensoidaan se kasvattamalla sideainemäärää. Laajempaa käyttöä varten on kehitettävä homogeenisen sekoitustuloksen varmistava, riittävän yksinkertainen työtekniikka. Nykyisin ainakin vaativimmissa kohteissa on suositeltavaa käyttää stabilointijyrsintä sekoitustyössä.
Stabiloidun kerroksen minimipaksuudeksi suositellaan jatkossa 200 mm, jolloin
rakenteista tulee kestävämpiä ja vähemmän herkkiä työvirheille. Ennen rakentamista tulee varmistaa, että stabilointikelpoista tierakennetta on riittävän paksulti
(stabilointi ei saa ulottua pohjamaahan).
Kehitystyötä vaatii myös uudentyyppisten reunaratkaisujen kehittäminen stabiloituihin rakenteisiin. Kelirikkotutkimuksen kaikissa tähänastisissa koekohteissa tien
reunaosa pyrki painumaan heti stabiloidun rakenteen ulkopuolelta, jolloin syntyi
reunahalkeamia. Näiden haitta on lähinnä kosmeettinen, mutta näkyvä.
Seuraavassa yhteenvetoa en stabiloinneissa saavutetuista tuloksista:
Finnstabi-stabilointi:

- Lähtötilanteessa kohteen ongelman muodostivat heikko kevätkantavuus, painu mat, savisilmäkkeet ja reunaongelmat.
- Rakentamisen (1992) jälkeisissä kantavuusmittauksissa todettiin kantavuuden
parantuneen merkittävästi. Todellinen muutos on käytännössä mitattua suurempi, sillä kohteiden lähtötilanteen kantavuusmittaukset vuonna 1991 tehtiin ajankohtana, jolloin pahin kelirikkovaihe oli jo ohi. Finnstabi-stabilointi kohotti
osuuden kantavuuskeskiarvon noin kaksinkertaiseksi 35 MN/m2:sta 82
MN/m2:in ja minimiarvon lähes 3-kertaiseksi alle 20 MN/m2:sta lähes 60
MN/m2: in.
- Finnstabi-stabiloinnin vaikutuksesta tien kunto muutenkin parantui selvästi. V.
1997 voitiin todeta, että stabiloidun kerroksen ominaisuudet eivät ole ajan ja rasitustekijöiden vaikutuksesta heikentyneet.
- Koekuoppatutkimuksissa todettiin stabiloidun kerrospaksuuden vaihtelevan,
mutta olevan keskimäärin suunnitellun paksuinen (n. 30 cm) . Sekoitus ei ollut
aivan tasainen, minkä arvioidaan johtuvan sekoitustavasta (kaivinkoneen kau
-ha).
Kuva 19.
- Koekohteesta otettujen pinta- ja pohjavesinäytteissä ei ole ollut todettavissa
pitoisuuksien nousuja tai muitakaan muutoksia, jotka johtuisivat koerakentami
-sea
käytetyistä materiaaleista.
- Finnstabi -kalkki —sideaineseosta optimoimalla pystytään pienentämään tarvittavaa sideainemäärää ja tätä kautta sideainekustannuksia.
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Kuva 19: Finnstabi-stabilointi. Poikkileikkaus. Pinnassa oleva murskekerros on hieman
suunniteltua ohuempi. Rakenteessa ei ole havaittavissa vaurioita tai eri kerrosten sekoirturnista.
Kipsi -sementti —stabilointi
Tieosuudella on aikaisemmin esiintynyt kantavuus- ja reunaongelmia.
Kipsi-sementti —stabilointi koettiin työlääksi toteuttaa kokeiltavalla kevyellä
rakentamiskalustolla. Jousiäestä käyttämällä mursketta ja sideainetta ei saatu sekoittumaan riittävältä paksuudelta, jolloin rakennekerros jäi suunniteltua (15
cm) ohuemmaksi (n. 10 cm). Yksinkertaisen ja toimivan työtekniikan kehittäminen on ratkaisun laajemman käytön avaintekijä. Mikäli stabilointi olisi toteutunut suunnitellun paksuisena, rakenteen vaikutus tien kuntoon olisi ollut
suurempi.
- Joka tapauksessa toteutettu koerakenne on toiminut: kantavuusongelmat ovat
poistuneet ja routaheitot tasaantuneet. Stabiloinnin kohdalla tien kulutuskerros
jonkin verran halkeilut ja vaatinut sorastamista.
on
- Tien pinta oli seurantatutkimushetkellä v. 1997 hyväkuntoinen, vaurioitumaton.
Stabiloidussa kerroksessa voitiin todeta tapahtuneen jonkin verran murentu
heikkenemistä. Liian ohueksi jääneestä rakennepaksuudesta johtuen ra- -mistaj
kennekerros ei ole kestänyt pitkäaikaisrasituksia odotetulla tavalla.
Kipsi-sementti
-stabiloinmlla voitiin parantaa kantavuuden minimitasoa, joka
kohosi 80 MN/m2 tavoitetasolle. Kantavuuden keskiarvossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Käyttökokemukset ovat olleet suoria numeroarvoja positiivisempia.
- Koekohteesta otetuissa pinta- ja pohjavesinäytteissä ei ole ollut todettavissa
pitoisuuksien nousuja tai muitakaan muutoksia, jotka johtuisivat koerakentami
käytetyistä materiaaleista.
-sea
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Stabiloinnit rikinpoistotuotteella ja masuunihiekalla:

Kuva 20: Masuunihiekkastahilointi. Koekohteen tutkimuksissa v. 1997 todettu stabiloidun kerroksen laattamainen pinta; kerros vaikutti homogeeniseita. vaurioittumattomaita ja sekoittumatrom.aira.
- Lähtötilanteessa koekohteiden ongelmia olivat heikko kevätkantavuus, reunojen
halkeilu ja painuminen ja raiteistuminen. Rikinpoistotuotteella stabiloitavassa
ja masuunihiekalla stabiloitavassa koh- kohtesainylärktms
teessa paikoitellen epätasaista routimista ja painumia.
- Rikinpoistotuotteella stabiloitaessa ei pulverimaisen sideaineen sekoittaminen
jousiäeksellä onnistunut. Tiehöylää käytettäessä saatiin kohtuullinen tulos.
- Vuoden 1997 tutkimuksissa todettiin tien olevan koeosuuksien kohdalla hyvässä kunnossa ja selvästi ympäristöä ja vertailuosuutta paremman.
- Masuumhiekalla stabiloitu koerakenneosuus on ollut selvästi aikaisempaa paremmassa kunnossa, ja tiellä esiintyneet ongelmat on saatu poistettua (kuva 20).
Lähtötilanteen kantavuus oli n. 80 MN/m2, ja heti rakentaniisen jälkeen kantavuus nousi tasolle 110 MN/m2. Masuunihiekka on hitaasti sitoutuvaa, mikä on
näkytavusrojenhmiatkusevoirakntms
jälkeenkin: vuonna 1997 mitattu kantavuuskeskiarvo oli yli 140 MN/m2. Tien
reunaosienkin kantavuusongelmat ovat poistuneet ja rakenne täysin ehjä.
- Lohjamix- 1. rikinpoistotuotestabiloinnin koerakenteessa todettiin, että pitkäaikaiset rasitustekijät ovat heikentäneet stabiloitua rakennetta. Koekuoppaa kaivettaessa todettiin stabiloidun kerroksen heikentyneen ja murenevan helposti
21).
(kuva
- Rikinpoistotuotestabilointi on kuitenkin vaikuttanut kantavuuteen merkittävästi.
Kantavuuden keskiarvo on kaksinkertaistunut lähtötilanteeseen verrattuna n. 50
MnIm2:sta 100 MN/m2:in, ja myös minimitaso on kohonnut ratkaisevasti (n. 30
MN/m2:sta lähes 60 MN/m2).
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Pohja- ja pintavesinaytteistä tehtyjen tutkimusten tulosten perusteella kummallakaan sideaineseoksella ei ole haitallista vaikutusta pohja- tai pintavesien laatuun. Rikinpoistostabiloinnin vaikutuksesta sulfaattipitoisuus kohosi hieman,
mutta täyttää edelleen talousvesinormit.

Kuva 21: Lohjamix-stabilointi. Tien rakennekerrokset kuvattuna v. 1997. Pinnan murskekerros ohenee tien reunoihin päin. Stabiloitu kerros vaikutti homogeeniselta ja sekoittumattornalta.
Kerrosstabiloinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota sideaineen sekoitukseen
stabiloitavaan massaan ja tiivistykseen, joilla on vaikutusta lopputulokseen. Työ
voidaan toteuttaa normaalilla stabiloinnin työtekniikalla (jyrsin, vedettävä levitinvaunu), mikä tosin voi olla liian kallista pienissä kohteissa. Pienissä ja pistemäisis
kohteissa työ voidaan hyvin toteuttaa esim. höylällä tai traktorikaivurilla.
-sä
Koerakentamiskohteissa käytetyt työtekmikat valittiin projektin alkuvaiheissa tehtyjen rajausten ja linjausten mukaisesti, mikä väistämättä vaikutti jonkin verran lopputuloksiin. Koerakentamisessa käytetyt menetelmät soveltuvat ainoastaan pieniin
kohteisiin. Niiden todettiin olevan suhteellisen työläitä käyttää ja kapasiteetiltaan
6).
pienä.Myöskotulineyväs.(Vrt,möluk
Tihkusade ei estä stabilointia. mutta kova sade on jo esteenä stabiloinnille. Tuuli voi
haitata sideaineiden levitystä, jolloin hienojakoinen sideaine saattaa pölytä. Liikenteelle rakentaminen aiheuttaa vain hetkittäisiä katkoja. sillä stabilointi voidaan tehdä
kaista kerrallaan.
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4.6 Mass iivirakenteet perustuen teollisuuden sivutuotteisiin
Tutkimuksessa mukana olleet sivutuoteratkaisut erottuvat selvästi kandeksi ryhmäksi: erittäin hyvin toimivat ja vielä kehitystyötä vaativat ratkaisut. Tuhkarakenteesta
biotiitista ja prosessi sadutkoemvlaiktosnpv,mua
toteutetut massiivirakenteet osoittautuivat hankalammiksi.
-kipstä

Biotiitin ja murskeen seos on vaikeasti käsiteltävä materiaali ja rakentaminen sitä
käyttäen on normaalia työläampää, minkä vuoksi sen kustannus-hyötysuhde on heikohko laajempaa hyötykäyttöä ajatellen. Biotiitti-murskeseos lujittuu hitaasti, mikä
aiheuttaa ongelmia välittömästi rakentamisen jälkeen (mm. urautuminen tietä käytettäessä). Lujittumisen jälkeen rakenne toimii kohtalaisen hyvin.
Biotiitin ja kipsin seos on edellisen tapaan rakennusteknisesti hankala ja työläs käsiteltävä. Myös tämä seos lujittui hitaasti, ja saattaa jäädä pehmeäksi. Koekohteessa
ja pursuili reunoihin päin heti rakentamisen jälkeen liikennekuormi- kerospainu
tuksen vaikutuksesta, joten rakennetta jouduttiin vahvistamaan ylimääräisellä murs
jolloin se ei enää vastannut suunniteltua. Näiden kokemusten perus--kerosla,
teella biotiitti -kipsi rakenne ei ole materiaaliteknisesti valmis laajempaan käyttöönottoon. Jatkossa kannattaa korvata ongelmallinen biotiittikomponentti esim. tuh
Kipsin ja tuhkan seosta tutkitaan käynnissä olevan LIFE -projektin4 puitteissa. -kal.
Tuhkarakenteen vaikutuksesta tien kantavuus ja liikennöitävyys parantuivat oleellisesti. Routanousut pienentyivät ja tasoittuivat tuhkakerroksen eristyskyvyn ja laattarnaisen rakenteen vaikutuksesta. Pitkäaikaiset rasitukset eivät heikennä tuhkakerroksen ominaisuuksia. Lisäksi materiaalia on helppo käyttää, kun tuhkan, sideaineen ja veden seos on tehty ennen rakennuspaikalle kuljettamista. Tuhkarakentaminen on kustannuksiltaan kilpailukykyinen ratkaisu, ja sen käyttöikä on tähän mennessä saatujen palautteiden perusteella huomattavasti perinteisiä murskeratkaisuja
tuhkarakentamisessa korostuvat sekä materiaalitutkimuksen ettäpidem.Kutnk
laadunvalvonnan merkitykset. Väärin toimittaessa materiaalia on hankala kä-sitellä
tiivistää, jolloin se ei myöskään lujitu toivotulla tavalla. Erityistä huo-miota on ja
tiivistämiseen. Tätä työtä helpottaviin reunaratkai kinteävmyösruoj
kehitystarpeita liittyy tuhkaseoksen val--suihntarv deo.Muita
mistamiseen: tuhkarakentamisen yleistymistä edesauttaisi huomattavasti uusien vä
sekä käytettävät komponentit annostelevan ja te--livarstonmdukie
hokkaasti sekoittavan sekoituslaitteiston kehittäminen (ks. luku 6).
Monissa rakenteissa (luku 3) esitetään käytettäväksi uuden stabiloidun sivutuotekerroksen päällä vanhaa tiemateriaalia (mursketta), joka on kerätty talteen ennen sivu
levittämistä. Vanhan murskeen käyttäminen tien kerrosrakenteessa-tuoekrsn
toki suositeltavaa, mutta sitä voidaan hyödyntää myös uuden stabiloitavan ker- on
roksen reunatukena, jolloin se helpottaa tiivistämistä ja samalla peittää sivutuotekerroksen reunaosat.

Life98ENVIFINI000566I Teollisen fotokipsin ja lentotuhkan hyötykäyttö. Demonstraatiohanke Kemiran Siilinjärven tehtaan lähiympäristössä. Projektin päävastuu ja koordinointi:
Kemira Chemicals Oy, Siilinjärvi.
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Seuraavassa on yhteenvetoa ja huomioita eri rakenteista:
Biotiitin ja murskeen seos:
- Lähtötilanteen pääasialliset ongelmat liittyivät kantavuuteen sekä reunojen painumiseen ja leviämiseen.
- Biotiitti on erittäin häiriintymisherkkää joutuessaan veden kanssa tekemisiin.
Tämän vuoksi rakennetta ei tule toteuttaa vesisateella. Lisäksi on varottava kerrosten sekoittumista keskenään levitettäessä murskekerrosta biotiitti+murske kerroksen päälle, sillä massan lujittuminen on hidasta. Ongelma voidaan välttää
käyttämällä murskekerroksen alla suodatinkangasta
- Liikenteelle on rakentamisesta haittaa biotiitti+murske -massan levitysvaiheessa, mikäli rakentaminen tehdään kerralla koko tien leveydellä.
- Tiivistystyön on oltava huolellista, jotta biotiitti+murske -kerros tiivistyy riittävästi ja lujittuminen on täydellistä. Suositeltavin ja tehokkain tapa on jyrän
käyttäminen.
- Hitaasta lujittumisesta ja sen aikaisesta liikenteestä johtuen kerros oli hieman
muuttanut muotoaan ennen lopullista lujittumistaan. Tien reunalla kerros oli levinnyt ja rakenne oli suunniteltua ohuempi. Päällä oleva murskekerros oli kuitenkin lähellä suunniteltua.
- Stabiloitu kerros oli silmämääräisesti tarkasteltuna homogeeninen ja ehjä. Kerroksen ylä- ja alapinnat olivat selvästi erotettavissa, ja sekoittumista ei voitu havaita.
- Biotiitti-murske rakenteella ei ollut merkittävää vaikutusta tien mitattuun kantavuuteen: v. 1997 kantavuuksien keskiarvo oli tavoitetasolla 80 MN/m2, mutta
minimiarvo on tasolla 60 MN/m2.Käyttökokemusten perusteella tien kunto oli
kuitenkin aikaisempaa parempi.

Biotiitin ja kipsin seos:
Koerakennuskohteen ongelmia olivat kantavuus, kerrosten sekoittuminen, epä-.
tasainen routiintuminen ja reunojen pursuminen sivuille.
- Biotiitti+kipsi -rakenne on periaatteessa biotiitti+murske -rakennetta vastaava sekä työtekniikaltaan että ongelmiltaan. Biotiitti+kipsi -massa ei ole kuitenkaan
yhtä herkkä kosteusvaihteluille kuin biotiitti+murske.
Tämäkin rakenne on hyvä tehdä koko tien leveydelle kerrallaan, jolloin on otettava huomioon liikenteelle aiheutuva haitta massan levitystyon aikana. Biotiitti+kipsi -kerros on syytä tasata ja tiivistää ennen kuin autoja päästetään kulkemaan sen päällä; tiivistämätön massa on vaikeakulkuista.
Vuonna 1992 korjattu tie koerakenteineen oli keväällä 1997 kokonaisuudessaan
kohtuullisen hyvässä kunnossa. Välittömästi rakentamisen jälkeen tapahtunut
lujittuminen oli kuitenkin odotettua hitaampaa ja sen vuoksi rakenne pyrki painumaan ja pursuilemaan. Heti rakentamisen jälkeen jouduttiin osuuden päälle
ajamaan ylimääräinen murskekerros tien liikennöitävyyden säilyttämiseksi, joten rakenne ei vastaa suunniteltua ja itse sivutuotekerroksen toimivuutta on vaikea arvioida. Vielä v. 1997 seurantamittausten aikana sivutuotekerros oli suhteellisen pehmeä, kostean tuntuinen ja kimmoinen.
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Valokuvasta (kuva 22) näkyy, miten biotiitti-kipsi —kerros on painunut liikenteen alla ja pursuillut tien reunoille päin. Sivutuotekerros erottuu selvänä omana
kerroksenaan sekoittumatta alapuolisiin rakenteisiin, mutta sen ja murskeen rajapinta ei ole yhtä selkeä
Kohteessa ei tehty vuonna 1997 kantavuusmittauksia. Aikaisempien mittauksi
perusteella koeosuuksien kantavuudet eivät ole merkittävästi parantuneet.-en
Mittaustuloksiin vaikutti myös se, että etenkin vuosina 1993 ja 1994 kelirikko
-olsuhteivakmuntehäslöaomiukenrtamista keväällä 1992.

Kuva 22: Biotiitti-kipsi rakennekessoksena. Poikkileikkaus v. 1997.
Tuhkarakenne:

- Lähtötilanteessa kohteen ongelman muodostivat heikko kevätkantavuus, painu mat, savisilmäkkeet, raiteistuminen ja reunaongelmat.
- Koerakentaminen suoritettiin v. 1992. Tuhkan osalta rakentaminen koettiin työtekniikaltaan melko helpoksi. Massa voidaan sekoittaa ja kostuttaa optimiin tuhkan tuottajan luona ja toimittaa esim. suojapeitteellä varustetulla kuorma-autolla
rakennuskohteeseen. Tuhka on seostettuna ja kostutettuna helppoa kä-siteltävää
eikärantms pölyäitanduhsemäri.
- Tuhka voidaan levittää koko tien leveydellä kerralla. Liikenteelle rakentamisesta on vain vähän haittaa, sillä autot pääsevät kulkemaan heti tuhkan esitiivistyksen jälkeen.
- Tihkusade ei estä rakentamista, mutta sateella on estettävä veden kerääntyminen
lammikoksi tuhkan päälle, jotta tuhka ei liettyisi liikenteen vaikutuksesta.
Rankkasateella ei tuhkan levitystä ja tiivistystä tule tehdä.
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Tuhkarakentamisen onnistumiselle tärkeitä tekijöitä ovat oikea vesipitoisuus ja
tavoitetiiveyden saavuttaminen, sekä laadunvalvonta ja työnohjaus. Erityisesti
kiinnitettävä huomio reunojen tiivistämiseen.
on
otettava
huomioon
tuhkien
laatuvaihtelut
jopa
Rakentamista suunniteltaessa on
saman voimalaitoksen ollessa kyseessä. Tämän vuoksi rakennesuunnittelussa
vältettävä yleistyksiä ja käytettävästä tuhkasta on tehtävä aina vähintään ta- on
sotarkistukset tiivistymisen ja laadunvalvonnassa käytettävien vertailuarvojen
osalta.
Vuoden 1997 seurantamittauksissa tien todettiin olevan tuhkarakenteen kohdalta erinomaisessa kunnossa, jollei lukuun oteta lyhyellä matkalla esiintynyttä
reunapainaumaa, jonka syynä saattaa olla tuhkan reunaosan tiivistystyön jääminen paikallisesti heikommaksi tai pohjan pettäminen, jolloin tuhkalaatta jää
"tyhjänple.
Lämpötilamittauksissa todettiin, että tuhkarakenteen kohdalla tierakenne pysyi
talvella vertailurakennetta selvästi lämpimämpänä ja suli keväällä vertailurakennetta hitaammin, joten tuhkakerros toimii selvästi eristävänä kerroksena.
Lämpöä eristävän ja laattaniaisen tuhkakerroksen ansiosta paikalla aikaisemmin
esiintyneet routaheitot ovat pienentyneet ja tasoittuneet.
Kuvasta 23 on nähtävissä, että tuhkakerroksen alapuolella on vanhoja. sekalaisia rakennekerroksia ennen pohjamaata. Tuhkakerros oli ehjä, kova ja kiinteä.
Rakenteen reunoilta tuhkakerrosta oli helpompi kaivaa kuin keskeltä, mikä viittaa eroihin rakenteen tiivistymisessä. Kuten kuvastakin näkyy, tuhkakerroksen
rajapinnat ovat selvät eikä sekoittumista ole tapahtunut.
Rakenteen lujuus ei ole heikentynyt pitkäaikaisten rasitustekijöiden vaikutuksesta ja kantavuuden kehitys on ollut erinomainen. Kantavuuden keskiarvo on
2,5-kertaiseksi n. 40 MN/m2 tasolta, ja etenkin kantavuuden mini- kohnutyli
miarvoon tuhkarakenteella oli lähes 3-kertainen vaikutus (20 MN/m2 tasolta
yli 60 MN/m2 tasolle, kuva 26). Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon,
että kohteiden lähtötilanteen kantavuusmittaukset vuonna 1991 tehtiin ajankohtana, jolloin pahin kelirikkovaihe oli jo ohitettu - todellinen muutos on siis käytännössä mitattua suurempi. Tuhkarakenteen vieressä sijaitsevalla vertailuosuudella tehtyjen kantavuusmittausten perusteella olosuhteissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.
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Kuva 23: Poikkileikkaus stabiloidusta tuhka rakenteesta. 1997.

Pinta- ja pohjavesiseurannasta saatujen tulosten perusteella näyttää siltä, että mikään tutkituista sivutuoterakenteista ei vaikuta haitallisesti pinta- tai pohjavesien
on tehty. Kuvassa 24 on esimerkkinä pinta- jalatunmiäoskerat
pohjavednlumtksoeha,jäytinleouhka.Mrtävin pitoisuuden kohoaminen oli todettavissa tuhkarakenteen pintavesinäytteissä sinkin osalta v. 1993, johtuen todennäköisesti tuhkan joutumisesta ojaan rakentamisen
aikana. Tämäkin pitoisuus täytti vielä talousveden laatuvaatimukset. Vuonna 1994
analysoiduissa pintavesinäytteissä sinkkipitoisuus oli jo alempi. Lyijypitoisuudet
ovat olleet lähtötason tuntumassa, vaikka talousveden ohjearvo ylittyykin, mikä
johtui todennäköisesti liikenteen vaikutuksista.

50

Sorateiden kelirikkovaurloiden korjaaminen
RAKENNERATKAISUJEN ANALYSOINTIA

FirI4a Ralecn Itn nutd

Frkka Rntaveden laadun nuitokset
LentotiIikarme 1992 192-7.

pH_______

pH ___________

IIIi

PH (mqi

I

7ii(l)

(I)

R(mg4)

1997

1997
01994
01999

-I
Qrr94)

I

01994
01993

:1

•

Qmg4)I
________

ea

g1)ff

o,coi

Cd(nl)

I

0.01

0.1

1

10

199

Lahto

•ol'tearo

11XX

0,0991

I
0,01

1

1(X)

10(XX)

Kuva 24: Pinta -ja pohjaveden laadun muutokset vv. 1992 - 1997 lentotuhktista valmistetun massiivirakenteen 'rnpäristössä. Rakentamisen jälkeisiä tuloksia on verrattu talousveden ohjearvoihin (STM 1994) sekä lährötilanteeseen v. 1992.
4.7 Lämmöneritys kevytsoralla

Kevytsorakerros on toiminut toteutetussa koerakenteessa erittäin hyvin sekä eristävänä, routanousuja pienentävänä että tien kantavuutta parantavana rakennekerrok
ongelmia olivat tien heikko kevätkantavuus, pai--sena.Lähtöil koen
kalliset painumat, epätasainen routiminen, raiteistuminen sekä reunojen halkeilu ja
painuminen. Tutkimustulokset ja havainnot voidaan kiteyttää seuraavasti:
Kevytsorakerroksella pyritään pääasiassa parantamaan tierakenteen lämmöneristyskykyä ja vaikuttamaan tätä kautta tien routakäyttäytymiseen. Koekohteen lämpötilamittausten perusteella kevytsorakerroksen vaikutus routasyvyyteen on talvesta riippuen vaihdellut tien keskilinjalla 40 - 70 cm ja reunoilla hieman vähemmän.
Vuoden 1997 tutkimuksissa todettiin tien olevan koeosuuksien kohdalla hy vässä kunnossa ja selvästi ympäristöä ja vertailuosuutta paremman. Pinta oli
kuiva, kiinteä ja tasainen koko koerakenneosuudella, tosin kevytsorarakenteen
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siirtymäkohdissa (eli osuuden alku- ja loppupäässä) oli havaittavissa pientä
epätasaisuutta. Kunnossapidon vaikutuksesta tie oli hiukan levinnyt reunoille
päin.
Vuonna 1997 todettiin, että kevytsoran päällä oleva murskekerros on pakkautunut erittäin tiiviiksi (kuva 25). Kevytsora oli kosteaa ja vänitään tummaa. Sen
Ra-ympärileastuodnkgliähesj,mutarnie.
keiden rikkoutumista selvitettäessä todettiin rakeiden rikkoutuneen kerroksen
pintaosassa hieman enemmän kuin pohjalla. Rikkoutuneilla rakeilla ei kuitenkaan voida katsoa olevan merkitystä kerroksen toimivuuden kannalta.
Vaikka kevytsorarakenteen pääasiallisena tarkoituksena on toimia eristeenä,
myös tällä rakenteella on pystytty parantamaan selvästi myös rakenteen kantavuutta: keskiarvo nousi noin 60 MN/m2 tasolta 104 MN/m2:in ja minimiarvo
50 MN/m2 tasolla lähes 90 MN/m2 tasolle (vrt, kuva 26).
noi
Vaikka koerakenne on toiminut hyvin tähän mennessä, se on ollut työläs ja
kallis toteuttaa, joten soratiekohteita ajatellen kyseessä oleva ratkaisu soveltuu
vainerkostpu.
Ratkaisu ei sovellu käytettäväksi ohuiden rakennekerrosten alapuolella (suojapaksuuden on oltava vähintään 25 - 30 cm). Rakenteen pinta- 1. kulutuskerrok
tulee olla mandollisimman paksu (koerakenteessa käytettiin 10 cm), jotta se-sen
veden kapillaansen pysimandol kste.Kvyorai
nous,jlihtkerosuv
ja pölynsidonnan tarve lisääntyy.
Liikenne joudutaan katkaisemaan kevytsoran levityksen aikana, kun työ tehdään
tien leveydellä kerralla. Ennen kuin liikennöinti voidaan sallia, on kevyt- ko
sorakerroksen ja suodatinkankaan päällä oltava vähintään 5 cm murskekerros
(raskljoneuvtaskren
on oltava paksumpi).
Suodatinkangas kevytsorakerroksen alapuolella ei ole kaikissa tapauksissa tarpeellinen. Tarpeellisuutta harkittava pohjamaan laadun perusteella. Suodatinkangasta käytettäessä kevytsorakerros voidaan pussittaa, mikä vähentää sen pursuilua reunoilla. Kevytsorakerroksen päällä voidaan suodatinkankaan sijasta
pyrkiä käyttämään pinnan sitomisessa bitumiruiskutusta tai sementti-imeytystä.

Kuva 25: Poikkileikkaus kevvtsora rakenteesta.
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4.8 Yhteenveto
Koekohteiden seurantatutkimusten tulosten ja niiden analysoinnin perusteella on
4 tehty rakenneratkaisujen päätyyppien arviointi sorateiden oheisntaulk
kelirikkovaurioiden ennaltaehkäisyn ja korjaamisen kannalta muutamien peruskriteerien suhteen. Merkinnät (++ / +/O/J ) tarkoittavat asiasisällöstä riippuen erittäin hyvää/helppoa/tehokasta yms. (++) ja toisessa ääripäässä erittäin huoTaulukon arviointi on tehty Tielaitoksen ja Viatek
noa/heikkoa/tehotonta yms.
Oy/SGT:n yhteistyönä.
(--).

Potentiaalisimmat rakenneratkaisut ovat taulukon 4 perusteella geovahvisteraken
sekä tuhka- ja muiden-te.krosabiln,juhket.Krosabiln
massiivirakenteiden laajamittainen käyttöönotto edellyttää vielä laite- ja työtekniikan kehittämistä sekä muutoksia ympäristölainsäädäntöön. Geovahvisterakenteet
ovat varsin yksinkertaisia ja toimivia ratkaisuja, mutta niiden laajempaa käyttöä
edesauttaisi hinnaltaan halvempien geovahvistemateriaalien kehittäminen.
Edellä esitetyt arvioinnit perustuvat pelkästään vuosina 1991-1992 toteutetuista koerakenteista. niissä käytetyistä materiaaleista ja rakentamisessa käytetyistä menetelmistä saatuihin kokemuksiin. Tämän jälkeen on tapahtunut voimakasta kehitystä varsinkin niiden rakenteiden ja materiaalien osalta, joissa käytetään hyväksi
teollisuuden sivutuotteita (ks. taulukossa 4 viimeiset kaksi riviä).
Kuvassa 26 on venattu keskenään eri rakenneratkaisujen mitattuja kantavuuksia.
Pylväsdiagrammissa käytetyt tiedot pohjautuvat tutkimusprojektin seurantatutkimuksien kantavuusmittauksiin. Kuvassa on ilmaistu eri rakennetyyppien kantavuuksien vuosikeskiarvojen ja vuosiminimiarvojen keskiarvo (eniten poikkeavat
tulokset on jätetty huomioon ottamatta) korjattuna vertailuosuuksissa tapahtuneilla
muutoksilla. Huomattavin kantavuuden parantuminen on todettavissa tuhkarakennekohteessa.
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Taulukko 4: Rakenneratkaisujen arviointitaulukko
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Kantavuuden keskiarvot (lähtötilanteet janana), MN/rn 2

0 Vuosiminimit
20C
1 8C
1 6C
14C
1 2C
1 OC
8C
6C
4C
2C

4'
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4

/ / ,
,
,
.,

4

'

F

Kuva 26: Eri rakenneratkaisujen vaikutus soratien kantavuuteen (usean vuoden vuosikeskiarvojen ja —minimiarvojen keskiarvot). Pystysuorat viivat kuvaavat muutosta lähtötilanteeseen verrattun
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5 KUSTANNUSTEN VERTAILUA
Esitetyt rakentamiskustannukset ja pitkäaikaiskustannukset perustuvat koerakentamisesta ja rakenteiden seurannasta vuoteen 1999 mennessä saatuihin tietoihin. Arvioinnissa on käytetty hyväksi myös muista toteutetuista koerakenteista saatua tietoa. Johtuen jokaisen perusparannettavan soratiekohteen yksilöllisyydestä vertailu
ainoastaan suuntaa antavaa eikä tuloksia voida suoraan hyödyntää laskettaessa eri on
vaihtoehtojen kustannuksia. Esitettyjen kustannusten laskentaperusteet on esitetty
tivsey
kohdissa 5.1 ja 5.2.

5.1 Rakentam iskustann usten laskennan lähtökohdat
Kustannuksina on otettu huomioon rakentamiseen käytetyt materiaalit kuijetuskustannuksineen ja rakentamiseen välittömästi liittyvät työkustannukset. Esimerkiksi
rakenteiden suunnittelun ja rakentamisen aikaiset työnjohdon kustannukset on jätetty laskelmista pois. Keskinäisen vertailun helpottamiseksi eri kustannustekijöitä
vakioitu alla esitettyjen periaatteiden mukaan.
on

Laskelmien lähtökohtana on pidetty koerakentamisten jälkeen arvioitua "parasta"
ei siis välttämättä koerakentamisessa käytettyä työtapaa. Työsaavu- rakenustp,
tukset on arvioitu sen mukaan, mitä ne voisivat olla tulevaisuudessa koerakennus
kohteilla. Tierakentamisen kaltaisilla paljon mas -kohteiapdmlä"s
töillä kuljetusten toimivuudella on suuri merkitys rakentamis -sanirtojvl
on otettu se, että kiviaineksia kulkee 120-vauhtin,äslkemahtöodsi
ja sivutuotemassoja 80 t/h. Kuljetusten hinnoiksi I kuljetusmatkoiksi on valittu t/h
seuraavat arvot:

Sideaineet5

Matka (km)

Hinta (mk/tonni)

200

100

Teollisuuden sivutuotteet 50
Kiviainekset

25

10

Kuljetusmatkat on valittu niin, että ne vastaisivat mandollisimman hyvin "keskimääräistä" käytännön tilannetta. Pienestä tiheydestä johtuen kuljetuskustannukset
teollisuuden sivutuotteilla ovat kiviainesmassojen kuljetuskustannuksia suu- (mk/t)
remmat käytettäessä normaaleja lavakokoja. Yllä oleva sivutuotteiden teoreettinen
(25 mk/tJ5Okm) perustuu siihen oletukseen, että tarpeen mukaan voi- kuljetshina
daan käyttää korotettuja lavan reunoja, jolloin kuljetuskaluston koko kantavuus saadaan hyödynnettyä.
Eri rakenneratkaisujen vertailun helpottamiseksi materiaalien menekit on laskettu
kuusi metriä leveällä tiellä. Geovahvisteiden ja sideai- teorisnakäyöm
neiden osalta hinnat perustuvat vuoden 1999 hintatasoon. Murskeen hintana on
karkeuden mukaan hintaa 16,5... 19 mk/t. Käytännössä kiviainesten hin-käyte
noissa on suuriakin tapauskohtaisia eroja. Teollisuuden sivutuotteiden (lentotuhka,
sideaineet sisältävät myös sideaineena käytettävät teollisuuden sivutuotteet
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biotiitti, masuunihiekka, prosessikipsi ja rikinpoistotuote) lähtöhinnaksi on asetettu 0
mark.
Työkustannusten hinnat on laskettu Tielaitokselta saatujen yksikköhintojen perusteella. Uusiorakennekerrosten massojen sekoitushinnaksi on arvioitu 20 mk/t ja kerrosstabilointityön hinnaksi 6 mk/m2.

5.2 Pitkä a i kaiskustannusten laskennassa käytetyt lähtökohdat
Pitkäaikaiskustannuksia arvioitaessa on otettu huomioon rakentamiskustannukset
(ks. kohta 5.1 ja kuva 27), kunnossapitokustannukset ja arvioitu kestoikä. Parantunutta tien laatua on arvioitu ainoastaan alentuneina kunnossapitokustannuksina.
Kunnossapitokustannukset ja rakenteiden elinikä on arvioitu rakenteista vuoteen
saakka saatujen kokemusten perusteella, jolloin koerakenteet ovat olleet käy- 19
tössä 7 - 8 vuotta. Vuosittaisia kunnossapitokustannuksia arvioitaessa on otettu
huomioon vain tarkasteltavasta korjausratkaisusta riippuvat kustannukset seuraavasti:
Perinteisen murskerakenteen vuosittaisiksi kunnossapitokustannuksiksi on arvioitu 5000 mk/km
Uuden rakenteen (muu kuin murskerakenne) kunnossapitokustannusten on oletettu pysyvän vakiona ensimmäisen kolmanneksen ajan sen arvioidusta kestoiästä. Tämän jälkeen kunnossapitokustannusten on arvioitu kasvavan tasaisesti kohti perinteisen murskerakenteen kunnossapitokustannuksia (taulukko 5).
Rakenteiden taloudellisuuden vertailu on tehty vuosikustannusten perusteella eli
kunakin vuonna toteutuvaksi arvioidut kunnossapitokustannukset on diskontattu
nykyarvoon. Tämän jälkeen nykyarvoon diskontattujen kunnossapitokustannusten ja
rakentamiskustannusten summa on jaettu annuiteettimenetelmällä rakenteen arvioidulle elinkaarelle. Laskentakorkokantana on käytetty 4 %. Rakenteiden jäännösarvo
otettu huomioon laskettaessa ensimmäisen "kevennetyn" korjaustoimenpiteen on
jälkeisiä vuosikustannuksia (ks. kuva 28).

5.3 Yhteenveto kustannuksista
Pitkällä aikavälillä nousevat kaikkein edullisimrniksi vaihtoehdoiksi vanhan rakenteen stabilointirakenteet sekä uusiorakennekerros tuhkasta. Rakentamiskustannuksiltaan nämä rakenteet ovat useimmiten murskerakennetta hieman kalliimpia, mutta
pidempi käyttöikä ja alentuneet kunnossapitokustannukset tekevät niistä huomattavan edullisia pitkällä aikavälillä. Aiemmin esitetyllä tavalla laskien näiden rakenteiden vuosikustannukset ovat noin puolet verrattuna perinteiseen murskerakenteeseen.
Rakennuskustannuksiltaan halvin on perinteinen murskerakenne. Sen vuosikustannukset nousevat kuitenkin korkeiksi johtuen suhteellisen lyhyestä eliniästä. Geovahvisteen käyttö lisää murskerakenteen elinikää ja laatua, mutta vahvisteiden korkea hinta nostaa rakentamiskustannuksia niin paljon, että taloudellinen kilpailukyky
pitkälläkin aikavälillä heikkenee. Tien reunalle tehdyn vahvisterakenteen suhteen ei
voida tehdä vertailua muihin rakenteisiin, koska korjaustoimenpiteen vaikutus kohdistuu vain tien reunaosiin.
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Kuivatusrakenteita ei myöskään voida vertailla muihin rakenteisiin, koska niiden
käyttö on perusteltua vain "erikoisolosuhteissa". Nämä ratkaisut ovat melko työläitä
lisäksi kuivatusmateriaalien korkeahko hinta nostaa niiden rakentamiskustannuk ja
halvimpia toteuttaa ovat sorasalaojat ja-sia.Kuvtrkenysiampj
vuosikustannukset ovat myös muita kuivatusrakenteita edullisemmat.
nide
Kevytsorarakenteen rakentamiskustannukset ovat noin kolminkertaiset verrattuna
mistä johtuen rakenne ei ole kilpailukykyinen huolimatta ko- murskeant ,
kemusten perusteella suhteellisen pitkäksi arvioidusta elimästä. Eri rakenteiden rakentamiskustannukset ja vuosikustannukset on esitetty kuvissa 27 ja 28.
Eri rakennetyyppien taloudellisuutta voidaan jatkossa parantaa tehokkaimmin seuraavasti:
Teollisuuden sivutuotteista tehtyjen uusiorakennekerrosten osalta suurimpia
säästöjä voidaan saavuttaa kehittämällä massojen sekoitustekniikkaa ja sideaineita. Sekoitinlaitteiden osalta vaatimuksia kilpailukykyisen hinnan lisäksi ovat
riittävä kapasiteetti ja sekoitustyön laatu. Sideaineiden osalta teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämisen kehittäminen antaisi myös merkittävän edun kaupallisten sideaineiden käyttöön verrattuna. Kehittämällä lisäksi kuivan tuhkan
käyttöä mandollistava sekoitus ja varastointisysteemi voitaisiin päästä vielä taloudellisempiin lopputuloksiin rakenteen paremman laadun (=pidempi käyttöikä) ja sideainekustannusten alentumisen johdosta.
Vanhan rakenteen stabilointien rakentamiskustannuksiin voidaan vaikuttaa eniten kehittämällä edullisempia ja toimivia sideainevaihtoehtoja, jotka perustuvat
osittain tai kokonaan teollisuuden sivutuotteislin. Sekoitinlaitteiden osalta suuremmille kohteille on olemassa sopivia laitteita (stabilointijyrsimet), mutta pienille pistemäisille kohteille kaivattaisiin vielä kevyempiä työmenetelmiä, joilla
voitaisiin pienentää laitteiden siirtokustannusten osuutta rakentamiskustannuk
-sita.

Geovahvisterakenteiden osalta niiden kilpailukyky heikkenee johtuen suurista
Tämä on seurausta tutkimuksessarakentmisvh okutansi.
käytettyjen vahvisteiden korkeasta hinnasta. Rakennetyypin taloudellisuutta
voidaankin parantaa lähinnä kehittämällä halvempia vahvisteita sekä tutkimalla
niiden soveltuvuutta soratiekohteisiin.
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Taulukko 5. Rakenteiden arvioidut eliniät, jäännösarvot ja ensimmäisen kolmanneksen
kunnossapitokustannukset (mk/IOOm).
RAKENNE

KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET

ELINIKÄ / JÄÄNNÖSARVO

______________________________ ______________

ELINIÄN ENSIMMÄISEN KOLMANNEKSEN_AIKANA

Murske 30cm

8v / 50%

500

Suod.karigas+Mk3Ocm

lOv/55%

475

Geovahviste reunoilla

1 2v / 50%

450

Geovah, (150/150) + Mk 15+5 cm

1 7v / 55%

425

Geovah. (150/150)+Mk20+5 cm

17v/60%

425

Geoverkko (35/20-20)+Mk 15+5 cm

1 5v / 50%

425

Geomatto (200/45)+Mk 15+5 cm

20v / 55%

400

FRikinpoistojätestabilointi

1 5v / 30%

375

Kipsi

25v / 30%

375

-sementti

stabilointi

Finnstabi -stabilointi

25v / 30%

375

Masuunihiekkastabilointi

30v / 30%

350

Tuhka ( ei sideainetta)

20v / 40%

350

Tuhka + 40/ MaSe

30v / 30%

350

Biotiitti+murske rakenne

17v/40%

400

Biotiitti+ kipsi rakenne

1 Oy / 50%

475

1 kpl sorasalaoja

1 5v / 40%

425

2 kpl sorasalaoja

1 Sv / 40%

425

2 kpl hydromatto

1 Sv / 40%

425

Vaakasalaojamatto

1 Sv / 40%

425

Kevytsorarakenne

20v / 50%

375

Kevyts oraraken ne
aakas alaojarrrattoV
2 kpl Sy dromatto
2 kpl sorasalaoja
1 kpl sorasalaoja

Biotlitti + kips i rakenne
Biotiittl * murake rakenne
TuSka u 4 % MuSe
Tuka(eisdrt

Ty B kas tarin u ks at
• M.t.rIaaItt

Mao u on ihiekkastabilo Intl
Finnstabi - stabilointl
Kips-emantbloi
Rikinpoistojktestabilointl

Geomatto 1200/45)*Mk 15+5 cm
Geoverkko (35/20 -20)*Mk 15*5 cm
Geovah. (150/150)+Mk 20*5cm
Geooah. (150/150) + Mk 15*5cm
Geovayviste reunoilla

Suod.kangas.vMk 30cm
Murake 30cm
0

5000

10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Kuva 27: Rakennuskustannukset eri rakenneratkaisuilla (mk1100 m tietä).
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Kevytsorarakenne
Vaakasalaojamatto E
2 kpl hydrometto
2 kpl sorasaleoja

___________

1 kpl sorasaleoja

_______________________

______________________

Botlittl + kipsi rakenne

iyssyysiiit

Biotiltti * murske rakenne ________________________________________________
Tuhka + 4% MaSe
Tuhka ( ei sidealnetta )

Masuunihiekkastabilointi
Finnstabi - stabilointi

___ __.
_______________________

_________
__________

_________
___________

Kipal - sementti stabilointi
Rikinpoistojatestabllolnti
Geomatto (200/45)+Mk 15+5cm
Geoverkko (35/20 -20)*Mk 15+5cm

-

Geomatto (150/150).. -Mk20+5 cm
Geomatto (150/150) + Mk 15+5cm
Geovahviste reunoilla
Suodkangae+Mk3ocrn

n-

Murake 30cm
500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Kuva 28: Eri rakenneratkaisujen vuosikustannukset (mk/ali OOm) laskettuna 4 % korkokannan mukaan. Koko poikki kuvaa vuosikustannuksia aikavälillä peruskorjaus - ensimmäinen "kevennetty" korjaus. Palkin alkuosa kuvaa vuosikustannuksia ensimmäisen
"kevennetyn" korjauksen jälkeen.
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6 KEHITYS -TÄSTÄ ETEENPÄIN
Sorateiden kelirikkovaurioiden korjaamisen teknologia edellyttää vielä tutkimusta ja
T&K -työn rinnalla tulee olemassa olevissa koerakenteissa ja pi- kehitysä.Uudn
lottikohteissa on välttämätöntä jatkaa seurantaa ja tietojen keruuta rakenteiden ja
10 vuoden kokemus on tarpeen haluttaes- materilnkäy s.Vhitn
sa varmentaa pitkäaikaiskestävyyteen ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät argumentit. Projektia ollaankin jatkamassa edelleen.
Tutkimus- ja kehitystyötä tulee jatkossa keskittää erityisesti seuraavien tekijöiden
osalle:

1. Laitekehitys:
- sekoitustekniikan kehittäminen
- sivutuotemassan homogenisointi
- sivutuotemassan varastointi
- kuivien massojen (mm. kuivan tuhkan) käsittely
Sekoituslaitteiden osalta tärkeitä funktioita ovat sideaineen annostelu, sideaineen sekoittaminen murskeen sekaan stabiloinnissa ja sideaineen sekoittaminen
teollisuuden erilaisten sivutuotemassojen sekaan sekä valmiin massan homogeenisuuden varmentaminen. Näihin tulee liittyä prosessin valvonta- ja säätö
(pistemäisiä) korjauskohteita ajatellen tulee kehittää-mandolisuk.Peä
myös kevyttä, kapasiteetiltaan riittävää sekä helposti ja pienin kustannuksin surrettävää kalustoa (esim. kevyt jyrsin).
Esimerkiksi tuhkarakenteiden laadun kannalta lentotuhka on parhaimmillaan
kuivana. Tämän vuoksi kuivien lähtömatenaalien käyttö on saatava mandolliseksi muullakin tavoin kuin käyttämällä raskaita asemasekoittimia. Myös kuivan materiaalin varastointia on kehitettävä.
2. Hinta/laatu-suhteeltaan edullisten geovahvistemateriaalien testaaminen erilaisissa olosuhteissa.
Eri vahvistemateriaalityyppien rakenteet ja raaka-aineet vaikuttavat niiden soveltuvuuteen ja toimivuuteen tietyissä olosuhteissa ja soratiekäytössä. Hinta
oikean vahvikemateriaalin valinta edellyttää vielä tutkimusta-latushen
joissa karkeita materiaaleja ja työtapoja sekä ohuita kerros soratieluh,
käytettäessä dynaamisen kuormituksen aiheuttamat rasitukset vah--paksui
vikemateriaaliin korostuvat. Pääasiallinen huomio tulee kiinnittää vahvisteen
rakennekerrosten erottaminen tehävnraks(etlujiamn,
jne.) sekä ominaisuuksien säilymiseen.
3. Teollisuuden sivutuotteiden hyötykäytön edistämiseksi tarvitaan erityistä ympäristölainsäädäntöä, joka ohjaa sivutuotteiden käyttöä mielekkäällä tavalla ja vapauttaa niiden käytön jätelain edellyttämistä luvanvaraisuudesta.
4. Teollisuuden sivutuotteiden osalta myös niiden laadun varmentamisessa käytettäviä menettelytapoja on kehitettävä. Tämä edellyttää sopimuksia yksiselitteisistä laatuparametreistä ja niiden määntystavoista.

5. Työtekniikan ja rakenteiden jatkokehityksessä erityisesti seuraavat asiat vaativat
huomioon ottamista ja kehitystyötä:
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- Laadunvarmistus ja siinä tarvittavat menetelmät: teollisuuden sivutuotteita
käytettäessä oleellisia asioita ovat materiaalien oikea vesipitoisuus ja rakennekerrosten riittävä tiiveystaso.
- Reunarakenteiden ja niiden tiivistämiseen liittyvän työtekniikan kehittäminen
- Rakenteiden kerrospaksuuden kontrollointi ja ohjaus; esimerkiksi tuhka on
voimakst npurv,mikähaltsendyökian
kehittämistä
6. Teollisuuden sivutuotteiden hyötykäytön lisä•• •en edellyttää myös niiden
käytön ohjeistusta ja sivutuotteiden tuotteistamista. Monista sivutuotteista, kuten
tuotannon tuhkista, on jo runsaasti tietoa ja pitkän aikavälin kokemustaenrgia
tuotteistamista ajatellen. Tuotteistamisen yhteydessä ao. sivutuotteelle maantetään tuotetiedot (ml. ympäristölliset ja tekniset laaturajat), logistiset mallit sekä
ohjeet käytön suunnittelusta itse rakentamiseen. Tavoitteena on, että rakennuttaj alla on käytettävissään perinteisiin ratkaisuihin rinnastettavissa ja verrattavissa olevia 'rutiiniratkaisuja'. Tuotteistamisen yhteydessä eri ratkaisuja on testattava mandollisimman laajamittaisina hankkeina. Tällainen työ on käynnistymässä vuonna 2000.
Laajaniittaisten hankkeiden yhteydessä voidaan testata koko rakentamisprosessi
alkenrtidsulaekärntmisvaetrlin
varastoinnista ja sekoinamisesta. Logistiikkakysymysten lisäksi erityistä painoarvoa on eri osapuolien vastuukysymysten ja työnjaon ratkaisemisessa, sekä
kokemusten hankkimisessa todellisessa rakentamisen mittakaavassa toimittaessa.
Uusien materiaaliratkaisujen kehittäminen, mm.
- Kerrosstabilointia varten on mandollista kehittää uusia laatu/hinta-suhteeltaan edullisia sideaineita, jotka perustuvat teollisuuden sivutuotteisiin.
- Teollisista sivutuotteista on mandollista edelleen kehittää uusia kilpailukykyisiä rakenneratkaisuja (nämä voivat perustua kuitutuhkiin, erilaisiin kuoniin ja pölyihin ym.).

62

Sorateiden kelirikkovaurlolden korjaaminen

KIRJALLISUUS

7 KIRJALLISUUS
Tielaitos, Kuopion tuotantotekninen kehitysyksikkö 1991. Sorateiden kelirikko
I. Kuopio. Tiehallituksen sisäisiä julkaisuja-vauriodenkjm,välrapoti

27/19.5s
2. Tielaitos, Kuopion tuotantotekninen kehitysyksikkö 1 992a. Sorateiden kelirikkovaurioiden korjaaminen, väliraportti II. Prosessikipsin ja biotiitin materiaalitutkimukset. Kuopio. Tiehallituksen sisäisiä julkaisuja 32/1992. 46 s.
3. Tielaitos, Kuopion tuotantotekninen kehitysyksikkö 1 992b. Sorateiden kelirikkovaurioiden korjaaminen, väliraportti III. Materiaalitutkimuksia jalostetuista
Tiehallituksen sisäisiä julkaisuja teolisudnv a.Kopi
51/92.8s
4. Tielaitos, Kuopion tuotantotekninen kehitysyksikkö 1 992c. Sorateiden kelirikkovaurioiden korjaaminen, väliraportti IV. Koerakenteet. Kuopio. Tiehallituk
sisäisiä julkaisuja 52/1992. 80 s.
-sen
Tielaitos, Tuotannon palvelukeskus 1 994a. Sorateiden kelirikkovaurioiden korjaaminen, väliraportti V. Koerakenteiden seurantamittaukset. Kuopion kehitysyksikkö. Tiehallituksen sisäisiä julkaisuja 56/1994. 84 s.
6. Tielaitos, Tuotannon palvelukeskus 1994b. Uusia menetelmiä sorateiden kelirikkovaurioiden korjaamiseksi. Kuopion kehitysyksikkö. Tiehallituksen sisäisiä julkaisuja 57/1 994. 35 s.
7. Sorateiden kelirikkovaurioiden korjaaminen. Koerakennuskohteiden seurantatutkimukset. Pitkäaikaiskestävyys. Tekninen loppuraportti. Viatek Oy/SGT.
Syyskuu 1998. 95 s.
8. Masuunihiekan käyttö päällysrakennekerroksissa. Oulu 1997. Tielaitos, Konsultointi, Oulun kehitysyksikkö. Tielaitoksen selvityksiä 23/1997. 36 s.

9. Aalto, A., Slunga, E., Tanska, H., Forsman, J., Lahtinen, P.: Synteettiset geovahvisteet. Suunnittelu ja rakentaminen. Geovahvisteprojekti. Rakennustieto
Oy, Helsinki 1998. 138 s.
10. Haavikko, H.: Sorateiden uusien perusparannusteknologioiden taloudellisuus.
Dipiomityö. Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto,
Rakentamistalous, 2000. 83 s.

ISSN 0788-3722
ISBN 951-726-620-0
TIEL 3200600

