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Tiivistelmä 

Nykyisten ratarakenteiden tiiviyttä ja kantavuutta koskevien laatuvaatimusten ja oh-
jeistuksien on todettu olevan joiltakin osin ristiriitaisia. Kantavuuden vaatimustason 
saavuttamisessa on ollut joissakin radanrakennuskohteissa ongelmia. Tämän tutki-
muksen tavoitteena oli koerakenteissa tehtävin mittauksin esittää näkökulmia ja suo-
situksia selkeisiin ja perusteltuihin eristys- ja välikerroksen tiiviys- ja kantavuusvaa-
timuksiin pääsemiseksi. 
 
Tutkimuksen teoriaosuudessa esiteltiin tiiviyteen ja kantavuuteen liittyvät käsitteet ja 
mittausmenetelmät sekä suureisiin keskeisesti vaikuttavat tekijät.  Osuudessa esitel-
tiin myös nykyiset tie-, katu- ja ratarakenteiden tiiviyden ja kantavuuden laadunval-
vontaan liittyvät vaatimukset. Lisäksi käsiteltiin itsemittaavien jyrien toimintaperiaat-
teita ja mittauksen hyötyjä ja ongelmakohtia.  
  
Tutkimusta varten rakennettiin kaksi noin 200 metriä pitkää koepengertä Seinäjoki–
Ruha-rataosalle. Koepenkereet sijoitettiin sekä kovalle että pehmeälle pohjamaalle ja 
niihin tehtiin yhteensä 14 erilaista koerakennetta. Koepenkereiden avulla tutkittiin 
pohjamaan, rakennekerrosmateriaalin laadun ja rakeisuuden, kerralla tiivistettävän 
rakennekerrospaksuuden, tiivistyskaluston massan, tiivistyskaluston ylityskertojen ja 
materiaalin vesipitoisuuden vaikutusta tiivistystyön lopputulokseen.  
 
Koepenkereistä tehtiin tiiviys- ja kantavuusmittauksia useilla eri menetelmillä raken-
tamisen aikana syksyllä 2009 ja lisäksi täydentäviä mittauksia kahteen otteeseen 
alkukesällä 2010. Käytettyjä mittausmenetelmiä olivat levykuormituskoe, pudotus-
painolaitemittaukset kolmella eri laitteella, säteilymittauslaite, vesivolymetri ja itse-
mittaavat jyrät. Tiiviys- ja kantavuusmittauksia tehtiin syksyllä 2009 myös Kaitjärven 
liikennepaikalla Lahti–Luumäki-rataosalla sekä talven ja kesän aikana koekuopalla. 
Lisäksi tehtiin materiaalimäärityksiä laboratoriossa.   
 
Eristys- ja välikerroksen laatuun vaikuttivat useat asiat rakentamisen aikana. Raken-
nekerrosmateriaalin tiivistämisen kannalta näistä tärkeimpiä olivat materiaalin rakei-
suus ja lajittumisen hallinta, materiaalin kastelu, kerralla rakennettava kerrospaksuus 
ja tiivistystapa. Materiaalin lajittuminen johti epähomogeeniseen rakenteeseen, min-
kä laadunvalvonta oli hankalaa. Rakennekerrosmateriaalit tiivistyivät parhaiten opti-
mivesipitoisuudessa. Etenkin kalliomurskerakenteen kastelu ennen tiivistämistä oli 
erittäin tärkeää. Edullisin kerralla tiivistettävä rakennekerrospaksuus riippui tiivistys-
kalustosta, mutta tehokkain ja taloudellisin tapa oli tiivistää melko ohuina kerroksina. 
Kalliomurskerakenteen tiivistäminen oli edullista aloittaa staattisella tiivistyksellä ja 
kastelulla, jotta tärytiivistys ei aiheuttanut syvyyssuuntaista lajittumista.  
 
Levykuormituskoe osoittautui mittaustulosten perusteella luotettavimmaksi mitta-
usmenetelmäksi.  Mittausten toistettavuus oli hyvä ja lisääntynyt tiivistystyömäärä 
kasvatti kantavuutta systemaattisesti. Sen sijaan tiiviyssuhde ei ollut havaintojen 
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mukaan käyttökelpoinen tiiviyden mittari ainakaan kalliomurskerakenteilla. Säteily-
mittauslaitteen ja vesivolymetrin käyttö osoittautui hankalaksi, sillä suuren raekoon 
omaavien materiaalien vertailutiheyden määritys oli epätarkkaa. Jyrämittarien avulla 
tiivistämisestä saatiin reaaliaikaista tietoa, mutta jyrämittarin mittaustulosta ei voitu 
sellaisenaan käyttää tiiviyden osoittamiseen. 
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Sammandrag 

De nuvarande kvalitetskraven och anvisningarna gällande järnvägskonstruktioners 
densitet och bärighet har i vissa avseenden visat sig vara motstridiga. Det har före-
kommit problem med att nå kravnivån för bärighet vid vissa banbyggnadsprojekt. 
Syftet med den här undersökningen var, att med hjälp av mätningar i provkonstruk-
tioner kunna presentera synpunkter och rekommendationer för hur man kan få till 
stånd klara och välgrundade krav på densitet och bärighet i isolerings- och mellanla-
ger. 
 
I undersökningens teoridel presenterades begrepp rörande densitet och bärighet 
samt de faktorer som främst inverkar på storheterna. I avsnittet presenterades också 
de nuvarande kraven gällande kvalitetskontroll av densitet och bärighet i väg-, gatu- 
och järnvägskonstruktioner. Dessutom behandlades funktionsprinciperna för självre-
gistrerande vältar samt nytta av och problem vid dessa mätningar. 
 
För undersökningen byggdes två ca 200 meter långa försöksbanvallar på banavsnittet 
Seinäjoki – Ruha. Banvallarna placerades både på hård och mjuk mark och samman-
lagt 14 olika provkonstruktioner placerades in i dem. Med hjälp av försöksbanvallarna 
studerades hur följande faktorer påverkade slutresultatet av packningsarbetet: alv, 
konstruktionslagrets kvalitet och kornighet, tjockleken på det konstruktionslager som 
packas på en gång, packningsutrustningens massa, antalet överfarter för packnings-
utrustningen samt vattenhalten i materialet. 
 
Man utförde densitets- och bärighetsmätningar på försöksbanvallarna med olika me-
toder under byggskedet hösten 2009 och dessutom kompletterades mätningarna i två 
omgångar försommaren 2010. De mätmetoder som användes var plattbärighetsför-
sök, fallviktsmätningar med tre olika mätare, strålningsmätning, vattenvolymeter och 
självregistrerande vältar. Densitets- och bärighetsmätningar utfördes också hösten 
2009 vid Kaitjärvi trafikplats på banavsnittet Lahtis – Luumäki. Därtill utfördes mate-
rialbestämningar i laboratorium. 
 
Kvaliteten på isolerings- och mellanlagret påverkades av ett flertal faktorer under 
byggskedet. För densiteten hos konstruktionslagret hörde följande faktorer till de 
viktigaste: kontroll av grynighet och utskiljning hos konstruktionslagermaterialet, 
vätning av materialet, tjockleken på det skikt som byggs på en gång samt packnings-
metod. Utskiljning hos materialet ledde till en inhomogen struktur där kvalitetskon-
trollen var besvärlig. Konstruktionslagren packades bäst vid optimal vattenhalt. Spe-
ciellt stenkrosskonstruktioner var det ytterst viktigt att väta före packningen. Den 
mest fördelaktiga tjockleken vid engångspackning av konstruktionslagret berodde på 
packningsutrustningen, men mest effektivt och ekonomiskt var det att göra packning-
en i ganska tunna lager.  Det var fördelaktigt att inleda packningen av stenkrosskon-
struktioner med statisk packning och vätning för att undvika separation i djupled vid 
vibrationspackning. 
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Plattbärighetsförsök visade sig på basis av mätresultaten vara den mest pålitliga 
mätmetoden. Reproducerbarheten hos mätningarna var god och ökad mängd pack-
ningsarbete stärkte bärigheten systematiskt. Däremot visade observationerna att 
densitetsförhållandet inte var ett användbart mått på densitet, åtminstone i fråga om 
stenkrosskonstruktioner. Att använda strålningsmätare eller vattenvolymeter visade 
sig vara besvärligt, för bestämningen av jämförelsedensiteten hos material med stor 
kornighet var inexakt. Med hjälp av registrering i vältarna fick man information i real-
tid men resultaten av mätningarna kunde som sådana inte användas som densitetsin-
dikatorer.  
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Summary 

The existing quality standards concerning density and bearing capacity of a railway 
track subballast layers have been discovered to be incongruence in some parts. The 
standard level of bearing capacity has not been reached in some of the recent railway 
construction and renovation projects. The aim of this research is to present points of 
view considering the quality standards and construction guidelines, and to provide 
consistent recommendations for the quality standards of the compaction and bearing 
capacity of the railway subballast layers. 
 
The literature part of the study presents the concepts considering density and bearing 
capacity, their most common measuring devices and primary factors affecting the 
density and bearing capacity. The literature part also reveals the current quality con-
trol standards for density and bearing capacity of road and railway embankments. 
Furthermore, the continuous compaction control (CCC) method was studied to find 
out the operating principle of CCC rollers, and to study the advances and known prob-
lems of CCC measurements. 
 
Two approximately 200 meter long test embankment sites with total thickness of 1,8 
meters were built nearby the town of Seinäjoki. The test sites were placed on both 
relatively stiff and more flexible subgrade conditions. The test sites were divided into 
fourteen test sections, which were prepared to test the effect of the following factors 
in density and bearing capacity of a railway track subballast layers: material type, the 
grading of the material, water content of the material, subgrade stiffness, thickness of 
a compacted layer, the mass of a roller and the number of roller passes. 
 
The density and bearing capacity of test sections were measured with several devices 
in fall 2009 and additional measurements were performed twice in summer 2010. 
Applied measuring devices included plate loading test, three different types of falling 
weight deflectometers, water volumeter, Density nuclear gauge and continuous com-
paction control. In fall 2009 similar measurements were performed also in, Kaitjärvi, 
on Lahti-Luumäki railway line. Some additional compaction tests, as well as tests on 
properties of the test site materials were carried out in laboratory.  
 
During the construction process several factors can affect the quality of the subbal-
last layers. The most significant factors were found to be the grading, sorting and the 
water content of the material, the thickness of compacted layer and the procedure 
used for the compaction. The sorting of the material lead to inhomogeneous struc-
ture, which was found to be difficult in controlling the density and bearing capacity. 
Materials used in subballast layers compacted most effectively in the optimum water 
content. In particular the crushed rock aggregates demanded moisturizing before 
compaction in order to gain the optimal result. The most effective layer thickness of 
compaction depended on the type of a roller used, but in all cases relatively thin lay-
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ers were observed to be optimal. The compaction of crushed rock aggregates was 
found to be advantageous to begin with moisturizing and static compaction in avoid-
ing the sorting of the material in vertical direction during the compaction.  
 
Based on the obtained results, the plate loading test proved to be the most reliable 
method. The repetition of the measurements was acceptable and the additional com-
paction energy increased bearing capacity systematically. On the other hand, the 
ratio between the second and the first loading was observed unsuitable according to 
the observations, at least with the crushed rock aggregates. Thus, the recommenda-
tions concerning the quality requirements of compaction were given in terms of bear-
ing capacity value derived from the plate loading test. Water volumeter and nuclear 
density gauge measurements were observed to be more complicated for the aggre-
gates with large maximum grain size due to the challenging measuring of the optimal 
density of these types of materials. The continuous compaction results provided real-
time information of the proceeding of the compaction. However, the ccc value de-
pends on several factors, such as amplitude and frequency, which causes that the 
absolute numerical values cannot directly be used for the quality controlling. 



  9   

Esipuhe 

Siirtyminen luonnonmateriaalien käytöstä murskattuihin kalliokiviaineksiin radan 
rakennekerroksissa on aiheuttanut ongelmia rakentamisen aikaisessa laadunvalvon-
nassa. Nykyisten ratarakenteiden tiiviyttä ja kantavuutta koskevien laatuvaatimusten 
ja ohjeistuksien on todettu olevan joiltakin osin ristiriitaisia eikä vaadittua kantavuu-
den vaatimustasoa ole kaikissa radanrakennuskohteissa saavutettu. Tämän tutkimuk-
sen tavoitteena oli koerakenteissa tehtäviin mittauksiin perustuen esittää näkökulmia 
selkeisiin ja perusteltuihin eristys- ja välikerroksen tiiviys- ja kantavuusvaatimuksiin 
pääsemiseksi. 
 
Tutkimusta varten rakennettiin Seinäjoki–Ruha-rataosalle kaksi noin 200 metriä pit-
kää koepengertä, jotka tulevat myöhemmin osaksi kaksoisraidetta. Koepenkereet 
sijoitettiin sekä kovalle että pehmeälle pohjamaalle ja niihin tehtiin yhteensä 14 eri-
laista koerakennetta. Koepenkereiden avulla tutkittiin pohjamaan, rakennekerrosma-
teriaalin laadun ja rakeisuuden, kerralla tiivistettävän rakennekerrospaksuuden, tiivis-
tyskaluston massan, tiivistyskaluston ylityskertojen ja materiaalin vesipitoisuuden 
vaikutusta tiivistystyön lopputulokseen. 
 
Liikennevirasto tilasi selvityksen Tampereen teknillisen yliopiston Maa- ja pohjara-
kenteiden yksiköltä. Tutkimukseen ja raportin laatimiseen ovat osallistuneet tutkijat 
Tapani Jäniskangas, Antti Kalliainen ja Heikki Luomala sekä TkT Antti Nurmikolu ja 
professori Pauli Kolisoja. Tutkimusta ovat ohjanneet Nurmikolun ja Kolisojan lisäksi 
kunnossapitoyksikön päällikkö Matti Levomäki ja teknisen yksikön päällikkö Jari Vii-
tanen Liikennevirastosta.   
 
Helsingissä helmikuussa 2011 
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Väylätekniikkaosasto  
 
 
 
 



10 

Sisällysluettelo 

1  JOHDANTO ....................................................................................................................... 12 

2  MAARAKENTEIDEN TIIVISTÄMINEN JA TIIVIYSTILAN TOTEAMINEN .............. 13 
2.1  Maarakenteen tiiviys ....................................................................................................... 13 

2.1.1  Tiiviyden määritelmä ......................................................................................... 13 
2.1.2  Tiiviyden kenttämittausmenetelmät .............................................................. 14 
2.1.3  Tiiviyden merkitys .............................................................................................. 16 
2.1.4  Tiiviyteen vaikuttavat tekijät ........................................................................... 19 

2.2  Maarakenteen kantavuus ............................................................................................... 26 
2.2.1  Kantavuuden määritelmä ................................................................................. 26 
2.2.2  Kantavuuden mittausmenetelmät .................................................................. 27 
2.2.3  Kantavuuden merkitys ...................................................................................... 30 
2.2.4  Kantavuuteen vaikuttavat tekijät .................................................................... 33 

2.3  Nykyiset maarakenteen tiivistämiseen liittyvät laatuvaatimukset ........................ 35 
2.3.1  Maapenkereet ..................................................................................................... 35 
2.3.2  Suodatinkerrokset ............................................................................................. 37 
2.3.3  Tierakenteen jakavat ja kantavat kerrokset .................................................. 39 
2.3.4  Radan eristys- ja välikerrokset ........................................................................ 41 
2.3.5  ”Subballast”-kerroksen tiiviys- ja kantavuusvaatimukset ulkomailla ..... 44 

2.4  Itsemittaavat jyrät ........................................................................................................... 45 

3  KOEKOHTEIDEN ESITTELY .......................................................................................... 53 
3.1  Hipin koepenkereet (Seinäjoki–Ruha-rataosa).......................................................... 53 

3.1.1  Koepenkereiden sijainti ja pohjaolosuhteet ................................................. 53 
3.1.2  Koerakenteiden rakentaminen ........................................................................ 55 
3.1.3  Koerakenteiden kenttämittaukset ja näytteenotot ...................................... 59 

3.2  Mittaukset Kaitjärven liikennepaikalla ........................................................................ 60 

4  MITTAUSTULOKSET HIPIN KOEPENKEREISTÄ ....................................................... 62 
4.1  Materiaalien laboratoriotutkimukset ........................................................................... 62 

4.1.1  Rakeisuudet ........................................................................................................ 62 
4.1.2  Kiviainesten lujuus ............................................................................................ 67 
4.1.3  Kiviainesten raemuoto ...................................................................................... 67 
4.1.4  Kiviainesten maksimikuivatilavuuspaino ja optimivesipitoisuus ............. 67 

4.2  Kenttämittaukset ............................................................................................................. 68 
4.2.1  Pistemäiset mittausmenetelmät ..................................................................... 68 
4.2.2  Jyrämittarit .......................................................................................................... 70 
4.2.3  Täydentävät levykuormituskokeet .................................................................. 74 

5  MITTAUSTULOKSET KAITJÄRVEN LIIKENNEPAIKALLA ........................................ 77 
5.1  Materiaalien rakeisuudet ............................................................................................... 77 
5.2  Kenttämittaukset ............................................................................................................. 79 

5.2.1  Pistemäiset mittausmenetelmät ..................................................................... 79 

6  MITTAUSTULOSTEN ANALYSOINTI........................................................................... 84 
6.1  Käytettyjen mittausmenetelmien arviointi ................................................................. 84 

6.1.1  Säteilymittauslaite (Troxler) ............................................................................ 84 
6.1.2  Kannettava pudotuspainolaite (Loadman) ................................................... 86 
6.1.3  Vesivolymetri ...................................................................................................... 88 



  11   

6.1.4  Levykuormituskoe ............................................................................................. 91 
6.1.5  Pudotuspainolaite ............................................................................................. 92 

6.2  Kaitjärven liikennepaikan mittaustulosten analyysi ................................................ 94 
6.3  Hipin koepenkereiden mittaustulosten analyysi ....................................................... 97 

6.3.1  Rakennekerrospaksuuden vaikutus materiaalien tiivistymiseen ............. 97 
6.3.2  Vesipitoisuuden merkitys materiaalien tiivistymiseen ............................ 106 
6.3.3  Materiaalin rakeisuuden vaikutus tiivistymiseen ...................................... 110 
6.3.4  Jyräyskertojen vaikutus materiaalien tiivistymiseen ................................. 115 
6.3.5  Pudotuspainolaitemittaustulosten tarkastelu ............................................ 117 
6.3.6  Pohjamaan vaikutus materiaalien tiivistymiseen ...................................... 119 
6.3.7  Täydentävien levykuormituskokeiden tulokset ......................................... 120 

7  TÄYDENTÄVÄT KOKEET TTY:LLÄ ............................................................................. 126 
7.1  Tiivistyskokeet TTY:n rakennushallissa ................................................................... 126 

7.1.1  Koerakenteiden tekeminen ja mittaustulokset .......................................... 126 
7.1.2  Yhteenveto täydentävistä kokeista .............................................................. 138 

7.2  Troxler-laitteen tarkkuuskokeet ................................................................................. 139 

8  PÄÄTELMÄT JA JATKOTUTKIMUSTARPEET ........................................................... 145 
8.1  Työmenetelmät ............................................................................................................. 145 
8.2  Laadunvalvontamittaukset .......................................................................................... 146 
8.3  Materiaalivaatimukset ................................................................................................. 149 
8.4  Jatkotutkimustarpeet ................................................................................................... 149 

LÄHTEET ................................................................................................................................... 151 
 
 
 
 



12 

1 Johdanto 

Rakenteen tiiviys on yksi tärkeimmistä karkearakeisen materiaalin pitkäaikaiseen 
muodonmuutoskäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä. Pysyvien muodonmuutosten 
vastustuskyky toistuvien kuormien alaisuudessa kasvaa kun materiaalin tiiviys kas-
vaa. Hyvin tiivistetty ratapenger pysyy koossa ja säilyttää muotonsa oleellisesti löy-
hää pengertä paremmin ja näin muodoin myös radan kunnossapitotarve hyvin tiivis-
tetyn ratapenkereen päällä on oleellisesti pienempi kuin löyhällä penkereellä. 
 
Nykyisten ratarakenteiden tiiviyttä ja kantavuutta koskevien laatuvaatimusten ja oh-
jeistuksien on todettu olevan joiltakin osin ristiriitaisia. Kantavuuden vaatimustason 
saavuttamisessa on ollut joissakin radanrakennuskohteissa ongelmia. Epäselväksi on 
kuitenkin jäänyt aiheutuvatko vaatimusten alitukset epäsopivasta materiaalista vai 
sen puutteellisesta tiivistämisestä. Levykuormituskoe on koettu työlääksi koemenet-
telyksi kantavuuden/tiiviyden mittaamiseen. Sopivien tiiviyden tarkkailumenetelmien 
kannalta tilanteen tekee ongelmalliseksi erityisesti eristys- ja välikerroksen materiaa-
lien karkearakeisuus. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on koerakenteissa tehtävin mittauksin esittää näkökulmia ja 
suosituksia selkeisiin ja perusteltuihin eristys- ja välikerroksen tiiviys- ja kantavuus-
vaatimuksiin pääsemiseksi. Lisäksi arvioidaan materiaalivaatimuksia, joilla vaaditut 
kantavuudet ovat saavutettavissa.  
 
Raportissa käsitellään lyhyesti tiiviyden ja kantavuuden teoriaa ja niiden mittaamista 
sekä kerrotaan nykyiset tiiviyttä ja kantavuutta koskevat laatuvaatimukset. Itsemit-
taavan jyrän toimintaperiaate, sen hyödyt sekä ongelmat tiivistyksen laaduntarkkai-
lussa on myös koottu teoriaosuuteen. Tutkimuksessa rakennetaan Seinäjoki-Ruha -
rataosalle kaksi koepengertä, toinen kantavalle ja toinen pehmeälle pohjamaalle. 
Koepenkereet sisälsivät 14 erilaista rakennetta, joissa varioitiin rakentamistapaa ja 
materiaaleja. Koepenkereistä mitattiin yhteensä tuhansia pisteitä levykuormituslait-
teella, pudotuspainolaitteilla, säteilymittauslaitteella ja vesivolymetrillä. Mittauksia 
tehtiin myös Lahti-Luumäki-rataosalla sijaitsevalla Kaitjärven liikennepaikalla. Tä-
män lisäksi mittausmenetelmien toimivuutta ja luotettavuutta on arvioitu lukuisissa 
laboratoriokokeissa.   
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2 Maarakenteiden tiivistäminen ja tiiviystilan 
toteaminen 

2.1 Maarakenteen tiiviys 

2.1.1 Tiiviyden määritelmä 

Maarakenteen tiiviys on käsite, jonka avulla voidaan arvioida etenkin karkearakeisten 
maakerrosten lujuus- ja kantavuusominaisuuksia. Luonnonkosteassa maamateriaa-
lissa on kiviaineksen lisäksi vettä ja ilmaa (kuva 2.1). Maamateriaalin tiiviys määräy-
tyy näiden kolmen osakomponentin suhteessa. Mitä enemmän rakenne sisältää koko-
naistilavuudestaan kiviainesta, sitä tiiviimpi rakenne on kyseessä. Suoria tiiviyttä 
kuvaavia suureita ovat (mm. Rantamäki et al., 2001): 

• tiheys ρ 
• huokoisuus n 
• huokosluku e 
• suhteellinen tiiviys Dr 
• tiiviysaste D 

  

 
Kuva 2.1.  Maa-aineksen komponentit ja määritelmät tiiviyden määrittämistä var-

ten (Forsblad, 2000). 
 
 
Rakenteessa olevan maamateriaalin tiheys määritetään yleensä kuivana, jolloin ti-
heydestä käytetään nimitystä kuivairtotiheys (t/m3) tai kuivatilavuuspaino (kN/m3) 
sen mukaan käytetäänkö yksikkönä tietyn tilavuuden massaa vai siihen kohdistuvaa 
painovoimaa. Kuivairtotiheys sellaisenaan ilmaisee huonosti materiaalin tiiviystilan, 
sillä kiviaineksen raekokojakautuma vaikuttaa merkittävästi tietyllä työmäärällä saa-
vutettavaan kuivairtotiheyteen ja tämän lisäksi maa-aineksen kiintotiheys vaihtelee. 
Kiintotiheydellä tarkoitetaan ehjän huokosettoman kiven tiheyttä.   
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Huokoisuus tarkoittaa maan huokostilavuuden ja kokonaistilavuuden suhdetta pro-
sentteina ilmaistuna. Huokoisuuden avulla maa-aineksen tiiviyttä voidaan arvioida 
täsmällisesti. Maa-aines on tiiveintä, kun huokoisuus on nolla eli kiintoaines täyttää 
koko tilavuuden. Huokosluku tarkoittaa huokostilavuuden ja kiinteän maa-aineksen 
tilavuuden suhdetta. Huokoisuus ja huokosluku riippuvat siis toisistaan. Suhteellinen 
tiiviys määritellään huokosluvun ja sen maksimin ja minimin avulla seuraavasti: 
 

minmax

max

ee
ee

Dr −
−

= ,    (2.1) 

 
missä e  on huokosluvun arvo kyseisessä tilassa 
 emax  on maan löyhintä tilaa vastaava huokosluvun arvo 
 emin  on maan tiiveintä tilaa vastaava huokosluvun arvo 
 
Huokosluvun sekä huokosluvun maksimin ja minimin määrittäminen on kuitenkin 
hankalaa ja siksi niiden käyttö on jäänyt vähäiseksi. Määritysmenetelmät toimivatkin 
oikeastaan vain hiekalla (Ryynänen, 1996).   
 
Useimmiten tiiviystilaa tarkastellaan yhtälön 2.2 mukaisesti vertaamalla rakenneker-
roksessa saavutettua tiheyttä tietyllä työmäärällä laboratoriossa saavutettavaan kui-
vairtotiheyteen. Näin määritetystä suureesta käytetään nimitystä tiiviysaste.  
 

maxd

dD
ρ
ρ

= ,     (2.2) 

 
missä ρd  on kuivairtotiheys 

ρdmax  on maksimikuivairtotiheys 
 
Tiiviysaste ilmoitetaan prosenttilukuna verrattuna Proctor-sullonnalla saavutettuun 
tiheyteen. Proctor-kokeessa maanäyte sullotaan kerroksittain sylinterin muotoiseen 
muottiin pudottamalla maanäytteen päälle heijaria tietyltä korkeudelta tietty kerta-
määrä. Koe toistetaan useita kertoja vaihtelemalla maamateriaalin vesipitoisuutta. 
Näin saadaan selville tietyllä energiamäärällä saavutettava maksimitilavuuspaino ja 
optimivesipitoisuus. Suomessa on käytössä ns. parannettu Proctor-sullonta (SFS-EN 
13286-2).  

2.1.2 Tiiviyden kenttämittausmenetelmät 

Volymetrit 
Volymetrikokeissa rakennekerrokseen kaivetaan kuoppa, josta otetaan talteen kaikki 
rakeet ja mitataan kuopan tilavuus. Kuopan tilavuus mitataan joko veden (vesivoly-
metrikoe) tai hiekan (hiekkavolymetrikoe) avulla.  
 
Vesivolymetrikokeessa rakenteeseen kaivettuun kuoppaan sijoitetaan ohutseinämäi-
nen kumipussi, joka täytetään vedellä. Kuopan tilavuuden ilmoittaa sen sisältämän 
veden määrä. Vesivolymetrikoe aloitetaan tasaamalla maanpinta ja asettamalla tut-
kittavaan kohtaan tiiviisti paikalleen pohjalevy, jossa on keskellä mittauslaitteelle 
sopiva reikä (kuva 2.2). Volymetri nostetaan mitattaessa levyn päälle niin, että lait-
teiston mäntä on yläasennossaan. Tämän jälkeen mäntää painetaan kädensijoista 
alaspäin niin, että painemittarin lukema on 0,2 bar. Männän varresta luetaan mitta-
asteikon avulla alkulukema. Seuraavaksi volymetri nostetaan pois mäntä yläasennos-
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sa ja reikälevy kehyksenä kaivetaan kuoppa. Kuopan sisältämä maa-aines punnitaan 
ja kuivataan. Volymetri nostetaan takaisin paikalleen, jolloin kumipussi asettuu kuop-
paan. Männällä painetaan sylinteriin sama paine 0,2 baria kuin aikaisemminkin, jol-
loin saadaan loppulukema. Kuopan tilavuus lasketaan männän korkeuslukemien ero-
tuksen avulla. Kuopan sisältämän kuivatun maa-aineksen paino jaettuna kuopan tila-
vuudella on mittauskohdan kuivatilavuuspaino. Tätä tulosta verrataan laboratoriossa 
määritettyyn Proctor-tiheyteen ja lasketaan tiiviysaste.  (Tie- ja vesirakennushallitus, 
1970) 
 
Vesivolymetri soveltuu huonosti kalliomurskerakenteen tiiviysasteen mittaamiseen. 
Vesivolymetrin haittoja ovat pieni näytekoko ja jäykkä kumikalvo, joka ei tunkeudu 
kaikkiin koloihin. Tällöin mitattu tilavuus jää todellista tilavuutta pienemmäksi, mikä 
muuttaa tilavuuspainon vastaavasti liian suureksi. Vesivolymetrin käyttö ei edellytä 
kuivaa säätä. Lisäksi vesivolymetrin käyttö on nopeampaa kuin muiden volymetrien ja 
laitteen käyttö on mahdollinen talvellakin, kunhan veden asemasta laite täytetään 
pakkasnesteellä.  
 

 
Kuva 2.2. Vesivolymetrikoe kalliomurskerakenteella. 
 
 
Hiekkavolymetrikokeessa kuoppa täytetään tilavuuspainoltaan tunnetulla tasarakei-
sella hiekalla (raekoko esim. 1…2 mm). Maa-aineksen tilavuuspaino voidaan laskea 
kuopan sisältämän maa-aineksen painon ja kuoppaan käytetyn hiekkamäärän perus-
teella. Hiekkavolymetrikoe soveltuu myös karkeiden maarakenteiden tutkimiseen, 
sillä kolot kuopan seinämissä tai pohjassa eivät olennaisesti vaikeuta hiekan valumis-
ta niihin. Hyvin avoimessa materiaalissa hiekka kuitenkin saattaa karata pitkälle huo-
kostilaan, jolloin materiaalin tiheys määritetään liian pieneksi. Koe voidaan tehdä 
vain täysin kuivalla säällä. 
 
Säteilymittauslaite 
Säteilymittauslaitteilla (esim. Troxler) mitataan säteilylähteen lähettämän radioaktii-
visen säteilyn kulkeutumista mitattavan kerroksen läpi laitteessa olevaan vastaanot-
timeen. Säteilyn voimakkuus on suoraan verrannollinen väliaineen tiheyteen. Mittaus 
voidaan tehdä sekä suoramittauksena (mittaussyvyys säädettävissä) että pinta- eli 
heijastusmittauksena.  
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Suoramittauksessa laite asetetaan tasatulle maapohjalle ja sauvan päässä sijaitseva 
säteilylähde työnnetään rakenteen sisään. Karkearakeisissa rakennekerroksissa sau-
van tarvitseman reiän tekeminen kerrokseen on kuitenkin hankalaa. Kalliomurskera-
kenteissa voidaan käyttää apuna kerrokseen ennen tiivistämistä asennettua tele-
skooppirakenteista mittaputkea (kuva 2.3), jolloin mittaus voidaan toistaa täsmälleen 
samasta kohdasta tiivistystyön edetessä (Ryynänen, 1996).  
 

 
Kuva 2.3.  Teleskooppirakenteisen mittaputken asennus Troxler-koetta varten. 
 
 
Pintamittauksessa säteilylähdettä ei työnnetä rakenteeseen ja määritetty tilavuuspai-
no edustaa siten lähinnä mitattavan rakenteen pinnan tiheyttä. Rakenteen pinnan 
tasaisuus saattaa vaikuttaa pintamittauksen tarkkuuteen, sillä pinnan epätasaisuudet 
tulkitaan tyhjätilaksi.  

2.1.3 Tiiviyden merkitys 

Huonosti tiivistetty eli löyhä maarakenne tiivistyy ajan kuluessa muun muassa sää-
olojen ja ulkoisten kuormitusten, kuten liikennekuorman ja tärinän vaikutuksesta. 
Tämä jälkitiivistyminen on nopeinta heti rakentamisen jälkeen ja se hidastuu ajan 
kuluessa. Jälkitiivistyminen voidaan välttää lähes kokonaan tekemällä tiivistystyö 
huolella rakentamisen aikana. Hyvin tiivistetty maarakenne pysyy koossa ja säilyttää 
muotonsa oleellisesti löyhää rakennetta paremmin ja pidempään.  
 
Toistokuormitetun maarakenteen muodonmuutokset ovat aina osittain palautuvia eli 
kimmoisia ja osittain palautumattomia eli pysyviä. Kuormitusten aiheuttamat palau-
tuvat muodonmuutokset eivät yleensä haittaa ratarakenteen toimintaa. Sen sijaan 
pysyvät muodonmuutokset kumuloituvat ja aiheuttavat rataan epätasaisuutta, mikä 
puolestaan johtaa ajan kuluessa lisääntyneeseen kunnossapitotarpeeseen. 
 
Maarakenteen lujuus 
Maarakenteen tiiviystila vaikuttaa merkittävästi maa-aineksen lujuusominaisuuksiin. 
Karkearakeisen materiaalin leikkauskestävyyskulma (kitkakulma) kasvaa materiaalin 
tiiviyden myötä, vaikkakin vaikutuksen suuruus vaihtelee maalajeittain (taulukko 2.1). 
Esimerkiksi hiekkamateriaalilla leikkauskestävyyskulman arvo voi vaihdella tiiviysti-
lan vaikutuksesta eri lähteiden mukaan jopa kymmenen astetta välillä 28° - 38° (Ran-
tamäki et al., 2001, RHK, 2005).    
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Taulukko 2.1. Maalajin tiiviyden vaikutus leikkauskestävyyskulmaan (RHK, 2005) 

Tiiveys Maalaji 
  Siltti Hiekka Sora Moreeni Sepeli Louhe
Löyhä 26° 30° 34° 34° 30° 38° 
Tiivis 33° 38° 40° 40° 38° 50° 

 
Maarakenteen omasta painosta aiheutuvat kuormitukset ja ulkopuoliset kuormitukset 
aiheuttavat maahan leikkausjännityksiä. Kun leikkausjännitykset kasvavat leikkauslu-
juutta suuremmiksi, maa murtuu. Maamateriaalin leikkauslujuus määräytyy koheesi-
on, leikkauspinnassa vallitsevan normaalijännityksen ja leikkauskestävyyskulman 
perusteella seuraavasti (Coulombin kaava) (Rantamäki et al., 2001). 
 

ϕστ tan⋅+= c ,    (2.3) 
 
missä  τ  on leikkauslujuus 
 c  on koheesio 

σ  on leikkauspinnassa vaikuttava normaalijännitys 
φ  on leikkauskestävyyskulma 

 
Karkearakeisilla maamateriaaleilla koheesio voidaan käytännössä otaksua nollaksi, 
jolloin niiden leikkauslujuutta voidaan karkeasti arvioida pelkästään normaalijänni-
tyksen ja leikkauskestävyyskulman perusteella. Tiiviin hiekan leikkauslujuus voi siten 
olla noin puolitoistakertainen löyhän hiekan leikkauslujuuteen verrattuna. 
 
Leikkauslujuuden arvoa käytetään esimerkiksi perustuksen kantokykylaskelmissa. 
Kantokyvyllä tarkoitetaan kuormaa, jonka perustus kestää maapohjan murtumatta. 
Perustuksen kantokykykaavat on esittänyt muun muassa Rantamäki et al. 2001. Kaa-
vojen perusteella voidaan todeta, että vastaava murtokuorma tiiviillä hiekalla on noin 
viisinkertainen löyhään hiekkaan verrattuna. Ero on merkittävä, sillä kantavuuskaavo-
jen mukaan laskettuna löyhä hiekka ei välttämättä edes kestä junaliikenteestä aiheu-
tuvaa kuormitusta. Huolellinen tiivistäminen on materiaalivalintojen ohella helpoin 
tapa parantaa ratapenkereen kantokykyominaisuuksia. 
 
Toistokuormituksessa karkearakeiseen materiaaliin kertyvät pysyvät muodonmuu-
tokset kasvavat eksponentiaalisesti kuormituksen lähestyessä materiaalin murtolu-
juutta. Siten ratapenkereen muodon säilymisen kannalta on tarpeen, että liikenne-
kuorma pysyy mieluiten selkeästi alle 70 % suhteessa materiaalin leikkauslujuuteen 
kyseisessä jännitystilassa (kuva 2.4).  
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Kuva 2.4.  Jännityssuhteen suuruuden periaatteellinen vaikutus pysyvien muodon-

muutosten kertymisnopeuteen (Kolisoja et al., 2004). Jännityssuhteella 
(q/p) tarkoitetaan deviatorisen jännityksen (q) suhdetta pääjännitysten 
summaan (p). Jännityssuhteen maksimissa (q/p)max materiaali murtuu. 
Toistokuormituksen aiheuttamat muodonmuutokset alkavat kehittyä no-
peasti kuormituksen ollessa suurempi kuin 70 % materiaalin murto-
kuormasta. 

 
 
Maarakenteen jäykkyys 
Myös maamateriaalin jäykkyys riippuu sekä sen tiiviydestä että vallitsevasta jännitys-
tilasta. Esimerkiksi kolmiaksiaalikokeissa määritetty materiaalin jäykkyys kasvaa 
selvästi materiaaliin kohdistuvien jännitysten kasvaessa (kuva 2.5). Tiivistämisellä 
voidaan vaikuttaa materiaalipartikkelien välisten jännitysten muodostumiseen ja 
jakautumiseen. Tiivistämisellä voidaan lisätä maarakeiden kosketuspisteitä, joita 
pitkin voimat välittyvät. Hyvin tiivistetyssä materiaalissa jännitykset mobilisoituvat jo 
pienillä muodonmuutoksilla, sillä muodonmuutokset aiheutuvat lähes yksinomaan 
rakeiden kimmoisuudesta. Löyhässä materiaalissa maarakeet asettuvat kuormituksen 
vaikutuksesta ensin uuteen entistä tiiviimpään asemaan ja vasta tämän jälkeen alka-
vat toimia kimmoisasti raerungon välityksellä.  Esimerkiksi eräälle kalliomurskeelle 
tehdyissä kolmiaksiaalikokeissa noin 10 prosenttiyksikön parannus tiiviysasteessa (D 
91 % - D 102 %) kasvatti jäykkyysmoduulin noin kaksinkertaiseksi (kuva 2.5) (Ko-
lisoja, 1994).  
 



  19   

0

200

400

600

800

1000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Pääjännitysten summa (kPa)

Jä
yk

ky
ys

m
od

uu
li 

(M
Pa

)

D=102%

D=98%

D=95%

D=91%

 
Kuva 2.5.  Materiaalin tiiviysasteen vaikutus jäykkyyteen ja materiaalin jännitysti-

lariippuvuus (Kolisoja, 1994). 
 
 
Maarakenteen kuormituskestävyys 
Vaikka toistokuormituksen alaisena olevan maarakenteen kyky vastustaa pysyvien 
muodonmuutosten kertymistä riippuukin kuvan 2.4 mukaisesti ennen muuta sen ra-
kentamisessa käytettyjen materiaalien leikkauslujuudesta, on maarakenteen jäyk-
kyyttä myös käytännössä mahdollista käyttää indikaattorisuureena rakenteen kuormi-
tuskestävyyden ja käyttöiän ennakoinnissa, koska karkearakeisilla materiaaleilla sekä 
leikkauslujuus että jäykkyys riippuvat selkeästi materiaalin tiiviystilasta. 
 
Käytännössä siis huonosti tiivistetyssä, jäykkyydeltään alhaisessa rakenteessa toteu-
tuvista suurista muodonmuutoksista merkittävä osa jää pysyviksi. Tämä aiheuttaa 
muun muassa eristys- ja välikerroksen tiivistymistä eritoten kiskolinjojen kohdalta, 
mistä puolestaan seuraa raiteen hidas vajoaminen ja lisääntynyt raidesepelin tuke-
mistarve. Tiivistyminen kiskolinjojen kohdalta johtaa nopeasti ratapölkyn kannalta 
ongelmalliseen tilanteeseen, jossa ratapölkky kantaa keskiosaltaan, ja mistä pahim-
millaan seuraa ratapölkyn vaurioituminen.  Lisäksi tiivistyminen raiteen keskikohdal-
ta aiheuttaa eristys- ja välikerroksen leviämistä ja pengerluiskien löyhtymistä. Erittäin 
suuret muodonmuutokset aiheuttavat ajan kuluessa myös raidesepelin ja kalliomurs-
keesta rakennettujen eristys- ja välikerrosmateriaalien hienonemista ja pohjamaan 
sekoittumista eristyskerrokseen. 

2.1.4 Tiiviyteen vaikuttavat tekijät 

Tiivistämisellä saavutettavaan tilavuuspainoon, lujuuteen ja jäykkyyteen vaikuttavat 
useat asiat, kuten materiaalin raekokojakautuma, vesipitoisuus ja raemuoto. Kaikkein 
määräävin yksittäisen materiaalin saavutettavaan tiiveyteen vaikuttava asia lienee 
kuitenkin tiivistystyöhön käytetty energia. Tiivistysenergian siirtymiseen tiivistettä-
vään kerrokseen vaikuttavat muun muassa käytettävissä oleva tiivistyskalusto, työta-
pa, pohjamaan ominaisuudet sekä tiivistettävän rakenteen muoto.  
 
Rakeisuus 
Raekokojakautuma on tärkein kiviaineksen tiivistymiseen vaikuttava materiaaliomi-
naisuus. Raekokojakautuma vaikuttaa suoraan saavutettavan kuivairtotiheyden mak-
simiin. Karkearakeisten sora- ja murskemateriaalien kuivairtotiheys voi olla tyypilli-
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sillä suomalaisilla kivimineraalien kiintotiheyksillä maksimissaan noin 2,2 t/m3. Hiek-
kojen kuivairtotiheyden maksimi on noin 2,0 t/m3. 
 
Tasarakeinen materiaali, jossa kaikki rakeet ovat samankokoisia, tiivistyy huonosti ja 
rakeiden väliin jää paljon tyhjätilaa. Kuivairtotiheyden maksimi jää tasarakeisella 
materiaalilla alhaiseksi. Sekarakeinen materiaali, jossa on paljon erikokoisia rakeita, 
tiivistyy huomattavasti paremmin ja helpommin, sillä isompien rakeiden väliin jäävä 
tyhjätila täyttyy pienemmillä rakeilla (kuva 2.6).  
 

 
Kuva 2.6.  Tasarakeinen ja sekarakeinen materiaali. 
 
 
Materiaalin seka- tai tasarakeisuutta kuvataan raekokosuhteella Cu = d60/d10. Raeko-
kosuhde määritetään materiaalin rakeisuuskäyrästä läpäisyprosenttien 60 ja 10 koh-
dalta määritettyjen raekokojen suhteena. Raekokosuhteen kasvaessa saavutettava 
maksimitiheys kasvaa. Suuri raekokosuhde tarkoittaa loivaa rakeisuuskäyrän muotoa, 
kun taas pienen raekokosuhteen omaavan materiaalin rakeisuuskäyrä nousee jyrkästi. 
Maalaji on tasarakeinen, jos sen raekokosuhde on ≤5, sekarakeinen, jos sen raeko-
kosuhde on >5 mutta <15 ja suhteistunut, jos sen raekokosuhde on >15.  
 
Materiaalin käsittely, kuten läjitys kiviaineksen ottopaikalla, kuormaus, kuljetus ja 
levitys rakennuspaikalla voivat aiheuttaa materiaalin lajittumista. Etenkin karkeara-
keiset vähän hienoainesta sisältävät kalliomurskeet lajittuvat helposti. Huonoimmas-
sa tapauksessa alun perin kelvollinen materiaali voi muuttua käyttökelvottomaksi 
esimerkiksi raekokosuhteen tai hienoainespitoisuuden vaihtuessa ohjealueen ulko-
puolelle. Lajittumiseen ei useinkaan kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Lajittumisen es-
täminen on kustannustehokas tapa tiivistysongelmien välttämiseksi (Ryynänen, 
1996).  
 
Vesipitoisuus 
Materiaalin vesipitoisuus vaikuttaa saavutettavaan maksimitiheyteen etenkin hieno-
rakeisilla maamateriaaleilla. Karkearakeisilla materiaaleilla tehtyjen Proctor-kokeiden 
perusteella vesipitoisuuden merkitys ei ole täysin yksiselitteinen. Esimerkiksi Fors-
blad (2000) on esittänyt, että hiekka tiivistyy parhaiten joko täysin kuivana tai täysin 
kyllästyneenä (kuva 2.7). Luonnonkostea hiekka sen sijaan tiivistyisi hieman heikom-
min.  
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Kuva 2.7.  Vesipitoisuuden vaikutus eri materiaalien tiivistymiseen (Forsblad, 

2000). 
 
 
Proctor-sullonnassa tiivistäminen poikkeaa selvästi rakentamisessa yleisimmin käy-
tetystä tärytiivistysmenetelmästä. Proctor-kokeessa materiaali ei pääse pakenemaan 
tiivistystyötä, kuten maastossa tiivistettäessä jossain määrin tapahtuu. Veden vaiku-
tus on käytännön tiivistystyössä oletettavasti laboratoriokoetta suurempi. Vesi toimii 
eräänlaisena maapartikkelien välisenä voiteluaineena vähentäen partikkelien välistä 
kitkaa ja siten tiivistämiseen tarvittavaa energiamäärää. Toisaalta materiaalin vesipi-
toisuuden ollessa kyllästyspisteen tuntumassa vesi voi tehostaa tärytiivistyksen vai-
kutusta aiheuttamalla maa-ainekseen hetkellistä huokosveden ylipainetta. Huokosve-
denpaine vähentää maamateriaalin leikkauslujuutta pienentämällä tehokkaita jänni-
tyksiä.  
 
Liian runsas veden käyttö pienentää suurinta kuivairtotiheyttä etenkin hienorakeisilla 
materiaaleilla. Karkearakeisilla materiaaleilla vettä ei oikeastaan voi käyttää liikaa, 
sillä hyvän vedenläpäisevyyden ansiosta ylimääräinen vesi kulkeutuu nopeasti pois 
rakenteesta. Erittäin runsas veden käyttö saattaa kuitenkin kuljettaa hienoa materiaa-
lia rakenteen pinnalta kerroksen alempiin osiin aiheuttaen näin myös lajittumista.  
 
Runsaan tiivistämisen vaikutuksesta materiaalin vedenläpäisevyys pienenee hieman.  
Huonosta vedenläpäisevyydestä saattaa aiheutua materiaalin kantavuuden heikke-
nemistä sateisena ajankohtana tai keväällä roudan sulaessa. Ratarakenteisiin tarkoi-
tettu vaatimukset täyttävä materiaali sisältää kuitenkin vain vähän hienoainesta eikä 
vedenläpäisevyydestä aiheutuvia ongelmia pitäisi esiintyä.  
 
Raemuoto ja rakeiden pinnan karkeus 
Materiaalin raemuoto ja pinnan karkeus vaikuttavat myös materiaalin tiivistymiseen. 
Esimerkiksi litteät ja puikkoiset/neulamaiset (kuva 2.8) rakeet pienentävät materiaa-
lin maksimitiheyttä, lujuutta ja jäykkyyttä. Karkeapintaiset rakeet tiivistyvät ainakin 
teoriassa heikommin, sillä rakeiden liikkuminen toistensa ohi on hankalampaa. Kar-
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keapintaisten rakeiden aiheuttama kitka on kuitenkin pääsääntöisesti rakenteen lu-
juutta lisäävä asia. 

 
Kuva 2.8.  Erilaisia raemuotoja omaavat rakeet: a) kuutiomainen (vakioläpimittai-

nen), b) neulamainen, c) litteä rae, d) teräväsärmäisiä, e) pyöreäsärmäi-
siä rakeita 

 
 
Raemuodolla on vaikutusta lähinnä karkearakeisten maalajien ja murskattujen mate-
riaalien lujuus- ja muodonmuutosominaisuuksiin. Edullisimpia ovat kuutiomaiset ja 
särmikkäät rakeet, jotka edesauttavat korkean lujuuden ja jäykkyyden saavuttamista 
(Nurmikolu & Kolisoja, 2010). Litteitä ja pitkulaisia rakeita sisältävien maalajien tiivi-
ys jää huonommaksi kuin muodoltaan pyöristyneitä ja kuutiomaisia rakeita sisältävi-
en maalajien tiiviys. Litteämuotoisuus voi toisaalta vaikuttaa kokoonpuristuvuutta 
lisäävästi. Neulamaiset rakeet särkyvät helposti kuormituksen vaikutuksesta, mikä 
johtaa rakeiden uudelleen järjestäytymiseen, mistä seuraa puolestaan pysyviä muo-
donmuutoksia. Teräväsärmäisistä partikkeleista koostuvilla maalajeilla on yleensä 
suurempi kitkakulma kuin pyöreäsärmäisillä. (Tiehallinto 2001, Hartikainen 1990) 
 
Kalliomurskeen rakeiden pinnan karkeus ja terävät särmät aiheuttavat sen, että ra-
kenne tiivistyksen jälkeenkin pyrkii jäämään harvaksi, joustavaksi ja epästabiiliksi. 
Tällöin on vaarana, että rakeiden särmien ja pistemäisten kosketuspintojen kuluessa 
tapahtuu jälkitiivistymistä – rakenteen deformoitumista.  
 
Työmenetelmät 
Maarakenteen tiivistäminen tapahtuu siirtämällä tiivistystyö tiivistettävään kerrok-
seen joko staattisen paineen, iskun tai tärytyksen avulla (kuva 2.9). Karkearakeisten 
rakennekerrosmateriaalien tiivistämiseen käytetään lähes yksinomaan tärytiivistystä. 
Myös staattista tiivistystapaa kuten kumipyörätiivistystä voidaan käyttää, mutta sen 
tiivistysvaikutuksen on yleisesti havaittu olevan tärytiivistystä heikompi. Pudotustii-
vistyksellä voidaan välittää suuri energiamäärä ja saada aikaan syvälle rakenteeseen 
ulottuva tiivistysvaikutus, mutta menetelmä ei sovellu rakennekerrosten tiivistämi-
seen, koska se sekoittaa ja löyhdyttää pintakerroksia. 
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Kuva 2.9.  Maarakenteiden tiivistysmenetelmät (Forsblad, 2000). 
 
 
Tiivistyksessä maarakeita liikutetaan mekaanisesti siten, että ne asettuvat uuteen, 
aikaisempaa tiiviimpään asemaan. Tiivistyksessä tulisi käyttää mahdollisimman suur-
ta energiamäärää, jonka rakeet kestävät rikkoutumatta. Energiaa voidaan siirtää maa-
rakenteeseen tehokkaasti täryttämällä rakeita rikkomatta. Tavallisimmin tärytiivis-
tyksessä käytetään valssia, joka värähtelee pystysuunnassa. Oskilloivissa täryjyrissä 
värähtelyä tapahtuu myös vaakasuunnassa (kuva 2.10). Oskilloinnin tarkoituksena on 
vähentää ympäristöön kohdistuvia melu- ja tärinähaittoja sekä vähentää materiaalin 
hienonemista. Valssin sisällä on yleensä kaksi epäkeskistä massaa, jotka pyörivät 
valssin pituusakselin suhteen. Epäkeskisyys ja pyörimisnopeus ovat säädettävissä ja 
ne vaikuttavat suoraan valssin amplitudiin ja taajuuteen.  
 

 
Kuva 2.10.  Tavanomaisen ja oskilloivan täryjyrän toimintaperiaate (Ryynänen, 

1996). 
 
Täryjyrän rakenteeseen siirtämään tiivistysenergiaan vaikuttavat teoriassa ainakin 
seuraavat seikat (Ryynänen, 1996) 

• laitteen massa 
• ylityskertojen lukumäärä 
• täryttävien valssien lukumäärä 
• täryn taajuus ja amplitudi 
• täryn liikerata (oskilloiva/tavanomainen) 
• jyrän nopeus 
• koneen ja valssin massojen suhde 
• valssin halkaisija 
• vetävä tai passiivinen valssi 
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Valssi aiheuttaa muotonsa ansiosta suuren staattisen viivakuorman, sillä valssin kos-
ketuspinta-ala rakenteeseen on melko pieni. Kosketuspinta-ala pienenee ja staattinen 
kuormitus kasvaa tiivistystyön edetessä, sillä valssin uppoama pienenee rakenteen 
tiiviyden kasvaessa (kuva 2.11). Halkaisijaltaan pieni valssi on staattisen kuormituk-
sen osalta ainakin teoriassa tehokkaampi, sillä kosketuspinta-ala on suhteessa pie-
nempi. Valssin koko kasvaa jyrän painon mukaan ja eripainoisilla jyrillä on siten mah-
dollista päästä vastaavaan tiivistystulokseen. Laitteen massan kasvaessa tiivistystyön 
syvyysvaikutus kuitenkin kasvaa.  
 

 
Kuva 2.11.  Rakenteen tiiviyden vaikutus valssin kosketuspinta-alaan (Ryynänen, 

1996) 
 
 
Tiivistykseen käytetty energiamäärä kasvaa ylityskertojen lisääntyessä. Ylityskertoja 
lisäämällä ei pystytä kuitenkaan vaikuttamaan tiivistyksen syvyysvaikutukseen. Eri-
painoisten jyrien syvyysvaikutus tulee tietää ennakolta ja rakenne tulee rakentaa sel-
laisina kerroksina, että koko kerroksen tiivistäminen on kyseisellä laitteella mahdol-
lista. Ylityskertojen lisääminen ei myöskään paranna tiiviyttä loputtomasti. Useiden 
ylityskertojen jälkeen saavutetaan tilanne, jossa tiiviys ei enää sanottavasti kasva 
ylityskertoja lisäämällä. Erittäin runsas tiivistäminen voi johtaa materiaalin hienone-
miseen ja pieneen tiiviyden kasvuun raekoon muuttumisen seurauksena.  
 
Maaperän resonanssitaajuus on noin 13–27 Hz. Tärytiivistys on tehokasta maan reso-
nanssitaajuudella, mutta jyrän liikkeet ovat epämiellyttäviä ja laite rasittuu mekaani-
sesti. Täryliikkeen taajuus valitaan yleensä hieman resonanssitaajuuden yläpuolelta 
käyttäen noin 25–50 Hz taajuutta. Useat kenttä- ja laboratoriotestit ovat osoittaneet, 
että vähäinen taajuuden muutos ei vaikuta olennaisesti tiivistymiseen (kuva 2.12). 
Sen sijaan täryliikkeen amplitudi eli iskunpituus vaikuttaa merkittävästi tiivistystyön 
tehokkuuteen. (Forsblad, 2000) 
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Kuva 2.12.  Täryliikkeen taajuuden ja amplitudin periaatteellinen vaikutus tiivisty-

misen tehokkuuteen (Forsblad, 2000). Amplitudin muuttuja s tarkoittaa 
amplitudin suuruutta, jonka yksikkö on millimetri. Tyypillisesti tärytiivis-
tyksessä käytetty amplitudi on 0,5…2 mm.  

 
 
Täryliikkeen amplitudilla on merkitystä myös tiivistyksen syvyysvaikutukseen. Suu-
rella 1,5–2,0 mm amplitudilla, jota käytetään muun muassa louhetäyttöjen ja paksu-
jen kerrosten tiivistämiseen, tiivistyksen syvyysvaikutus on suuri. Pienemmällä ampli-
tudilla syvyysvaikutus on selvästi pienempi ja paras tiivistystulos saadaan tekemällä 
lopputiivistys sitä käyttäen. Suuri amplitudi saattaa valssin muodosta johtuen hieman 
löyhdyttää rakenteen yläosaa. Vanhoissa traktorilla vedetyissä valssijyrissä on käytet-
ty jopa 3,0 mm amplitudia, joka on ollut ilmeisesti haitallisen suuri. Liian suuri tiivis-
tysenergia hienontaa ainakin laadultaan heikkoa kiviainesta. (Ryynänen, 1996)  
 
Tiivistysolosuhteet 
Tiivistystyön tehokkuus riippuu tiivistettävän kerroksen paksuudesta ja tiivistysalus-
tan jäykkyydestä. Huonosti kantavalla alustalla tiivistysenergia häviää alustan muo-
donmuutoksiin eikä se kohdistu tiivistettävään kerrokseen toivotusti. Huonosti kanta-
valla pohjamaalla ei siten saavuteta niin hyviä tiiviyksiä kuin kantavalla pohjamaalla.  
 
Tehokas työskentely vaatii erilaisilla alustoilla hieman toisistaan poikkeavat työme-
netelmät. Kantavalla alustalla tiivistettävän kerroksen paksuus voidaan mitoittaa 
tiivistyskaluston mukaan. Huonosti kantavalla pohjamaalla on syytä kiinnittää huo-
miota pohjamaan häiriintymiseen. Tehokas tiivistys pehmeiköllä onnistuu parhaiten 
rakentamalla hyvin ohuita kerroksia ja käyttäen tiivistyksessä vain pientä amplitudia. 
Tämä on kuitenkin hitaampi ja siten myös hieman kalliimpi menettelytapa. Usein 
pohjamaan häiriintymistä yritetään välttää rakentamalla ensimmäinen kerros mah-
dollisimman paksuna. Paksun kerroksen avulla pohjamaan häiriintymiseltä vältytään, 
mutta kerroksen alaosa jää väistämättä löyhäksi.  
 
Ratapenkereen suhteellisen kapea poikkileikkaus heikentää hieman tiivistystyön te-
hokkuutta. Tiivistyksen aikana maapartikkelit liikkuvat pystysuunnassa, mutta sivu-
tuen puuttuessa partikkelit pyrkivät liikkumaan myös vaakasuunnassa ja karkaamaan 
jyrän alta luiskan suuntaan. Laajan kenttämäisen alueen tiivistäminen on ainakin 
teoriassa tehokkaampaa, sillä luiskan aiheuttamaa helpompaa liikesuuntaa ei ole 
olemassa.  
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Sanomattakin on selvää, että routaantuneen materiaalin tiivistäminen ei onnistu kun-
nolla. Lumen ja jään poistaminen rakennekerrosten välistä on ensiarvoisen tärkeää, 
jos tiivistystyötä joudutaan tekemään talvella. Myös itse materiaalin sulana pysymi-
seen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Routaantunut materiaali sisältää aina jon-
kin verran jäätynyttä vettä. Roudan sulaessa jään tilavuuden pieneneminen löyhdyt-
tää rakennetta. Läjitysalueella kasalle jäätynyt materiaali on ollut jäätyessään löyhäs-
sä tilassa. Käytettävissä oleva tiivistysenergia ei riitä erottamaan jäätyneitä maapar-
tikkeleita toisistaan ja routaantuneet paakut jäävät kokonaan tiivistämättä.  
 

2.2 Maarakenteen kantavuus 

2.2.1 Kantavuuden määritelmä  

Kantavuudella tarkoitetaan rakenteen kokonaisjäykkyyttä, joka määritetään raken-
teen pinnalta yleisimmin levykuormituskokeella tai pudotuspainolaitteella. Alun perin 
kantavuutta on käytetty geotekniikassa kuvaamaan perustuksen kantokykyä eli sitä 
kuormaa minkä maapohja kestää murtumatta. Kantavuus-termiä käytetään edelleen 
molemmissa tarkoituksissa. Tässä raportissa kantavuudella tarkoitetaan nimen-
omaan rakenteen kokonaisjäykkyyttä.  
 
Kantavuus on käsite, jota on perinteisesti käytetty kuvaamaan tierakenteen kykyä 
kestää liikennekuormituksia. Ratarakenteille kuormituskestävyysmitoitusta ei erik-
seen tehdä, koska routimattomuusvaatimuksen takia rakenteet ovat luonnostaan 
paksut. Eristys- ja välikerrosten kantavuus on yksi tapa tarkastella alusrakenteen 
laatua, sillä kantavuuden lukuarvo on varsin helposti määritettävissä. Kantavuus on 
kuitenkin ominaisuus, joka kuvaa vain epäsuorasti esimerkiksi materiaalien lujuutta, 
joka aiempana todettiin keskeiseksi tekijäksi maamateriaalin kyvyssä vastustaa pysy-
viä muodonmuutoksia siihen kohdistuvan toistuvan kuormituksen alaisena (kappale 
2.1.3). Kantavuuden lukuarvoon vaikuttavat koko rakenteen jäykkyys ja etenkin ohuilla 
rakenteilla myös pohjamaan ominaisuudet. Kantavuus ei kuvaa tietyn rakenneosan 
ominaisuuksia, vaan se on koko rakenteen keskimääräisen jäykkyyden indikaattori.  
 
Kantavuus on käsitteenä hieman hankala, sillä kantavuudella ymmärretään usein 
rakenteen kykyä vastustaa pysyviä muodonmuutoksia. Silti kantavuuden lukuarvo 
perustuu nimenomaan palautuviin muodonmuutoksiin. Kantavuuden käyttö kuormi-
tuskestävyyden mittarina on osoittautunut käyttökelpoiseksi epäsuoraksi menetel-
mäksi luonnonmateriaaleilla rakennetuissa tierakenteissa. Kantavuus ei kuitenkaan 
kuvaa suoraan tiivistyksen laatua vaikka siihen perustuvia laatuvaatimuksia onkin 
olemassa. 
 
Kantavuuden lukuarvon eli muodonmuutosmoduulin laskeminen perustuu Boussi-
nesqin esittämään ympyränmuotoisen kuormitetun levyn keskipisteen painuman 
laskentamalliin  
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missä  s on painuma, mm 
 r on kerroin, jonka arvo on π/2, jos levyn oletetaan olevan jäykkä 
 2, jos levyn oletetaan olevan taipuisa 

υ on Poisson-luku 
p on kosketuspaine, kN/m2 
a on kuormituslevyn säde, m  
E on kimmomoduuli, MPa 

 
Levykuormituskokeen muodonmuutosmoduulin laskentakaava saadaan ratkaisemalla 
kaava 2.4 kimmomoduulin suhteen 
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Kertoimen k-arvo riippuu kuormituslevyn jäykkyydestä ja Poisson-luvusta. Käytännön 
mitoituksessa kertoimelle k käytetään keskimääräistä arvoa 1,5 (kuva 2.15). 

2.2.2 Kantavuuden mittausmenetelmät 

Kantavuutta mitataan pääasiassa levykuormituskokeella (LKK) tai pudotuspainolait-
teella (PPL). Nämä mittauslaitteet on kehitetty ensisijaisesti tierakenteen mitoitusta 
varten ja niissä käytetty kuormitus mallintaa kuorma-auton pyöräkuormaa. On ole-
massa myös kevyempiä pudotuspainolaitteita kuten Loadman ja Light Weight Deflec-
tometer (LWD), joissa toimintaperiaate on samankaltainen, mutta kuorma ja kuormi-
tuslevyn pinta-ala ovat selvästi pienemmät. Kevyillä laitteilla määritetty kantavuus 
kuvaa vain rakenteen pintaosaa, kun suuremman kuorman tuottavilla ja isomman 
levyhalkaisijan omaavilla laitteilla kuormitetaan suurempaa rakennepaksuutta.  
 
Levykuormituskoe 
Levykuormituskoe on Pohjoismaissa hyvin yleisesti käytetty tie- ja maarakenteiden 
muodonmuutos- ja tiiviysominaisuuksien staattinen in situ-mittausmenetelmä. Lait-
teella suoritetuissa mittauksissa mitataan rakenteen painumaa kuormituslevyn alla. 
Kokeessa halkaisijaltaan 300 mm teräslevy asetetaan mitattavaan kohtaan. Mahdolli-
set epätasaiset kohdat tasataan tasaushiekalla siten, että tasaushiekan pinta tulee 
kohoumien yläpinnan tasalle. Tarvittava kuormitus toteutetaan hydraulisella tunkilla, 
jonka vastapainona toimii esim. kaivinkone. Painuman mittaus tapahtuu kuormitusle-
vyn kehälle 120° välein sijoitetuilla mittakelloilla (kuva 2.13). Asennustyön jälkeen 
levyä kuormitetaan noin 3,5 kN esikuormituksella. Mittakellot nollataan ja mitattavaa 
kohtaa kuormitetaan välillä 0…60 kN käyttäen askelvälinä 10 kN. Mittakellojen luke-
mat merkitään muistiin jokaisen askeleen kohdalla, kun rakenteen painumisnopeus 
on hidastunut alle 0,01 mm/min nopeuteen. Maksimikuormituksen (60 kN) jälkeen 
kuormitus poistetaan ja kuormitusta nostetaan uudelleen vaiheittain kuten edellä ja 
merkitään mittakellojen lukemat muistiin. Kantavuuskokeen ensimmäisestä vaiheesta 
saatua tulosta merkitään alaindeksillä 1 (E1) ja toisesta vaiheesta saatua alaindeksillä 
2 (E2). 
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Kuva 2.13.  Levykuormituskokeen toteuttaminen. 

 
 
Levykuormituskokeen kuormitus vaikuttaa rakennekerroksista riippuen vajaan metrin 
syvyyteen saakka. Myös syvemmällä olevat kerrokset kokoonpuristuvat hieman, mutta 
niiden osuus rakenteen pinnan painumasta on vähäinen. 
 
Kunnossa olevalla laitteistolla päästään keskimäärin ± 5…10 MN/m2 tarkkuuteen. 
Koko tutkittavan osuuden kantavuuden ja tiiviyden arvioinnissa käytetään yksittäistu-
loksista laskettuja keskiarvoja ja keskihajontaa, koska esim. yksittäinen suurehko kivi 
pinnan alla voi vaikuttaa tuntuvasti tulokseen. 
 
Pudotuspainolaitteet 
Pudotuspainolaitetta käytetään kantavuusmittauksissa mm. teiden rakenteen paran-
tamistarpeen selvittämiseksi. Pudotuspainolaitteessa on vapaasti putoava paino, jota 
pudotetaan tietyltä korkeudelta. Kokeessa mitataan rakenteen pinnan palautuvaa 
painumaa eli taipumaa geofoneilla tai kiihtyvyysantureilla. Taipuman mittaus teh-
dään kuormituskeskipisteen ohella myös useista pisteistä kuormituslevyn sivulta. 
Näiden mittausten avulla saadaan määritettyä ns. taipumasuppilo. Taipumasuppilon 
avulla voidaan takaisinlaskea myös eri kerrosten jäykkyydet (kuva 2.14). PPL-mittaus 
on nopea toteuttaa eikä mittauksessa tarvita erillistä vastapainoa. Siksi se on korvan-
nut levykuormituskokeet esimerkiksi teiden kantavuusmittauksissa. Suomessa on 
käytössä useita KUAB-merkkisiä pudotuspainolaitteita. Toinen yleisesti Suomessa 
käytössä oleva pudotuspainolaite Heavy Loadman mittaa rakenteen pinnan taipumaa 
ainoastaan kuormituslevyn keskipisteen kohdalta.   
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Kuva 2.14.  Pudotuspainolaitteen toimintaperiaate (Aidpe, 2010).  
 
 
Ruotsalaisella KUAB-pudotuspainolaitteistolla rakennetta kuormitetaan 50 kN kuor-
mituksella halkaisijaltaan 300 mm ”taipuisalla” kuormituslevyllä ja tästä aiheutuva 
rakenteen taipumasuppilo mitataan 7 geofonin avulla. Geofonit sijaitsevat 0, 200, 
300, 450, 600, 900 ja 1200 mm etäisyydellä kuormituslevyn keskipisteestä. Kuormi-
tusimpulssin kesto on noin 24 ms. Taipumasuppilon muodon perusteella voidaan 
arvioida eri rakennekerrosten ominaisuuksia. Ns. takaisinlaskentaohjelmilla voidaan 
laskea pudotuspainolaitteella mitatusta taipumasuppilosta rakennekerrosten muo-
donmuutosmoduulit. 
 
Suomalaisen AL-Engineering Oy:n kehittämä Loadman FWD (Heavy Loadman) on 
dynaaminen kantavuuden/tiiviyden mittalaite. Heavy Loadman -pudotuspainolaitteen 
mittausperiaatteena on, että vapaasti putoavan painon aiheuttama painuma mitataan 
pohjalevyn keskellä sijaitsevan kiihtyvyysanturin avulla. Heavy Loadmanin kokonais-
massa on noin 100 kg, josta pudotuspainon osuus on 50 kg. Kuormituslevynä käyte-
tään halkaisijaltaan 300 mm teräslevyä ja pudotuspainon pudotuskorkeutena on 
700 mm. Mittauspisteeseen kohdistuva kuormitusvoima on noin 50 kN ja kuormi-
tusimpulssin kesto noin 25–30 ms. Pudotuspainon osuessa kuormituslevyyn anturi 
rekisteröi aiheutuneen kiihtyvyyden. Anturin mittaustulos integroidaan taipumaksi, 
jonka avulla lasketaan muodonmuutosmoduulin arvo E.  
 
Koska pudotuspainolaitteen kuormitus on luonteeltaan nopea, hienorakeinen paljon 
vettä sisältävä pohjamaa ei käyttäydy staattisen kuormituksen tavoin, sillä vesi ei 
ehdi liikkua huokosissa. Tällainen pohjamaa tuottaa siten PPL-mittauksissa staattista 
levykuormituskoetta suurempia kantavuuksia. Pudotuspainolaitteen kuormitusvaiku-
tus ei myöskään tunkeudu kuormitustavasta johtuen yhtä syvälle rakenteeseen kuin 
levykuormituskokeessa. Yleisesti otaksutaan, että pudotuspainolaitteen kuormituk-
sen syvyysulottuvuus on noin 1,5 x kuormituslevyn halkaisija (Boussinesqin teoria). 
 
Loadman-kannettava pudotuspainolaite (AL-Engineering Oy) on alun perin kehitetty 
mittaamaan rakeisten maarakennekerrosten ja myöhemmin myös sidottujen kerros-
ten kantavuuksia. Kannettavalla pudotuspainolaitteella mitataan tutkittavan alustan 
painuminen laitteen aiheuttaman dynaamisen kuormituksen vaikutuksesta.  Mittauk-
sen vaikutussyvyyteen vaikuttaa kuormituslevyn halkaisija: Mitä suurempi mittaus-
levyn halkaisija on, sitä suurempi laitteen ”tehollinen” mittaussyvyys (Boussinesqin 
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teoria). Mittauksissa voidaan käyttää halkaisijaltaan 132, 200 tai 300 mm pohjalevyä. 
Laitteessa oleva 10 kg teräspaino pudotetaan (pudotuskorkeus 800 mm) vapaasti 
laitteen pohjalevylle. Painon pohjaan on kiinnitetty kumivaimennin, jonka avulla voi-
daan säätää sekä kuormituksen suuruutta että vaikutusaikaa. Kuormitus aiheuttaa 
tutkittavan alustan painuman, joka mitataan kiihtyvyysanturin avulla. Pudotuspaino-
laitteen mittauselektroniikka on sijoitettu putken yläosaan. Putken alaosaan on asen-
nettu lisäksi voima-anturi. 
 
Kevyehkön kuormituksen takia Loadmanin kuormitusvaikutus ei ylety kovin syvälle tai 
halkaisijaltaan suurta levyä käytettäessä kuormituksen mobilisoima jännitys- ja muo-
donmuutostaso jää alhaiseksi. Eräiden laboratoriossa tehtyjen mittausten perusteella 
on voitu päätellä, että laitteen kuormituksella on jonkinlaista vaikutusta jopa 300 mm 
syvyyteen saakka (Rinta-Aho, 2002). Parhaiten Loadman -laitteisto soveltuu hieno-
rakeisten maakerrosten kantavuuden mittalaitteeksi. 

2.2.3 Kantavuuden merkitys 

Tiiviystarkkailu 
Kantavuutta käytetään sekä ratarakentamisessa että tierakentamisessa apuna tiiviys-
tarkkailussa. Vaatimuksia on esitetty sekä kantavuuden lukuarvolle että peräkkäisten 
mittausten lukuarvojen suhteelle. Levykuormituskokeella tai pudotuspainolaitteella 
mitattu kantavuusarvo kasvaa toistokuormituksessa, koska koe tiivistää rakennetta. 
Kantavuusvaatimus tulee täyttyä toisella kuormituskerralla (E2) (kuva 2.15). Myös 
toisen ja ensimmäisen kuormituskerran muodonmuutosmoduulien suhteen E2/E1 tu-
lee täyttää tietyt vaatimukset. Tästä suhdeluvusta käytetään nimitystä tiiviyssuhde  
 
Kantavuus lasketaan pudotuspainolaitteen mittaustuloksista kaavan 2.5 mukaisesti 
suurimman kuormituksen ja painuman perusteella. Samaa menetelmää käytetään 
joskus myös levykuormituskokeen tapauksessa, vaikka InfraRYL:ssä on ohjeistettu 
määrittämään kantavuus kuormitusväliltä 30…70 % (kuva 2.15). Tämä ohjeistus joh-
tuu siitä, että kuormituskokeen alkuvaiheessa mittaustapahtuma voi olla altis erilai-
sille häiriöille ja loppuvaiheessa saattaa rakenteen kimmoisuus ylittyä (Piippo et al. 
1990). Laskentatavalla on merkittävä vaikutus muodonmuutosmoduulien suuruuteen, 
joka käy ilmi esim. taulukossa 5.7 lasketuista arvoista. 
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Kuva 2.15.  Levykuormituskokeen kuormituksen eteneminen ja E1 ja E2 kantavuus-

arvojen määrittäminen (InfraRYL, 2010).  
 
 
Kantavuuden lukuarvo ei kuvaa rakenteen tiiviyttä suoraan. Materiaalin jäykkyys kas-
vaa tiivistysasteen kasvaessa, mutta riippuvuus on materiaalikohtainen. Rakenneker-
rospaksuuden ollessa pieni sama rakennekerros tuottaa selvästi pienemmän kanta-
vuuden heikolla pohjamaalla kuin jäykällä pohjamaalla. Kantavuuden lukuarvojen 
rajojen määrittelyssä on tehty oletuksia sekä rakennekerrospaksuuksista että materi-
aaleista. Esimerkiksi pohjamaan ominaisuuksien vaikutus rakennekerrosten pinnalta 
määritettävään kantavuuteen on vähäinen, kun rakennekerrosten kokonaispaksuus on 
suuri.  
 
Tiiviysvaatimusten sitominen kahden peräkkäisen kantavuusmittauksen suhteeseen 
eli tiiviyssuhteeseen pohjautuu pääasiassa kokemusperäisiin havaintoihin. Levy-
kuormituskokeen kuorma on lähes maarakenteen kantokyvyn suuruinen ja siksi 
kuormituksesta aiheutuu aina myös pysyviä muodonmuutoksia. Ensimmäinen kuor-
mitus tiivistää rakennetta sitä enemmän mitä löyhempi rakenne on kyseessä. Toisen 
kuormituksen alkaessa maarakenteen kuormitushistoria tuntee jo kyseisen kuorman. 
Toinen kuormitus on siten lähes kimmoinen vaikka siinäkin on vielä mukana jonkin 
verran pysyviä muodonmuutoksia. Tiiviyssuhde kuvaa näin ollen rakenteen tiiviyttä, 
sillä tiiviyssuhde on sitä suurempi, mitä löyhempi materiaali oli kokeen alkaessa. 
 
Pudotuspainolaitteella tehtynä vastaava kuormitus on kuormituksen lyhyen keston 
takia hieman hellävaraisempi. Pudotuspainolaitemittauksessa käytetään myös suu-
rempaa esikuormitusta, mikä kasvattaa etenkin E1 lukuarvoa ja pienentää tiiviyssuh-
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detta. Siksi pudotuspainolaitteella määritetyt tierakenteiden E2/E1 arvoihin perustu-
vat tiiviyssuhdevaatimukset ovat levykuormituskokeen vastaavia tiukemmat. 
 
Tierakenteen kuormituskestävyysmitoitus 
Kantavuutta käytetään apuna etenkin tierakenteen kuormituskestävyysmitoituksessa. 
Mitoitus on empiirinen ja se perustuu oletukseen, että tierakenne on ensin routami-
toitettu. Routamitoituksen ansiosta rakenteesta tulee Suomen oloissa väistämättä 
melko paksu. Aikaisemmilla vuosikymmenillä on tierakennuksessa käytetty lähes 
yksinomaan luonnonmateriaaleja ja kantavuus on osoittautunut hyväksi indikaatto-
riksi tierakenteen kuormituskestävyydelle. Mitoituksessa on annettu kantavuudelle 
lukuarvot, jotka tierakenteen tulee täyttää kestääkseen tietyn liikennemäärän aiheut-
tamat rasitukset. Lukuarvot on määritetty kokemusperäisesti ja ne soveltuvat parhai-
ten juuri luonnonmateriaaleille, kuten hiekoille ja sorille. Kantavuusmitoitus on osoit-
tautunut huonommin toimivaksi, kun rakennekerroksissa käytetään esimerkiksi stabi-
lointeja.  
 
Tierakenteen kuormituskestävyysmitoitus perustuu Odemarkin yhtälöön (2.6), jossa 
rakennekerroksia kasvatetaan niin kauan kunnes ennalta määritetty tavoitekantavuus 
saavutetaan.   
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missä  EP on mitoitettavan kerroksen päältä saavutettu kantavuus, (MPa) 
 EA on mitoitettavan kerroksen alta saavutettu kantavuus, (MPa) 
 E on mitoitettavan kerroksen E-moduuli, (MPa) 
 h on mitoitettavan kerroksen paksuus, m 
 a on 0,15 m, kuormituslevyn säde  
 
Kantavuusmitoituksessa tehdään suuria oletuksia ja yksinkertaistuksia esimerkiksi 
rakennekerrosmateriaalien E-moduulin eli jäykkyyden osalta. Mitoituksessa käytettä-
vät E-moduulit määritetään näennäisesti rakeisuuden perusteella (kuva 2.16), mutta 
arvot sisältävät myös joukon oletuksia materiaalin toimintatavasta tierakenteessa. 
Esimerkiksi suodatinkerroksen hiekoille määritetyn jäykkyyden alhaisuuteen on 
osasyynä se, että materiaalia käytetään yleensä syvällä rakenteessa, missä jännitysti-
la jää pieneksi. Lähempänä rakenteen pintaa jännitystila on suurempi ja suodatin-
hiekka omaisi tällöin rakeisten materiaalien jännitysriippuvuuden mukaisesti suu-
remman jäykkyyden.   
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Kuva 2.16.  Tierakenteen mitoituksessa käytettävien suodatinhiekkojen mitoitus-

jäykkyydet (Tiehallinto, 2005).  
 
 
Jakavan ja kantavan kerroksen murskatut materiaalit saavat mitoituksessa suurem-
mat moduuliarvot (kuva 2.17). Suuremmat arvot johtuvat osittain rakeisuudesta, mut-
ta ennen kaikkea rakenteessa ylempänä toteutuvasta suuremmasta jännitystilasta. 
Murskatut materiaalit saavuttavat mitoituksessa sallittavan suurimman moduuliarvon 
hieman luonnonsoria hienommalla raekokojakautumalla. Murskatun materiaalin ra-
keet ns. lukkiutuvat toisiaan vasten ja materiaali toimii siksi pyöreähköistä rakeista 
koostuvia luonnonsoria jäykemmin.  
 

 
Kuva 2.17.  Tierakenteen mitoituksessa käytettävien murskattujen kiviainesten mi-

toitusjäykkyydet (Tiehallinto, 2005).   
 

2.2.4 Kantavuuteen vaikuttavat tekijät 

Kantavuuden lukuarvoon vaikuttavat rakennekerrospaksuuden, materiaaliominai-
suuksien ja tiiviysasteen ohella pohjamaan jäykkyys sekä kantavuuden mittausmene-
telmä. Kantavuuteen vaikuttavat myös ympäristötekijät, kuten vesi ja routa.   
 
Materiaaliominaisuudet 
Rakennekerroksen päältä mitattu kantavuus ei voi olla suurempi kuin materiaalin 
jäykkyys. Jäykkyyteen vaikuttavat ennen kaikkea mitattavan materiaalin jännitystila. 
Sitomaton karkearakeinen materiaali toimii sitä jäykemmin, mitä suurempi on vallit-
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seva jännitystila. Materiaalin palautuvaa muodonmuutoskäyttäytymistä on usein 
kuvattu yhtälöllä (mm. Janbu 1967, Kolisoja 1997) 
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missä  Mr  on jäykkyysmoduuli, kPa 
 θ  on pääjännitysten summa, kPa 
 θ0  on vertailujännitys, 100 kPa 
 k1, k2  ovat materiaaliparametreja  
 
Kaavassa 2.7 oleva pääjännitysten summa koostuu kolmesta toisiaan vastaan koh-
tisuorassa suunnassa vaikuttavasta pääjännityksestä. Pääjännitykset aiheutuvat ul-
koisesta kuormasta, kuten liikennekuormasta ja rakenteen omasta painosta. Kanta-
vuusmittauksessa materiaaliin kohdistuvat jännitykset ovat peräisin pääasiassa ul-
koisesta kuormasta, sillä rakenteen oma paino vaikuttaa merkittävästi vasta syvällä 
rakenteessa. Levykuormituskokeen ja pudotuspainolaitteen maksimikuormitukset 
rakenteen pinnalla ovat noin 850 ja 700 kPa. Kuormitus jakaantuu rakenteeseen no-
peasti kuorman alla. Esimerkiksi monikerroslaskentaohjelmalla määritettynä pinta-
kuorma on puolittunut jo noin 0,2 metrin syvyydellä. Vajaan metrin syvyydessä raken-
teen omasta painosta aiheutuvat jännitykset ovat suurempia kuin kuormituskokeiden 
pintakuormasta aiheutuvat jännitykset.  
 
Myös materiaalin tiiviysaste, raekokojakautuma ja rakeiden pinnankarkeus vaikutta-
vat materiaalin jäykkyyteen. Tiiviysasteen kasvattaminen lisää materiaalin jäykkyyttä, 
mutta sen merkitys on käytännössä kysymykseen tulevilla tiiviystilan vaihtelualueilla 
jännitystilaa vähäisempi. Yleisesti ottaen karkearakeisemmat materiaalit tuottavat 
laboratoriossa tehtävissä kolmiaksiaalikokeissa suurempia jäykkyysmoduulin arvoja 
kuin hienorakeisemmat. Vastaavasti pinnanmuodoiltaan karkeista murskeista mita-
taan pyöristyneistä rakeita omaavia hiekkoja ja soria suuremmat jäykkyydet.  
 
Pohjamaan vaikutus 
Mitattu kantavuus kuvaa koko rakenteen ja sen alapuolisten rakenteiden jäykkyyttä. 
Rakenteen ollessa ohut heikko pohjamaan jäykkyys rajoittaa kantavuutta. Koko ra-
kenteen kantavuus kasvaa, kun heikon pohjamaan päälle rakennetaan jäykempiä ra-
kennekerroksia. Pohjamaan vaikutus mitattuun kantavuuteen on vähäinen yli metrin 
paksuisten rakennekerrosten jälkeen, sillä yleisesti otaksutaan, että jännitysten ja-
kautumisen takia levykuormituskokeen tai pudotuspainolaitteen kuormitusvaikutus ei 
ulotu sitä syvemmälle.  
 
Kantavuuden mittausmenetelmät 
Eri mittausmenetelmillä samasta pisteestä mitattu rakenteen kantavuus ei ole vakio. 
Vertailua eri mittausmenetelmien välillä on tehnyt muun muassa Siika (2006). Tutki-
muksessa selvisi, että päällystetyillä tierakenteilla levykuormituskoe antaa selvästi 
pudotuspainolaitteita pienemmät kantavuudet. Tulos oli odotettu, sillä bitumi visko-
elastisena materiaalina omaa jäykkyyden aikariippuvuuden. Työssä ei ollut aineistoa 
sitomattomista rakenteista, mutta oletettavaa on, että erot eri menetelmien välillä 
ovat pienempiä, mutta eroja on kuitenkin olemassa.    
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Ympäristötekijät 
On tunnettua, että keväällä väyläverkkoa rasittaa kelirikko. Kelirikko syntyy rakenteen 
lisääntyneestä vesipitoisuudesta, jota routiminen aiheuttaa. Suuri vesipitoisuus mah-
dollistaa liikennekuormituksen vaikutuksesta rakenteeseen syntyvän huokosveden 
ylipaineen, joka pienentää tehokkaita jännityksiä. Materiaalin lujuus pienenee ja kan-
tavuus alenee.  
 
Routa itsessään kasvattaa kantavuuden moninkertaiseksi. Routaantumista voidaan-
kin hyödyntää esimerkiksi puukuljetuksissa, sillä alemman tieverkon kantavuus kas-
vaa pakkaskaudella merkittävästi.   
 
Nykyisten ohjeiden mukaisista materiaaleista rakennetulla radalla vuodenaikaisvaih-
telun vaikutus voidaan otaksua vähäiseksi, mutta olemassa olevalla rataverkolla ti-
lanne voi todellisuudessa olla hyvinkin vaihteleva.  
 
 

2.3 Nykyiset maarakenteen tiivistämiseen 
liittyvät laatuvaatimukset 

Nykyiset maarakenteen materiaalien ominaisuuksiin ja tiivistämiseen liittyvät laatu-
vaatimukset on esitetty julkaisussa InfraRYL 2010/1 Osa 1. Tie-, katu- ja rataraken-
teen tiivistämiseen vaikuttavat vaatimukset on esitetty luvuissa  

- 18110 Maapenkereet  
- 21110 Suodatinkerrokset  
- 21210 Jakavat kerrokset 
- 21220 Eristyskerrokset ratarakenteissa  
- 21230 Välikerrokset ratarakenteissa 
- 21310 Sitomattomat kantavat kerrokset. 
  

Seuraavissa kappaleissa nämä vaatimukset on esitetty kootusti. Koontiin on sisälly-
tetty pääasiassa tiivistämiseen vaikuttavat vaatimukset.  

2.3.1 Maapenkereet 

Kerralla tiivistettävän kerroksen paksuus riippuu tiivistettävän materiaalin laadusta ja 
tiivistyskalustosta. Tiivistyskoneiden ohjeellinen jyräyskertamäärä eri kerrospak-
suuksilla maa-aineksen ollessa lähellä optimivesipitoisuutta on esitetty taulukossa 
2.2.  
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Taulukko 2.2.  Tiivistyskoneiden ohjeellinen jyräyskertamäärä eri kerrospaksuuksilla 
maa-aineksen ollessa lähellä optimivesipitoisuutta. 
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Valmiin pengertäytteen tiiviysvaatimukset tierakenteessa on esitetty taulukossa 2.3 
ja katu- ja ratarakenteessa taulukossa 2.4. 
 
Taulukko 2.3.  Tiiviysasteen keskiarvovaatimukset tien pengertäytteelle. Yksittäinen 

tiiviysaste saa alittaa vaatimusrajan enintään 5 %-yksikköä.  

 
 
 
Taulukko 2.4. Kadun ja radan pengertäytteen tiiviysasteen ja levykuormitusmoduulien 
vaatimukset.  

 
 
 
Penkereen tiiviyttä tarkkaillaan sekä kokeellisesti että työmenetelmätarkkailuna. 
Työmenetelmätarkkailuun sisältyy kerrospaksuuksien, jyräyskertamäärien ja pen-
germateriaalin laadunvalvonta.  
 
Radan pengertäytteen tiiviyttä tarkkaillaan kunkin kerroksen päältä vesivolymetri-
kokein tai levykuormituskokein tai niitä vastaavilla menetelmillä seuraavasti: 
 
− raiteen keskellä kunkin raiteen kohdalla 150 m välein 
− penkereen reunoilla 300 m välein vuorotellen molemmin puolin 1 m etäisyydellä 

penkereen reunasta 
− itsemittaavia jyriä käytettäessä kokeellinen tarkkailu tehdään jokaisesta kerrok-

sesta raiteen keskeltä 400 m välein ja reunoilta 800 m välein. 

2.3.2 Suodatinkerrokset 

Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 2.18 mukainen. 
Suodatinkerroksen hiekassa ei sallita savea eikä haitallisia epäpuhtauksia, kuten 
humusmaata silmämääräisesti arvioiden. Jos suodatinkerroksen paksuus on alle 
0,5 m, suurin sallittu raekoko on 31,5 mm. Jos suodatinkerroksen paksuus on yli 
0,5 m, sallitaan 31,5…200 mm rakeita enintään 5 paino-%. 
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Kuva 2.18.  Suodatinkerroksen rakeisuusalue. Rakeisuuden tulee normaalisti olla 

alueella 1. Alueen 2 käyttö on sallittu suunnitelma-asiakirjoissa osoite-
tuissa hyvin kuivatetuissa paikoissa. Rakeisuuskäyrä ei saa ylittää pak-
suja viivoja nuolen suunnassa.  

 
 
Suodatinkerroksen materiaalin on täytettävä seuraavat ehdot: 
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missä d20 = läpäisyprosenttia 20 vastaava raekoko, mm. 
 
Ratarakenteissa suodatinkerroksen tarve määräytyy kriteereillä: 
 
D15 / d85 < 5, missä     (2.10) 
 
D15 on rakeisuudeltaan karkeamman materiaalin (eristyskerrosmateriaali) läpäisypro-
senttia 15 vastaava raekoko. d85 on rakeisuudeltaan hienomman materiaalin (pohja-
maa) läpäisyprosenttia 85 vastaava raekoko. Suodatinkerros tarvitaan, ellei edellä 
oleva ehto toteudu. 
  
Tierakenteissa jakavan kerroksen alle tarvitaan suodatinkerros (tai suodatinkangas), 
jos jakavan kerroksen kiviaineksessa on alle 2 mm seulan läpäisevää ainesta. (Alusra-
kenneluokat löytyvät lähteestä Tiehallinto, 2004) 
 
− yli 50 %, suodatin tarvitaan uG luokan alusrakenteella 
− 25…50 %, suodatin tarvitaan uG, uH ja uI luokan alusrakenteella 
− 15…25 %, suodatin tarvitaan uF, uG, uH ja uI luokan rakenteella 
− alle 15 %, suodatin tarvitaan uE, uF, uG, uH ja uI luokan rakenteella. 
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Tiiviys mitataan satunnaisesti keskimäärin 100 m välein kullakin ajoradalla tai rai-
teella, ellei suunnitelma-asiakirjoissa toisin esitetä. Jos kerroksen päältä ei saavuteta 
keskimääräistä mitattua odotusarvoa tai yksittäisen mittauksen tulos jää alle yksit-
täisen kokeen vähimmäisarvon, poikkeaman syy selvitetään yhdessä suunnittelijan 
kanssa ja päätetään mahdollisista mitoituksen muutoksista tai muista toimista. Syy-
nä voi olla kerrospaksuus, kuivatus, pohjamaa tai rakeisuus. 

2.3.3 Tierakenteen jakavat ja kantavat kerrokset 

Jakava kerros 
Jakava kerros rakennetaan sorasta tai murskeesta. Kiviaines ei saa sisältää epäpuhta-
uksia. Maarakenteissa käytettävien maa-ainesten ja murskattujen kiviainesmateriaa-
lien on sovelluttava teknisiltä ominaisuuksiltaan käyttökohteeseen ja oltava riittävän 
tasalaatuisia. Enimmäisraekokona käytetään enintään puolta kerralla tehtävän ker-
roksen paksuudesta. Jakavaan kerrokseen käytettävä luonnonsora on täytettävä ku-
vassa 2.19 esitetyt standardin SFS-EN 933-1 mukaisella pesuseulonnalla tutkitut ra-
keisuusvaatimukset. 0,02 mm seulan läpäisy-% määritetään hydrometrikokeella 
(PANK 2103) vain, jos hienoainespitoisuus eli 0,063 mm seulan läpäisy on 5...9 pai-
no-%, tai pesuseulontakokeella (pienempi kuin 2 mm lajike). Materiaali välpätään, jos 
kerrospaksuuden sallimaa enimmäisraekokoa suurempien tai halkaisijaltaan yli 
150 mm kivien paino-osuus on yli 5 %. 

 
Kuva 2.19.  Jakavaan kerrokseen käytettävän luonnonsoran rakeisuusalue.  
 
 
Jakavan kerroksen murskeiden rakeisuusvaatimukset on esitetty InfraRYL:n taulu-
koissa 21210:T1 ja 21210:T2. Vaatimukset vaihtelevat murskeen maksimiraekoon mu-
kaan. Enimmäisraekoko on korkeintaan puolet kerralla tehtävän jakavan kerroksen 
paksuudesta. Jakavaan kerrokseen käytettävän kalliomurskeen hienoainespitoisuus 
eli 0,063 mm seulan läpäisevä osuus murskeesta saa olla korkeintaan 7 paino-% ja 
soramurskeen korkeintaan 9 paino-%. Enimmäisraekokoa vastaavan seulakoon D 
läpäisyprosentin on oltava 80...99 ja seulakoon 2D läpäisyprosentin 100. Murskeiden 
tyypilliset ohjeseulojen läpäisyprosentit eli tyyppirakeisuus ilmoitetaan. Kuvassa 2.20 
on esitetty esimerkki jakavan kerroksen kalliomurskeen Gp 0/63 tyyppirakeisuuden 
vaatimuksesta.  
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Kuva 2.20.   Esimerkki jakavan kerroksen kalliomurskeen Gp 0/63 vaatimukset tyyp-

pirakeisuudelle / toteutuneelle keskiarvolle (katkoviiva) sekä yksittäistu-
losten ohjearvot.  

 
 
Jakava kerros voidaan tehdä myös karkearakeisesta murskeesta. Rakeisuusvaatimuk-
set on esitetty InfraRYL:n taulukossa 21210:T3.  
 
Kantava kerros 
Sitomaton kantava kerros rakennetaan kalliomurskeesta tai soramurskeesta. Ki-
viaines ei saa sisältää epäpuhtauksia tai ympäristölle haitallisia aineita eikä se saa 
olla rapautunutta tai rapautumisherkkää. Materiaalien on sovelluttava teknisiltä omi-
naisuuksiltaan käyttökohteeseen ja niiden on oltava riittävän tasalaatuisia. 
 
Kantavassa kerroksessa voidaan käyttää seuraavia standardin SFS-EN 13285 mukai-
sia rakeisuuksia 0/D: 0/32, 0/40, 0/45, 0/56 ja 0/63. Enimmäisraekokoa vastaavan 
seulakoon D läpäisyprosentti on 85…99 ja seulakoon 1,4D läpäisyprosentti 100. Kan-
tavaan kerrokseen käytettävän kalliomurskeen hienoainespitoisuus eli 0,063 mm 
seulan läpäisy-% on korkeintaan 7 ja soramurskeen korkeintaan 9. (Muiden seulojen 
läpäisyprosenttien on täytettävä taulukoissa 21310:T1...21310:T3 esitetyt vaatimuk-
set.) 
 
Jakavan ja kantavan kerroksen tiivistystyön laatu on varmistettava jollakin seuraavis-
ta menetelmistä (taulukko 2.5): 
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Taulukko 2.5.  Tierakenteen jakavan ja kantavan kerroksen laadunvalvontamenetelmät 
ja vaatimukset.  

Tarkkailu-
menetelmä 

Mittaussuure Mittausmenetelmä Jakava kerros Kantava kerros 

1 Tiiviysaste (kes-
kiarvo) 

Säteilymittauslaite ≥ 95 % ≥ 95 % 

 Tiiviysaste (yksit-
täinen) 

Säteilymittauslaite ≥ 90 % ≥ 90 % 

2 E2/E1(yksittäinen) Levykuormituskoe  ≤2,2…≤2,7 (1  ≤2,0…≤2,7 (1 
  Pudotuspainolaite ≤1,9…≤2,6 (1 ≤1,7…≤2,4 (1 
3 E2/E1(yksittäinen) Kevyt pudotuspai-

nolaite 
1,1x koetiivistyksessä 
määritetty tavoitearvo 
(2 

1,1x koetiivistyk-
sessä määritetty 
tavoitearvo 

4 Kantavuus (3 Jyrämittari Tiivistystä jatketaan 
niin kauan kun luke-
mat paranevat, kah-
desta heikoimmasta 
kohdasta tarkastetaan 
tiiviyssuhteet 

Tiivistystä jatke-
taan niin kauan 
kun lukemat para-
nevat, kahdesta 
heikoimmasta 
kohdasta tarkaste-
taan tiiviyssuhteet 

5 Painuma Vaaitus, takymetri Kahden peräkkäisen 
ylityskerran yhteen-
laskettu painuma alle 
10 mm (4 

 

6 Työtapa Ylityskerrat, ker-
rospaksuudet 

Osoitetaan, että tiivis-
tys on tehty jyräysoh-
jeen mukaisella lait-
teistolla ja työmääräl-
lä 

Osoitetaan, että 
tiivistys on tehty 
jyräysohjeen mu-
kaisella laitteistolla 
ja työmäärällä 

1) Tiiviyssuhdevaatimus vaihtelee (tavoite)kantavuuden mukaan. Tierakenteen tavoite-
kantavuus määräytyy liikennemäärän perusteella ohjeen Tierakenteen suunnittelu 
mukaisesti (Tiehallinto, 2004). 

2) Voidaan käyttää, kun enimmäisraekoko ≤80 mm ja kerrospaksuus alle 300 mm 
3) Jyrämittarin ilmoittama lukema, suure jyräkohtainen 
4) Voidaan käyttää, kun murskeen enimmäisraekoko suurempi kuin 125 mm 

 
 
Tierakenteen kantavuus mitataan keskimäärin 100 metrin välein kultakin ajoradalta. 
Jos tiivistystyön laatu varmistetaan menetelmällä 1 (tiiviysaste), mittaukset tehdään 
150 m välein. Jos käytetään menetelmää 2 (tiiviyssuhde), mittaukset tehdään 100 m 
välein. Mittaukset tehdään kultakin ajokaistalta ja yli 1,5 m pientareelta. 
 
Katurakenteissa kantavuus mitataan keskimäärin 40 m välein kullakin ajoradalla. 

2.3.4 Radan eristys- ja välikerrokset 

Eristyskerros 
Materiaalina on käytettävä routimatonta hiekkaa tai soraa, jonka rakeisuusohjealueet 
ovat kuvan 2.21 mukaiset. Materiaali ei saa sisältää orgaanisia eikä epäpuhtaita ainei-
ta. Eristyskerroksen alaosassa, jonka paksuus on puolet koko kerroksen paksuudesta, 
voidaan käyttää ohjealueen 1 materiaalia. Eristyskerroksen yläosassa on käytettävä 
ohjealueen 2 materiaalia. Yläosan materiaalin enimmäisraekoko on 150 mm. 
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Kuva 2.21.  Hiekasta tai sorasta rakennetun eristyskerroksen rakeisuusvaatimukset.  
 
 
Eristyskerroksen kalliomurskeen rakeisuusvaatimukset on esitetty kuvassa 2.22. Vä-
hintään 90 % tuloksista on sijoituttava tyyppirakeisuudelle sallitulle vaihteluvälille. 
Sen lisäksi raekokosuhteen (Cu = d60/d10) on oltava vähintään 90 prosentissa tulok-
sista vähintään 6. Alle 10 prosentissa tuloksista raekokosuhde saa olla alle 6, mutta 
sen on tällöinkin oltava vähintään 4. Pesuseulontana määritetty hienoainespitoisuus, 
eli 0,063 mm seulan läpäisy saa olla enintään 2 % kaikissa tuloksissa (luokka f2 stan-
dardissa SFS-EN 13242). Kiviaineksen on oltava puhdasta ja vastattava ominaisuuk-
siltaan laatuvaatimuksia. 
  
 

 
Kuva 2.22.  Eristys- ja välikerroksen kalliomurskeen rakeisuusvaatimukset.  
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Jos materiaalin vesipitoisuus on niin paljon alle optimin, että vaadittua tiiviyttä ei 
saavuteta, materiaalia kastellaan. Tiivistettävän materiaalin vesipitoisuus saa tiivis-
tämisen aikana poiketa optimiarvostaan enintään 2 %-yksikköä. 
 
Välikerros 
Välikerrosmateriaalina käytetään routimatonta hiekkaa, soraa tai kalliomursketta. 
Hiekan ja soran rakeisuusohjealue on kuvan 2.23 mukainen. Kalliomursketta käytettä-
essä materiaalin tulee täyttää eristyskerroksessa käytettävälle kalliomurskeelle (kuva 
2.22) asetetut vaatimukset. Jos eristyskerros tehdään kalliomurskeesta, myös väliker-
ros rakennetaan samanaikaisesti ja samasta vaatimusten mukaisesta kalliomurskees-
ta.  
 

 
Kuva 2.23.  Hiekasta ja sorasta tehtävän välikerroksen materiaalivaatimukset.  
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Eristys-, väli- ja suodatinkerroksen laadunvalvontamenetelmät ja vaatimukset on 
esitetty kootusti taulukossa 2.6.  
 
Taulukko 2.6.  Eristys-, väli- ja suodatinkerroksen laadunvalvontamenetelmät ja vaati-

mukset.  
 Välikerros Eristyskerros 

kalliomurske 
Eristyskerros 
hiekka, sora 

Suodatinkerros 

Mittausmenetelmä Volymetri tai 
levykuormituskoe 

Levykuormituskoe 
(ohje: tai 
pud.painolaite) 

Vesivolymetri tai 
levykuormituskoe 

Useita (viittaa 
21210.5:een) 

Tiiviysaste 
(keskiarvo) 

≥ 95 %  ≥ 95 % ≥ 92 % 

Tiiviysaste (yksittäi-
nen) 

≥ 92 %  ≥ 92 % ≥ 90 % 

Levykuormituskoe E2 
(keskiarvo) 

≥ 180 MPa ≥ 160 MPa   

Levykuormituskoe E2 
(yksittäinen) 

≥ 150 MPa ≥ 140 MPa   

E2/E1(yksittäinen) ≤ 2 ≤ 3   

Tiiviyskokeiden väli 
keskellä / reunoilla - Ei 
mittaavaa jyrää 

 
100 m / 300 m 

 
100 m / 300 m 

 
100 m / 300 m 

 
100 m 

Tiiviyskokeiden väli 
keskellä / reunoilla - 
Lisänä mittaava jyrä 

 
400 m / 800 m 

 
400 m / 800 m 

 
400 m / 800 m 

 

 
 
2.3.5 ”Subballast”-kerroksen tiiviys- ja kantavuusvaatimukset ulkomailla 

Radan rakennekerrosten tiiviys- ja kantavuusvaatimukset vaihtelevat paljon eri mais-
sa. Useissa maissa on annettu vaatimukset rakeisuuden ohella eri kerrosten tiiviysas-
teelle. Tiiviysaste lasketaan yleensä standardi Proctor-kokeen suhteen eikä paranne-
tun Proctor-kokeen suhteen, kuten Suomessa. Eristys- ja välikerroksen vaatimus tii-
viysasteesta voi olla siten jopa 103 % (1,03 DPr). Kantavuuden tai tiiviyssuhteen vaa-
timuksia on esitetty harvemmin, mutta esimerkiksi Saksassa vaatimukset ovat ole-
massa (tauluko 2.7). Saksalaiset vaatimukset olivat tiukimmat, jotka selvityksessä 
havaittiin. Ne ovat kantavuusvaatimusten (EV2) osalta kotimaisia lievemmät, mutta 
tiiviysastevaatimukset ovat jopa kotimaisia tiukemmat. Tiiviysastevaatimuksien ver-
tailu on kuitenkin hankalaa erilaisen Proctor-kokeen käytön takia.    
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Taulukko 2.7.  Saksalaisia ratarakenteen laatuvaatimuksia (Göbel et al, 1996). 

Ratatyyppi 
Eristyskerros Pohjamaa 

EV2

(MN/m2) 
DPR 

EV2 
(MN/m2) 

DPR 

U
us

i r
at

a 
Pääradat 120 1,03 80 1,00 

Lähilinjat,  
2.luokan radat 

100 1,00 60 0,97 

Muut radat 80 0,97 45 0,95 

K
un

no
s-

tu
s

O
le

m
as

-
sa

 
ol

ev
a v>160 km/h 80 0,97 45 0,95 

v≤ 160 km/h 50 0,95 20 0,93 

  
 
Ruotsissa tiivistämisen laatuvaatimuksena on vain ohjeellinen jyräyskertamäärä, joka 
on jyrätyypistä riippumatta vähintään 6 ylityskertaa (Smekal,  2010). Norjassa vaati-
muksia on ylityskertojen lisäksi vain kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudelle 
(Skoglund, 2010). 
 

2.4 Itsemittaavat jyrät 

Jo 1970-luvun lopulla heräsi ajatus, että jyrä voisi tiivistämisen ohella toimia myös 
mittalaitteena. Tavoitteena oli kehittää menettely, jossa tieto tiivistystyön onnistumi-
sesta saataisiin jyrän kuljettajan tietoon reaaliaikaisesti. Muutama jyrävalmistaja 
kehitteli ideaa tahollaan ja sen seurauksena syntyi useita hieman toisistaan poik-
keavia mittaustapoja. Jatkuva dynaaminen tiivistystarkkailumenetelmä (CCC tai 
CDCC = Continuous (Dynamic) Compaction Control) kehitettiin vastaamaan tiukem-
pia laatuvaatimuksia entisten pistemäisten laadunvalvontamenetelmien sijaan. CCC 
on kehitetty pääosin Saksassa ja Itävallassa. Menetelmän merkittäviä kehittäjiä ovat 
olleet D. Adam (Adam, 1996) sekä R. Kirschner. Myös ruotsalainen Geodynamik Ab on 
kehittänyt CCC menetelmää ja heidän avainhenkilöitänsä ovat olleet H. Thurner ja Å. 
Sandstöm.  
 
Eri valmistajien mittausmenetelmät ovat teknisesti lähellä toisiaan, sillä kaikissa so-
velluksissa mitataan valssin kiihtyvyyttä (kuva 2.24). Osassa laitteista on vain yksi 
kiihtyvyysanturi, toisissa kaksi. Kiihtyvyyden perusteella lasketaan maarakenteen 
jäykkyyttä kuvaava arvo. Laskenta tehdään jyrässä olevassa mikroprosessorissa ja 
tulostetaan reaaliajassa kuljettajan näytölle. Näyttö voi olla analoginen viisarinäyttö, 
digitaalinen palkkinäyttö, pelkkä numeroarvo tai karttasovellus, jossa mittaustulokset 
esitetään väreillä. Karttasovellusten käyttö edellyttää GPS-paikannusta. Yleisimmin 
paikkatieto on sidottu mitattuun matkaan, joka voidaan edelleen muuttaa paaluluke-
miksi tai ratametreiksi. Usein laitteissa on myös tulostusmahdollisuus, jotta mittaus-
tulokset voidaan tulostaa paperille.   
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Kuva 2.24.  Itsemittaavan jyrän komponentit. 
 
 
Eri valmistajat ovat antaneet mittausarvolle toisistaan poikkeavat nimet laskentata-
van eroavuuksien takia. Jäykkyyttä kuvaavia suureita ovat mm. CMV, Omega, Evib, ja kb 
valmistajasta riippuen (taulukko 2.8). CCC-arvot perustuvat joko suoraan kiihtyvyy-
teen tai sen avulla laskettuihin valssin ja maan kontaktivoimiin sekä valssin siirty-
miin. Kaikille suureille on ominaista, että ne kasvavat tiivistystyön edetessä ja maan 
jäykkyyden kasvaessa. CCC-arvot eivät yleensä kasva lineaarisesti, sillä tiivistyksen 
toimintatapa vaikuttaa lukuarvoihin (kuva 2.25). 
 
  
Taulukko 2.8.  Eri valmistajien CCC-arvojen määritelmät (Gomes Correia et al, 2007). 
CCC-järjestelmä CCC-arvo CCC-arvon määritelmä Valmistaja 
Compactometer CMV [] Kiihtyvyyden amplitudien 

suhde (1. harmoninen jaettuna 
herätetaajuuden amplitudilla) 
– taajuustaso 

Geodynamik, 
Ruotsi 

Terrameter OMEGA 
[Nm] 

Maahan siirretty energia (kos-
ketusvoiman suhde siirtymään 
kahden herätekierroksen ai-
kana) – aikataso 

Bomag, Saksa 

Terrameter Evib 
[MN/m2] 

Dynaaminen maan jäykkyys-
moduuli valssin alla (kulma-
kerroin kosketusvoima/ siir-
tymätasossa kuormituksen 
aikana) - aikataso 

Bomag, Saksa 

ACE kB [N/m] Maan jousivakio valssin alla 
(johdettu maan kosketusvoi-
masta ja siirtymästä valssin 
maksimitaipuman kohdalla) - 
aikataso 

Ammann, Sveitsi 
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Kuva 2.25.  Maan jäykkyyden vaikutus CCC-arvoihin tiivistyksen erilaisilla toiminta-

tavoilla (Gomes Correia et al, 2007).  
 
 
Tärytiivistäminen on dynaamisesti varsin monimutkainen tapahtuma. Tiivistämisessä 
on monta erilaista toimintatapaa, joista osa tai huonoimmassa tapauksessa kaikki 
toteutuvat työn edetessä (taulukko 2.9). Valssin liike on tiivistyksen alussa jaksollista, 
sillä liike aiheutetaan epäkeskisen massan pyörimisliikkeellä valssin sisällä. Aluksi 
valssi on jatkuvassa kontaktissa maan kanssa. Maan jäykkyyden kasvaessa valssi 
alkaa irrota hetkellisesti maasta aiheuttaen hyppimistä. Maan jäykkyyden kasvaessa 
edelleen, kosketuksen irtoaminen muuttuu kaksoishypyiksi. Tällöin valssi irtoaa 
maasta jokaisen täryliikkeen aikana, mutta hypyt eivät ole yhtä suuria, vaan joka toi-
nen hyppy on suurempi. Kaksoishypyt saattavat johtaa heilahteluun, jossa valssi kei-
nuu puolelta toiselle koskettaen maata vain toisella reunalla kerrallaan. Maan jäyk-
kyyden kasvaessa edelleen voidaan joutua tilanteeseen, jossa valssin liike on täysin 
kaoottista eli ennalta arvaamatonta.      
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Taulukko 2.9.  Erilaisten työskentelyolosuhteiden määritelmät tärytiivistyksessä ja 
niiden kvalitatiivinen yhteys maan jäykkyyteen (Gomes Correia et al, 
2007)  

Valssin 
liike 

Vuoro-
vaikutus 

Toiminta-
tapa 

Kontaktivoima

CCC-
sovel-

tu-
vuus 

Maan 
jäyk-
kyys 

Jyrän 
nope-

us 

Valssin 
ampli-

tudi 

Ja
ks

ol
lin

en
 

Jatkuva 
kosketus 

Jatkuva 
kontakti 

 Kyllä 
 

 
Kyllä 

 
 

Kyllä 

 
Pieni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Suuri 

 
Nopea 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hidas 

 
Pieni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suuri 

Ja
ks

ol
lin

en
 k

os
ke

-
tu

ks
en

 m
en

et
ys

 Osittainen 
irtoaminen

Kaksois-
hyppy 

Heilahtelu Ei 
 
 

Ei 
Kaoot-
ti-nen 

Satunnai-
nen koske-

tuksen 
menetys 

Kaoottinen 
liike 

 
 
Valssin ja maan vuorovaikutukseen vaikuttavat maan jäykkyyden lisäksi jyrän ajono-
peus ja valssin amplitudi. Jyrän nopeuden kasvu muuttaa toimintatapaa kohti jatku-
vaa kontaktia. Valssin iskunpituuden pienentäminen vaikuttaa vastaavalla tavalla. 
CCC-mittaus voidaan tehdä luotettavasti vain, kun käytetään koko ajan samaa toi-
mintatapaa. Ajonopeus, valssin amplitudi ja taajuus valitaan sellaiseksi, että toimin-
tatapa ei muutu mittauksen aikana. Jos jotain parametria muutetaan mittauksen ai-
kana, myös CCC-arvo muuttuu. Kaikkien parametrien pysyessä vakiona, CCC-
menetelmä kertoo tiivistystyön aiheuttamasta maan jäykkyyden kasvusta (kuva 2.26).  
 
 

 
Kuva 2.26.   Maan Omega-arvon kasvu tiivistyskertojen suhteessa (Bomag, 2002). 
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Kuvassa 2.27 on esitetty, miten erilaisen jäykkyyden omaavat rakenteet tuottavat 
erilaisen CCC-lukeman. Rakenteeseen on asennettu hyvin joustava autonrengas ja 
erittäin jäykkä metallikappale. Molemmat epäjatkuvuuskohdat näkyvät selvästi tii-
viysmittarin Omega-arvossa.  
  

 
Kuva 2.27.  Erilaisten rakenteiden vasteet tiiviysmittarissa (Bomag, 2002)  
 
 
Jyrän mittaustulos voidaan kalibroida vastaamaan levykuormituskokeella mitattua 
kantavuutta kohtalaisen tarkasti ainakin joissain tapauksissa. Kalibrointi on tehtävä 
materiaali- ja jyräkohtaisesti, sillä täysin samanlaistenkin jyrien CCC-arvot poikkea-
vat toisistaan. Samasta syystä eri mittausmenetelmää käyttävien jyrien mittaustulok-
sia ei voida verrata keskenään. Mittaukset antavat kuitenkin tietoa kantavuuden vaih-
telusta ja tiivistystyö voidaan kohdentaa heikoimmille alueille. Kuvassa 2.28 on esi-
merkki siitä, miten CCC-arvo korreloi levykuormituskokeen tulosten kanssa ylitysker-
tojen suhteessa.  
 

 
Kuva 2.28.  CCC-arvon Evib vastaavuus levykuormituskokeen E1 ja E2 tuloksiin 

(Bomag, 2002). 
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Mittauskaluston lisäksi tiivistettävä materiaali vaikuttaa olennaisesti CCC-arvoihin. 
Karkearakeiset materiaalit tuottavat suuremman CCC-arvon kuin hienorakeiset mate-
riaalit. Kalibrointi on siten tehtävä jokaisessa kohteessa erikseen. On syytä huomata, 
että mittaussyvyys on yleensä suurempi kuin jyrällä kerralla tiivistettävissä oleva 
kerrospaksuus. Mittaustuloksessa on siten mukana myös tiivistettävän kerroksen 
alapuolisten kerrosten jäykkyysominaisuuksia. Tämä johtuu siitä, että vaikka jyrän 
aikaansaaman energian tiivistysvaikutus ulottuu vain tietylle syvyydelle, aiheutuu 
jyrän valssin liikkeestä pieniä muodonmuutoksia myös tiivistyvän kerroksen alapuo-
lelle. Tiivistyvän kerroksen alapuolinen pieni liike näkyy jyrämittarin tuloksissa ja 
näin ollen mittaussyvyys on suurempi kuin kerralla tiivistettävän kerroksen syvyys 
Jyrän mittaussyvyys riippuu maan ominaisuuksien ohella valssin staattisesta viiva-
kuormasta sekä amplitudista ja taajuudesta. Tiivistettäessä soraa kerroksittain mitta-
ussyvyyden voidaan olettaa olevan (Gomes Correia et al, 2007) 
 
− 2 t jyrällä 0,4…0,6 m 
− 10 t jyrällä 0,6…1,0 m 
− 12 t jyrällä 0,8…1,5 m 
 
Uusimmat sovellukset käyttävät GPS-paikannusta jyrän sijainnin määrittämiseen ja 
mittaustulosten esittämiseen karttamuodossa. Jyrän kuljettaja voi helposti kohdentaa 
tiivistystyön alueille, joilla kantavuus on heikompaa. Menetelmän avulla vältetään 
myös ylimääräinen tiivistäminen alueilla, joilla vaadittu kantavuus on jo saavutettu. 
Tulosteet tiivistystyön lopputuloksesta voidaan liittää helposti laatudokumentteihin 
(kuva 2.29). GPS-paikannuksella varustettua tiivistyskalustoa ei ole vielä juurikaan 
Suomessa käytössä, mutta kehitys etenee vauhdilla myös tällä saralla.  
 

 
Kuva 2.29.  Tiivistystyön laadunvalvontaa GPS-tekniikkaa hyödyntäen (Hamm, 

2010) 
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Tiivistystyön laadunvalvonnan kehitystyö on edennyt Euroopassa siten, että 1990-
luvulla muutamat maat (mm. Saksa, Itävalta ja Ruotsi) antoivat ohjeet siitä, miten 
tiivistystyötä tulee tarkkailla maarakennustyömailla jatkuvasti käyttäen CCC-
menetelmää. Koska eri valmistajien mittauslaitteistot tuottavat toisistaan poikkeavaa 
mittaustulosta, tiiviysmittarin lukuarvoille ei ole asetettu absoluuttisia vaatimuksia.  
Jyrien avulla selvitetään alueellisia kantavuusvaihteluita ja mittaustulokset kalibroi-
daan määrävälein tehtävillä pistemäisillä mittauksilla muilla menetelmillä. Useimmi-
ten kalibrointi tehdään levykuormituskokeella, jota yleisesti pidetään sitomattomilla 
materiaaleilla ”oikein mittaavana” menettelynä. CCC-mittaustulokset kalibroidaan 
vastaamaan levykuormituskokeen E2-kantavuutta. Kaikkien tiivistykseen vaikuttavien 
parametrien pysyessä vakiona, korrelaatio jyrän tiiviysmittarin ja levykuormitusko-
keiden E2-arvon välillä voi olla karkearakeisilla materiaaleilla erittäin hyvä. Hienora-
keisten materiaalien korkea vesipitoisuus häiritsee mittausta eikä korrelaatioita voida 
aina muodostaa.  
 
Itsemittaavien jyrien käyttö ainoana tiiveyden tarkkailumenetelmänä on ongelmallis-
ta useasta eri syystä. Mittaustulokseen vaikuttavat mm: 
− jyrän merkki ja malli 
− tiivistettävä materiaali 
− tiivistettävän kerroksen paksuus 
− alapuolisen kerroksen kantavuus 
− valssin amplitudi ja taajuus  
− ajonopeus 
− jyrän paino 
 
Jo yhden edellä mainitun ominaisuuden muuttuessa jyrän tiiviysmittarin lukema 
muuttuu merkittävästi eivätkä tulokset ole enää vertailukelpoisia. CCC-mittausta 
voidaan käyttää laadunvalvonnassa alueilla, joilla tiivistystyöhön vaikuttavat ominai-
suudet eivät olennaisesti muutu. Olosuhteiden pysyminen homogeenisena voidaan 
käytännössä varmistaa vain tekemällä riittävä määrä kalibroivia mittauksia.  
 
Vario-jyrät 
Jyrävalmistajat ovat kehittäneet mittausta edelleen tavoitteenaan minimoida tiivis-
tystyömäärä hyödyntämällä mittaustuloksia valssin amplitudin ja taajuuden säädös-
sä. Tuloksena ovat syntyneet Vario-tyyppiset laitteet, joissa jyrä valitsee automaatti-
sesti, millaista amplitudia ja taajuutta kyseisissä olosuhteissa käytetään. Tiivistys-
työn alussa kantavuus on heikko, jolloin käytetään suurta amplitudia ja pientä taa-
juutta. Kantavuuden kasvaessa jyrä pienentää amplitudia ja nostaa vastaavasti taa-
juutta (kuva 2.30). Useimmissa tapauksissa menetelmä myös mitä ilmeisimmin joh-
taa tehokkaaseen tiivistämiseen. Järjestelmä ei kuitenkaan tiedä mitä materiaalia ja 
miten paksuja kerroksia milloinkin tiivistetään eikä menetelmällä saavuteta aina vält-
tämättä parasta lopputulosta. Esimerkiksi tiivistämisen syvyysvaikutus voi jäädä toi-
vottua pienemmäksi. Tavoitteena olleet säästöt polttoainetaloudessa ja jyrän käyttö-
kustannuksissa kuitenkin saavutetaan. Myös rakenteen yläosa tiivistyy vakioparamet-
reilla tehtyä tiivistämistä paremmin, sillä suuri amplitudi tiivistämisen loppuvaihees-
sa saattaa löyhdyttää rakenteen yläosaa.   
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Kuva 2.30.  Ammann compaction expert ACE: Automaattinen amplitudin ja taajuu-

den säätö (Anderegg et al, 2006). 
 
 
Ainakin osittain jyrien tiiviysmittareista johtuen alalle on muodostunut olettamus, 
että tiivistystyö on tehty optimaalisesti 5-6 ylityskerralla ja tämän jälkeen rakenne-
kerros alkaa löyhtyä. Tiiviysmittarin lukemat kasvavat nopeasti ensimmäisillä ylitys-
kerroilla. Muutaman ylityksen jälkeen yksittäinen mittaustulos saattaa olla aavistuk-
sen pienempi kuin aikaisemmin. Mittaustulosten heikkeneminen indikoi oletettavasti 
vain mittausmenetelmän puutteista tai kenties tiivistämisen toimintatavan muutok-
sesta eikä materiaali yleensä ole löyhtynyt. Karkearakeiset materiaalit eivät yleensä 
löyhdy liiasta tiivistämisestä, mutta ylimääräisillä ylityskerroilla ei saavuteta myös-
kään merkittävää lisähyötyä. Kalliomurskeiden runsas tiivistäminen saattaa rikkoa 
partikkelit pienemmiksi ja aiheuttaa materiaalin hienonemista, mikä voi johtaa myö-
hemmin ääritapauksessa jopa rakenteen routimiseen. Sen sijaan hienorakeisilla maa-
lajeilla tiivistäminen synnyttää huokosveden ylipainetta, mikä ainakin estää lisätiivis-
tymisen kokonaan tai johtaa kerroksen löyhtymiseen tiivistystyön aikana ja jälkitiivis-
tymiseen käytön aikana aiheuttaen ylimääräistä kunnossapitotarvetta.    
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3 Koekohteiden esittely  

3.1 Hipin koepenkereet (Seinäjoki–Ruha-rata-
osa) 

Tutkimuksen tavoitteena olleiden selkeiden tiiviys- ja kantavuusvaatimusten selvit-
tämiseksi rakennettiin kaksi lähes 200 metriä pitkää koeratapengertä. Koepenkereis-
sä varioitiin lukuisia tiivistystyön lopputulokseen vaikuttavaksi arvioituja tekijöitä. 
Perusmuuttujia olivat muun muassa:  
− pohjamaan laatu 
− rakennekerrosmateriaalin laatu (luonnonmateriaali vs. kalliomurske) 
− rakeisuus 
− kerralla tiivistettävä rakennekerrospaksuus 
− tiivistyskaluston massa 
− tiivistyskaluston ylityskerrat 
− vesipitoisuus 
 
Koepenkereistä tehtiin tiiviys- ja kantavuusmittauksia useilla eri menetelmillä raken-
tamisen aikana syksyllä 2009 ja lisäksi täydentäviä mittauksia kahteen otteeseen 
alkukesällä 2010. Käytettyjä mittausmenetelmiä olivat: 
− levykuormituskoe 
− pudotuspainolaitemittaukset (3 eri laitetta) 
− säteilymittauslaite 
− vesivolymetri 
− itsemittaavat jyrät 
 
Penkereisiin käytettyjen materiaalien rakeisuudet sovittiin ennakolta urakoitsijan 
kanssa. Pääasiassa käytettiin yhtä KaM- ja srHk-materiaalia, mutta vertailun vuoksi 
koerakenteita rakennettiin myös rakeisuudeltaan hieman erilaisista materiaalista. 
Aivan kaikkien muuttujien tarkastelua ei voitu täysin halutusti toteuttaa mm. materi-
aalien saatavuuden ja työhön käytettävissä olleiden resurssien vuoksi. 

3.1.1 Koepenkereiden sijainti ja pohjaolosuhteet 

Koepenkereet sijaitsevat rataosalla Seinäjoki–Ruha (kuva 3.1). Erilaisia koerakenteita 
koepenkereissä on yhteensä 14 ja ne jäävät osaksi tulevaa kaksoisraiteen ratapenger-
tä. Pohjamaan jäykkyyden vaikutuksen vertailemiseksi puolet koerakenteista valittiin 
sijaitsevaksi kovalla tai ns. kantavalla pohjamaalla ja puolet pehmeiköllä.  
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Kuva 3.1.  Hipin koepenkereiden sijainti. 
 
 
Kantavan pohjamaan osuudella koerakenteet (nro 8-14) sijaitsevat Hipin (km 
429+299) poistettavan tasoristeyksen läheisyydessä noin kilometrivälillä 
429+360…429+560. Koekohdealueen pohjamaa on hiekkaista silttiä. Pohjamaan 
kantavuus levykuormituskokeilla mitattuna on noin 100…120 Mpa. Pehmeikköosuu-
della koerakenteet (nro 1-7) sijaitsevat Pauhun (km 430+029) poistettavan tasoriste-
yksen läheisyydessä noin kilometrivälillä 429+800…430+000. Koekohteiden välillä 
korkeusviiva laskee noin tasolta +46,20 tasolle +41,10 ja ratapenkereen korkeus vaih-
telee noin 1,5 metristä 4,3 metriin.  
 
Pehmeän pohjamaan osuudella luonnollisen perusmaan ylin kerros on enimmillään 
1,5 metriä savista silttiä tai silttiä, jonka lujuudeksi on siipikairauksella saatu noin 35 
kN/m2. Tämän alapuolella olevan savikerroksen paksuus vaihtelee noin viidestä met-
ristä syvimmillään kymmeneen metriin paaluvälillä 429+800…430+200. Saven leik-
kauslujuus vaihtelee siipikairauksen mukaan noin välillä 17…29 kN/m2. Savikerroksen 
alapuolella on kairausten perusteella koko pehmeikön alueella metristä viiteen met-
riin vaihteleva kerros tiivistä silttiä, jonka alla on ohuehko pohjamoreenikerros. Poh-
jamaan kantavuus levykuormituskokeilla mitattuna on pehmeän pohjamaan osuudel-
la noin 15…25 MPa. Pohjavesi on havaittu pohjavesiputkessa Koskelanpuron pohjois-
puolella km 430+265 tasolla +36,5…37,5. 
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3.1.2 Koerakenteiden rakentaminen 

Koerakenteet (KR 1-14) rakennettiin 26.10.2009–20.11.2009. Koerakenteiden pituudet 
olivat 20 metriä ja siirtymävyöhyke rakenteesta toiseen oli 5 metriä. Koepenkereiden 
korkeus oli 1,8 m, mikä koostui 1,5 m eristyskerroksesta ja 0,3 m välikerroksesta. Pen-
kereen suunniteltu leveys oli 6,8 m ja luiskakaltevuus 1:1,5.  
 
Koerakenteissa 8-10 rakennettiin (26.10.–28.10.2009) kokonaispaksuudeltaan 1500 
mm eristyskerros kalliomurskeesta. Tiivistettävien kerrosten paksuudet olivat 300 
mm (KR 8), 500 mm (KR 9) ja 750 mm (KR 10). Välikerros rakennettiin ja tiivistettiin 
(29.10.09) 300 mm paksuisena kerroksena samasta materiaalista kuin eristyskerros. 
Rakentamisen aikana lämpötila vaihteli 0…+4°C.  
 
Koerakenteissa 11–13 rakennettiin eristyskerros soraisesta hiekasta (28.10.–
1.11.2009) ja koerakenteessa 14 hiekasta (2.11.-3.11.2009). Tiivistettävien kerrosten 
paksuudet olivat 750 mm (KR 11), 500 mm (KR 12) 300 mm (KR 13) ja 500 mm (KR 
14). Rakentamisen aikana lämpötila vaihteli -5°C…+4°.  Lämpötilan laskiessa pakka-
sen puolelle koerakenteiden päälle levitettiin routamatot, jotta rakenteet pysyisivät 
sulina. Välikerros rakennettiin ja tiivistettiin (1.11.–3.11.2009) sorasta yhtenä 300 mm 
paksuisena kerroksena. Sorasta rakennettu välikerros vaihdettiin (18.11.2009) vertai-
lutarkoituksessa kalliomurskeeseen. Tarkoituksena oli selvittää eri materiaalista ra-
kennetun välikerroksen kantavuusero. Soravälikerrosta ei ollut alun perinkään suun-
niteltu pysyväksi rakenteeksi. Rakennekerrosmateriaalien rakeisuudet määritettiin 
laboratoriossa ja rakeisuuskäyrät on esitetty luvusta 4.1.1. Taulukossa 3.1 on esitetty 
kaaviokuva koerakenteista 8-14. Kaaviokuva esittää tilannetta ennen välikerroksen 
vaihtoa.  
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Taulukko 3.1.  Kantavalla pohjamaalla sijaitsevat koerakenteet.  
Koeraken-
ne KR 8   KR 9   KR 10  KR 11  KR 12  KR 13   KR 14 
                         

Välikerros KaM 
 

KaM 
 

KaM Sr Sr Sr 
 

Sr    
   

Eristys-
kerros 

KaM 
 

KaM 

 

KaM srHk 

srHk 
srHk 

 

Hk 
   
   

KaM 
  

srHk 
 

   
 

KaM 

 

srHk 

 

Hk KaM 

  

srHk 

 
   
  

KaM srHk 

 
   

KaM 
  

srHk 
 

 

KaM 

 

srHk 

 

Hk 
   

KaM 
  

srHk 
 

   
   

Kerros-
paksuus 

300 
mm    

500 
mm    

750 
mm   

750 
mm   

500 
mm   

300 
mm    

500 
mm  

 
 
Koerakenteiden 8-14 yhteispituus on 180 m sisältäen alku- ja loppuluiskat sekä 5 m 
siirtymäalueet rakenteelta toiselle. Yksittäisen koerakenteen pituus on 20 m. Koko-
naisrakennepaksuus kaikissa koerakenteissa on: 1500 mm eristyskerros + 300 mm 
välikerros. Koerakenteissa 11-14 vaihdettiin välikerrosmateriaali lopuksi sorasta kal-
liomurskeeksi. 
 
Pehmeikköosuudella (taulukko 3.2) pohjamaan päälle levitettiin suodatinkangas, 
jonka käyttöluokka oli N3. Koerakenteiden 1-3 eristys- ja välikerros rakennettiin 
(4.11.-6.11.2009) kalliomurskeesta, jonka piti vastata koerakenteissa 8-10 käytettyä 
materiaalia. Rakentamisen aikana lämpötila vaihteli välillä -2°C…+1°C. Lämpötilan 
laskiessa pakkasen puolelle koerakenteiden päälle levitettiin routamatot. 
 
Koerakenteissa 4-6 eristyskerros rakennettiin (10.11.–12.11.2009) soraisesta hiekasta 
ja koerakenteessa 7 kalliomurskeesta (20.11.2009), joka oli koerakenteita 1-3 suhteis-
tuneempaa. Rakentamisen aikana lämpötila vaihteli välillä -2°C …+7°C. Välikerros 
rakennettiin ja tiivistettiin koerakenteissa 4-6 sorasta (12.11.2009) ja koerakenteessa 
7 kalliomurskeesta (20.11.2009) 300 mm paksuisena kerroksena. 
 
Materiaalin vaikutusta rakenteen kantavuusominaisuuksiin selvitettiin vaihtamalla 
(13.11.2009) koerakenteissa 4–6 välikerroksen sora kalliomurskeeseen. Myös kanta-
van pohjamaan osuudella koerakenteissa 11–14 välikerroksen sora vaihdettiin 
(18.11.2009) kalliomurskeeseen. 
 



  57   

Taulukko 3.2.  Pehmeällä pohjamaalla sijaitsevat koerakenteet. 

Koerakenne KR 1   KR 2  KR 3  KR 4  KR 5   KR 6   KR 7 
                         

Välikerros KaM 
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Sr 
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KaM 
  

srHk 
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mm   
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mm    
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Koerakenteiden 1-7 yhteispituus on 180 m sisältäen alku- ja loppuluiskat sekä 5 m 
siirtymäalueet rakenteelta toiselle. Yksittäisen koerakenteen pituus on 20 m. Koko-
naisrakennepaksuus kaikissa koerakenteissa on: 1500 mm eristyskerros + 300 mm 
välikerros. Koerakenteissa 4-6 vaihdettiin välikerrosmateriaali lopuksi sorasta kallio-
murskeeksi. 
 
Maansiirtotyöt 
Maansiirtotöissä käytettiin kahta tela-alustaista kaivukonetta. Kuvassa 3.2 nähdään 
työmaalla käytetyt kaivukoneet ja leikattua pohjamaata kantavan pohjamaan osuu-
della. Työtapana eristys-/välikerroksen rakentamisessa oli materiaalin siirtäminen 
kaivukoneella penkereen viereen puretuista kasoista rakenteeseen. Kyseisellä työme-
netelmällä oli vaikutuksensa materiaalin lajittumiseen. Penkereen tekoon paremmin 
soveltuva työmenetelmä olisi ollut kuormien purkaminen pohjamaan/valmiin raken-
nekerroksen päälle ja levittäminen telapuskutraktorilla tai vastaavalla levityskoneella.  
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Kuva 3.2.  Työmaalla käytetyt tela-alustaiset kaivukoneet kantavan pohjamaan 

koealueella. 
 
 
Tiivistäminen 
Tiivistyksessä käytettiin kahta täryjyrää, joiden massat olivat noin 8 tonnia (kuva 3.3) 
ja noin 12 tonnia. Jyrissä oli käytettävissä sekä pieni (1,2/0,9 mm) että suuri (1,98/1,8 
mm) vertikaalinen amplitudi. Käytetyssä raskaammassa jyrässä (Bomag) oli tiivistyk-
sen mittalaite, joka näyttää kantokyvyn ominaisarvon (MN/m2) tiivistystyön aikana 
jatkuvasti. Bomagin käyttö- ja huolto-ohjeen mukaan (2002) tärymoduuliksi nimitetty 
EVIB -arvo on DIN 18134 mukaan suorassa yhteydessä levykuormituskokeen muo-
donmuutosmoduulien EV1 tai EV2 kanssa. Kevyemmässä jyrässä (Volvo) jyrämittari 
ilmoitti CMV-lukeman, joka kertoo kantavuudesta tai tiiviyden paranemisesta suhteel-
lisella asteikolla 0-100.   
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Kuva 3.3.  Työmaalla käytetty 8 tonnin jyrä. 
 
 
Koeosuudella 7 pohjamaa (pehmeikkö) oli erittäin märkää rakentamista edeltäneiden 
sateiden vuoksi. Pohjamaan häiriintymisherkkyys kasvaa vesipitoisuuden lisääntyes-
sä. Pohjamaan vaikutus tuli huomioida jyrätessä eristyskerroksen ensimmäistä 500 
mm kerrosta. Jyräysmäärää piti selvästi vähentää ja käyttää vain pientä amplitudia, 
jotta pohjamaa ei häiriintyisi. 

3.1.3 Koerakenteiden kenttämittaukset ja näytteenotot 

Rakennekerrosten tiiviyttä mitattiin Troxler-laitteella kuudesta mittauspisteestä jo-
kaisesta rakennetusta kerroksesta. Rakenteen tiivistymistä tarkkailtiin Troxler-
laitteella vastaavista kuudesta pisteestä jyrän ylityskertojen lisääntyessä etenkin 
kantavan pohjamaan alueella. 
 
Rakenteen kantavuutta mitattiin kannettavalla pudotuspainolaitteella viidestä pis-
teestä jokaisesta rakennetusta kerroksesta. Kuten tiiviyden kehittymistä Troxler-
laitteella, kantavuusarvojen kehittymistä seurattiin kannettavalla pudotuspainolait-
teella jyräyksen edetessä. 
 
Valmiiden eristys- ja välikerrosten päältä tiiviyttä mitattiin Troxler-laitteen lisäksi 
vesivolymetrilla kolmesta mittauspisteestä ja kantavuutta kannettavan pudotuspaino-
laitteen lisäksi levykuormituskokeilla neljästä mittauspisteestä. Lisäksi kantavuutta 
oli tarkoitus mitata myös Heavy Loadman-pudotuspainolaitteella, mutta laitteen toi-
mintahäiriöiden takia mittauksia saatiin tehtyä vain muutamasta pisteestä. 
 
Näytteitä otettiin työmaalta sillä oletuksella, että käytetty materiaali olisi tasalaatuis-
ta. Koska etenkin kalliomurskeen kohdalla näin ei ollut, otettiin näytteitä jokaisesta 
materiaalista, kun rakeisuuden huomattiin silmämääräisesti vaihtuvan. Lisäksi hiek-
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kamateriaalien osalta katsottiin vesivolymetrinäytteiden olevan riittävän suuria, jotta 
niiden perusteella voitiin seurata materiaalin rakeisuutta. 
 
 

3.2 Mittaukset Kaitjärven liikennepaikalla 

Kohde sijaitsee Luumäellä rataosalla Lahti-Luumäki noin 35 km Kouvolasta itään 
kilometrivälillä 225+900-229+300 (kuva 3.4). Lahti- Luumäki perusparannushank-
keen yhteydessä Kaitjärvelle rakennettiin uudet ohitusraiteet, joilla parannettiin rata-
osan välityskykyä. Rataosa Lahti-Luumäki on kaksiraiteinen ja Kaitjärven liikennepai-
kalla neliraiteinen. 
 

 
Kuva 3.4.  Kaitjärven liikennepaikan sijainti. 
 
 
Tutkimusajankohtana paikalla oli olemassa olevan ratapenkereen kummallakin puo-
lella noin 1,3 km uutta ratapengerlevennystä rakennettuna välikerrosvaiheeseen. Väli-
kerroksen tiiviyttä tarkasteltiin vesivolymetrikokeilla kustakin näytteenottopaikasta 
penkereen keskilinjalta (13 tutkimusta). Välikerroksen tiiviyden vaihtelua penkereen 
sivusuunnassa tarkasteltiin säteilymittalaitteella (Troxler) sekä suora- että pintamit-
tauksena kussakin näytteenottopaikassa penkereen sivusuunnassa viidestä eri koh-
dasta. 
 
Eristyskerroksen tiiviyttä tarkasteltiin joka toisesta näytteenottopaikasta vesivoly-
metrikokeilla kaivamalla ensin 300 mm välikerros pois. Samasta kaivetusta kohdasta 
tehtiin rinnakkain myös kolme Troxler-mittausta eristyskerroksen yläpinnan tasolta. 
 
Näytteet otettiin alkuperäisen ratapenkereen molemmilla puolilla olevien levennysten 
välikerroksesta ja eristyskerroksesta 100 m välein. Näytteet otettiin vuorotellen kum-
mastakin ratapengerlevennyksestä. Kokonaisnäytemäärä oli 26 kpl, 13 kpl välikerrok-
sesta ja 13 kpl eristyskerroksesta. Näytteiden rakeisuus tutkittiin standardin SFS-EN 
933-1 mukaisella pesuseulonnalla. Parannetut Proctor-kokeet kuivatilavuuspainon 
maksimiarvon määrittämiseksi tehtiin eristyskerroksesta rakeisuuden vaihtelun pe-
rusteella määräytyen neljästä näytteestä. Välikerroksesta määritys tehtiin yhdestä 
näytteestä. 
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Kantavuutta mitattiin levykuormituslaitteella (Ramboll Finland Oy), Heavy Loadman-
pudotuspainolaitteella ja kannettavalla pudotuspainolaitteella (Loadman). Levykuor-
mituslaitteella ja pudotuspainolaitteilla mitattiin kerrosten kantavuusarvot E2 ja E1 
sekä laskettiin tiiviyssuhde (kantavuusarvojen E2/E1 suhde).  
  
Tiiviysmittaukset ja näytteiden otot tehtiin 3.–4.6.2009 ja 10.–12.6.2009 välisinä ai-
koina. Kantavuusmittaukset tehtiin 15.6.2009. 
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4 Mittaustulokset Hipin koepenkereistä 

4.1 Materiaalien laboratoriotutkimukset 

4.1.1 Rakeisuudet 

Eristyskerroksesta ja välikerroksesta otettiin luvun 3.1.3 mukaisesti näytteitä, joiden 
rakeisuus ja hienoainespitoisuus tutkittiin standardin SFS-EN 933-1 mukaisella pe-
suseulonnalla. Lisäksi kalliomurskeesta määritettiin litteysluku, MicroDeval-arvo ja 
Los Angeles-luku. 
 
Kalliomurskeet 
Kuvassa 4.1 on esitetty koerakenteiden 1-3 eristyskerros- ja välikerrosnäytteiden rae-
kokojakautumat sekä eristys- ja välikerroksen kalliomurskemateriaalin rakeisuudelle 
sallittu vaihteluväli. 
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Kuva 4.1.  Koerakenteiden 1–3 kalliomurskenäytteiden raekokojakautumat ja eris-

tys- ja välikerroksen kalliomurskemateriaalin rakeisuuden ohjealue. 
 
 
Kuvasta 4.1 voidaan nähdä, että materiaalin rakeisuus vaihtelee. Rakeisuuden vaihte-
lua osittain selittävä lajittuminen havaittiin jo työmaalla (kuva 4.2). Lajittumisen syy-
nä oli mm. materiaalin käsittelytapa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä murskaus-
paikalla tapahtuvaan oikeaoppiseen välivarastointiin ja materiaalin levitykseen työ-
kohteessa. Rakeisuuden vaihtelu vaikeuttaa tiiviys- ja kantavuusmittaustulosten tul-
kintaa ja heikentää menetelmien luotettavuutta. Maastossa tehtävien mittauksien 
lisäksi raekoon vaihtelu hankaloittaa erityisesti vertailussa käytettävän kuivairtoti-
heyden maksimin (määritetään Proctor-sullonnalla) arviointia.  
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Kuva 4.2.  Kalliomurskekerrosta eri kohdista koerakenteita. 
 
 
Kuvassa 4.3 on esitetty koerakenteen 4 välikerroksen kalliomurskeen rakeisuuskäyrä. 
Raekokojakautumaa oli tarkoitus muuttaa hienorakeisempaan suuntaan verrattuna 
rakenteiden 1–3 rakeisuuskäyriin. Muutos rakeisuuteen tehtiin kiviainestuottajan 
toimesta murskaimen asetuksia muuttamalla. Murskeen rakeisuus saatiin tehdyllä 
muutoksella hieman sekarakeisemmaksi (d60/d10 = 6,9), mutta muutos ei ollut toivo-
tun kaltainen, koska raekokosuhde ei muuttunut merkittävästi sekarakeisemmaksi. 
 
Koerakenteessa 7 haluttiin kokeilla suhteistuneempaa kalliomursketta (kuva 4.3). 
Muutos rakeisuuteen tehtiin kiviainestuottajan toimesta murskauslaitoksella jättä-
mällä aukkokoon 3 mm seula pois. Muutoksen seurauksena kalliomurskeesta tuli suh-
teistunutta (d60/d10 = 19,0) ja materiaalin hienoainesmäärä kasvoi.  
 
Kuvassa 4.3 on esitetty myös koerakenteisiin 11–14 vaihdetun välikerroksen kallio-
murskenäytteen raekokojakautuma. Näyte on tasarakeinen (d60/d10 = 4,4) ja sisälsi 
hienoainesta 1,5 %. 
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Kuva 4.3.  Koerakenteen 4, 7 ja 11–14 kalliomurskenäytteiden raekokojakautumat 

ja eristys- ja välikerroksen kalliomurskemateriaalin rakeisuuden ohje-
alue. 
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Taulukossa 4.1 on esitetty eristyskerrosnäytteiden hienoainesmäärät (< 0,063 mm) ja 
raekokosuhteet (d60/d10). Taulukkoon on merkitty vihreällä vaatimukset täyttävät 
materiaalit ja punaisella vaatimukset alittavat materiaalit.  
 
Taulukko 4.1.  Kalliomurskenäytteiden hienoainesmäärät ja raekokosuhteet. 

Koerakenteet 
EK = eristysker-
ros 
VK = välikerros 

Hienoainesmäärä
[%] *) 

Vaatimus
Hieno-
aines-
määrä 

[%] 

Raekoko-
suhde 

d60/d10 *) 

Vaatimus 
d60/d10 

keskiarvo 

Vaatimus
d60/d10 

yksittäis-
tulos 

KR 1 /VK 1,1 ≤ 2 4,3 ≥ 6 ≥ 4 
KR 2 / VK 1,0 ≤ 2 5,9 ≥ 6 ≥ 4 
KR 2 / EK 5,3 ≤ 2 45,0 ≥ 6 ≥ 4 
KR 3 / VK 2,1 ≤ 2 5,0 ≥ 6 ≥ 4 
KR 4 / VK 1,2 ≤ 2 6,9 ≥ 6 ≥ 4 
KR 7 / EK (hie-
nompi KaM) 

3,9 ≤ 2 19,0 ≥ 6 ≥ 4 

KR 8 1,7 ≤ 2 5,1 ≥ 6 ≥ 4 
KR 9 3,3 ≤ 2 9,0 ≥ 6 ≥ 4 
KR 10 2,0 ≤ 2 4,5 ≥ 6 ≥ 4 

*)  Lukuarvo punaisella pohjalla, vaatimus ei täyty 
Lukuarvo vihreällä pohjalla, vaatimus täyttyy 
Lukuarvo valkealla pohjalla, mittaus täyttää yksittäiselle pisteelle esitetyn vaa-
timuksen. 

 
Luonnonmateriaalit eristyskerroksessa 
Koerakenteiden 4-6 ja 11–13 eristyskerrosnäytteiden raekokojakautumia (katkoviivat) 
sekä eristyskerroksen rakeisuusvaatimukset (yhtenäiset viivat) on esitetty kuvassa 
4.4. Taulukossa 4.2 on esitetty eristyskerrosnäytteiden hienoainesmäärät ja raeko-
kosuhteet. Kuvasta 4.4 voidaan nähdä, että suunnitellusta poiketen koerakenteiden 4 
ja 6 eristyskerros on rakennettu hieman karkearakeisemmasta materiaalista (hkSr) 
kuin koerakenteet 5 ja 11–13 (srHk/Hk). 
 



  65   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Seulakoko [mm]

Lä
pä

is
yp

ro
se

nt
ti

KR 4 KR 5 KR 6
KR 11 KR 12 KR 13
Eristyskerroksen alaosa Eristyskerroksen yläosa

      0,01     0,02           0,063    0,125    0,25       0,5        1          2          4          8         16      31,5       63    125 150 200          600

 
Kuva 4.4.  Koerakenteiden 4-6 ja 11-13 eristyskerrosmateriaalin raekokojakautu-

mat ja luonnonmateriaalista rakennetun eristyskerroksen materiaalivaa-
timukset. 

 
 
Taulukko 4.2. Luonnonmateriaalisten eristyskerrosnäytteiden hienoainesmäärät ja 

raekokosuhteet. 
Koerakenne Materaali Hienoaines-

määrä 
[%] *) 

Vaatimus
Hieno-
aines-
määrä 

[%] 

Raekoko-
suhde 

d60/d10 *) 

Vaatimus
d60/d10 

keskiarvo 

KR 4 hkSr 2,1 ≤ 3 7,9 ≥ 5
KR 5 srHk 2,6 ≤ 3 6,1 ≥ 5
KR 6 hkSr 2,2 ≤ 3 9,5 ≥ 5
KR 11 srHk 4,0 ≤ 3 7,8 ≥ 5
KR 12 Hk 3,5 ≤ 3 7,0 ≥ 5
KR 13 Hk 2,9 ≤ 3 5,5 ≥ 5
KR 14 Hk 4,6 ≤ 3 4,9 ≥ 5

*)  Lukuarvo punaisella pohjalla, vaatimus ei täyty 
Lukuarvo vihreällä pohjalla, vaatimus täyttyy 
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Muita koerakenteita hienorakeisemmasta materiaalista rakennettavaksi suunnitellun 
koerakenteen 14 eristyskerrosnäytteen raekokojakautuma on esitetty kuvassa 4.5. 
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Kuva 4.5.  Koerakenteen 14 eristyskerrosmateriaalin raekokojakautuma ja luon-

nonmateriaalista rakennetun eristyskerroksen materiaalivaatimukset. 
 
 
Luonnonmateriaalit välikerroksessa 
Kuvassa 4.6 on esitetty hiekasta tai sorasta tehtävän välikerroksen raekokojakautu-
man ohjealue ja koerakenteiden 6 ja 11–14 sorien raekokojakautumat. Taulukossa 4.3 
on esitetty välikerrosnäytteiden hienoainesmäärät ja raekokosuhteet. Soranäytteet 
ovat raekokojakautumaltaan suhteistuneita ja hyvin tiivistyviä. 
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Kuva 4.6.  Koerakenteiden 6 ja 1–-13 välikerrosmateriaalien raekokojakautumat ja 

luonnonmateriaalista rakennetun välikerroksen materiaalivaatimukset.  
 



  67   

Taulukko 4.3.  Välikerrosmateriaalin (Sr) hienoainesmäärä ja raekokosuhde.  
Koerakenne Hienoainesmäärä

[%] *) 
Vaatimus

Hienoaines-
määrä 

[%] 

Raekoko-
suhde 
d60/d10  

KR 4 - 6 1,6 ≤ 4 31,7
KR 11 1,1 ≤ 4 34,3
KR 12 1,0 ≤ 4 27,0
KR 13 0,9 ≤ 4 19,0

*)  Lukuarvo vihreällä pohjalla, vaatimus täyttyy  
 

4.1.2 Kiviainesten lujuus 

Kiviaineksen iskunkestävyyttä kuvaa parhaiten Los Angeles-koe (SFS-EN 1097-2), 
jossa raskaat teräskuulat putoavat tutkittavan kiven päälle myllyssä. Hiertävää kulu-
tusta mittaa paremmin MicroDeval-koe (SFS-EN 1097-1), jossa pienet teräskuulat 
hiovat yhdessä veden kanssa näytemateriaalia pyörivässä rummussa. 
 
Koerakenteissa käytetyn kalliomurskeen Los Angeles-luvuksi määritettiin 13 ja Mic-
roDeval-arvoksi 10 eli kiviaines täyttää InfraRYL:ssä esitetyt eristys- ja välikerrosten 
kalliomurskeiden lujuusvaatimukset selvästi.  

4.1.3 Kiviainesten raemuoto 

Kiviaineksen raemuoto määritetään standardin SFS-EN 933-3 mukaisesti. Sitomat-
toman kantavan kerroksen murskeen litteysluku saa olla korkeintaan 50 (InfraRYL). 
Eristys- ja välikerroksille vaatimuksia ei ole esitetty.  
 
Koerakenteissa käytetyn kalliomurskeen litteyslukutulosten keskiarvoksi määritettiin 
21.  

4.1.4 Kiviainesten maksimikuivatilavuuspaino ja optimivesipitoisuus 

Kiviainesten tiivistyvyyttä testattiin parannetulla Proctor-kokeella. Kokeen tuloksena 
saatava maksimikuivatilavuuspaino ja tätä vastaava optimivesipitoisuus kuvaavat 
materiaalin tiiveintä tilaa. Kuivatilavuuspainolla tarkoitetaan kiviaineksen kuivapai-
non suhdetta näytteen tilavuuteen (ks. kaava 2.2). Kiviainesten maksimikuivatila-
vuuspainot ja optimivesipitoisuudet on esitetty taulukossa 4.4. Erot kalliomurskeen 
maksimikuivatilavuuspainossa johtuvat eroista murskeen raekokojakautumissa. Esi-
merkiksi koerakenteen 2 eristyskerroksesta otetun suhteistuneen (d60/d10 = 45,0), 
hienoainesta 5,3 % sisältävän kalliomurskenäytteen maksimikuivatilavuuspaino oli 
23,0 kN/m3 ja koerakenteen 1 tasarakeisen (d60/d10 = 4,3), hienoainesta 1,1 % sisältä-
vän kalliomurskeen maksimikuivatilavuuspaino oli 20,8 kN/m3. Lisäksi näytteen vä-
hyyden takia vajaissa sullontasarjoissa määritettiin jopa alle 20 kN/m3 maksimikuiva-
tilavuuspainoja. Erojen voidaan todeta olevan hyvin merkittäviä ja aiheuttavan suurta 
epävarmuutta rakenteen tiiviysasteen määrittelyyn kentällä. Lajittumisen tai muutoin 
esiintyvien rakeisuuden vaihtelujen myötä luotettavaa vertailukohtaa ei pystytä kun-
nolla määrittämään.  
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Taulukko 4.4.  Kiviainesten maksimikuivatilavuuspainot ja optimivesipitoisuudet.   
Koerakenne EK =eristyskerros, 

VK = välikerros, 
materiaali 

Proctor-kokeen perusteella 
määritetty maksimikuiva-

tilavuuspaino [kN/m3] 

Materiaalin optimi-
vesipitoisuus 

[%] 
KR 1 VK, KaM 20,8 1,1 
KR 1 (* EK, KaM 19,7 2,0 
KR 2 EK, KaM 23,0 6,6 
KR 7 VK, KaM 23,4 3,5 
KR 8 (* EK, KaM 19,5 1,1 
KR 11 EK, srHk 19,8 11,1 
KR 11 VK, Sr 21,4 5,9 
KR 12 VK, Sr 21,1 6,0 
KR 13 VK, Sr 21,1 8,3 
KR 14  EK, Hk 17,7 14,4 
(* Näytettä liian vähän täyteen sarjaan, tulokseen suhtauduttava varauksella 

 
 

4.2 Kenttämittaukset 

4.2.1 Pistemäiset mittausmenetelmät 

Kenttämittauksia tehtiin varsin merkittävä määrä. Yhteensä mittauksia tehtiin kan-
nettavalla pudotuspainolaitteella noin 800 pisteestä, Troxler-laitteella noin 950 pis-
teestä kahdelta eri mittaussyvyydeltä, levykuormituskokeita noin 450 pisteestä, vesi-
volymetrilla noin 50 pisteestä, Heavy Loadman-pudotuspainolaitteella noin viidestä 
pisteestä ja KUAB-pudotuspainolaitteella noin 40 pisteestä. Kenttämittausten merkit-
tävästä määrästä johtuen niiden yksityiskohtainen esittäminen ei ole tarkoituksen-
mukaista.  Tässä kappaleessa on esitetty kootusti nykyisten laatuvaatimusten kannal-
ta oleellisimmat pistemäiset mittaustulokset. KUAB-pudotuspainolaitteen mittaustu-
lokset on esitetty kappaleessa 6.3.5. Heavy Loadman-pudotuspainolaitteen mittaus-
tuloksia ei käsitellä, koska laitteen toiminnassa ilmeni merkittäviä epävarmuuksia ja 
mittaustuloksia on niin vähän, ettei niiden perusteella voi tehdä johtopäätöksiä lait-
teen antamista tuloksista. 
 
Välikerroksen päältä tehtyjen mittausten tulokset on esitetty taulukossa 4.5 ja eris-
tyskerroksen päältä tehtyjen mittausten tulokset vastaavasti taulukossa 4.6. Taulu-
koihin on merkitty vihreällä vaatimukset täyttävät mittaustulokset ja punaisella vaa-
timukset alittavat tulokset. Troxler-mittauksista on ilmoitettu kuuden eri pisteen mit-
taustuloksen keskiarvot, levykuormituskokeista vastaavasti neljän ja Loadman-
mittauksista viiden mittaustuloksen keskiarvot. Varsinainen mittaustulosten analyysi 
on tehty luvussa 6, mutta taulukoiden perusteella voidaan yleisesti todeta, että yksi-
kään koerakenne ei täyttänyt kaikkia InfraRYL:ssä esitettyjä laatuvaatimuksia.  
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Taulukko 4.5.  Välikerroksen päältä Troxler-laitteella, levykuormituskokeella, kannetta-
valla pudotuspainolaitteella ja vesivolymetrilla saadut mittaustulokset.  

Koe-
rakenne 

Troxler 250 mm Troxler 100 mm 
Levy-

kuormituskoe Loadman Vesivolymetri
DD PR% w% DD PR% w% E2 E2/E1 Emax/E1 PR% w%

KR1 KaM 1793 86.4 % 1.0 1712 82.5 % 1.0 168 5.18 2.85 - -
KR2 KaM 1802 86.8 % 0.9 1690 81.4 % 1.2 160 5.68 3.00 - -
KR3 KaM 1821 87.7 % 0.9 1810 87.2 % 1.4 171 6.03 3.38 - -
KR4 Sr  
KR4 KaM 

2087 99.4 % 3.7 1996 95.0 % 3.7 142 4.05 2.37 - -
1744 84.0 % 1.1 1676 80.7 % 1.4 142 4.29 3.10 - -

KR5 Sr  
KR5 KaM 

2089 99.5 % 3.4 2020 96.2 % 3.7 162 3.89 2.61 - -
1815 87.4 % 1.9 1845 88.9 % 2.2 147 4.04 3.15 - -

KR6 Sr   
KR6 KaM  

2100 
100.0 

% 3.8 1992 94.9 % 4.2 171 4.04 1.96 - - 
1907 91.9 % 2.2 1857 89.5 % 2.5 171 3.63 2.96 - -

KR7 KaM 2061 99.3 % 2.7 1908 91.9 % 3.6 212 3.54 2.27 - -

KR8 KaM 1841 88.7 % 0.9 1675 80.7 % 0.8 168 5.95 2.79 
90.4 

% - 

KR9 KaM 1683 81.1 % 0.5 1678 80.8 % 0.6 165 6.29 2.67 
96.9 

% - 

KR10 KaM 1784 85.9 % 0.8 1710 82.4 % 0.7 139 7.35 2.71 
93.3 
% - 

KR11 Sr  
KR11 KaM 

2188 
104.2 

% 3.3 2045 97.4 % 3.6 187 3.00 2.51 
93.4 
% 3.5 %

1847 89.0 % 2.0 1571 75.7 % 3.0 140 4.02 2.37 - -

KR12 Sr 
KR12 KaM 

2083 99.2 % 1.8 2009 95.7 % 2.3 151 4.48 2.58 
97.9 
% 2.1 %

1831 88.2 % 1.1 1702 82.0 % 1.4 134 5.09 3.05 - -

KR13 Sr  
KR13 KaM 

2069 98.5 % 1.9 1982 94.4 % 2.0 141 4.23 2.58 
92.7 
% 2.0 %

1779 85.7 % 0.9 1629 78.5 % 1.4 126 6.34 2.51 - -

KR14 Sr 
KR14 KaM 

2099 
100.0 

% 1.8 2034 96.9 % 2.2 131 4.75 2.37 
93.9 
% 2.4 %

1809 87.1 % 0.9 1667 80.3 % 1.6 122 4.97 3.08 - -
DD on kuivatilavuuspaino (kg/m3), PR% on tiiviysaste (%), w% on vesipitoisuus (%) 
Troxler-mittaukset tehty kahdelta eri syvyydeltä (250 mm ja 100 mm) rakenteen pinnasta.  
*)  Lukuarvo punaisella pohjalla, vaatimus ei täyty 

Lukuarvo vihreällä pohjalla, vaatimus täyttyy 
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Taulukko 4.6.  Eristyskerroksen päältä Troxler-laitteella, levykuormituskokeella, kan-

nettavalla pudotuspainolaitteella ja vesivolymetrilla saadut mittaustu-
lokset. 

Koe-
rakenne 

Troxler 250 mm Troxler 100 mm 
Levy-

kuormituskoe Loadman Vesivolymetri 
DD PR% (* w% DD PR% (* w% E2 (* E2/E1 (* Emax/E1 PR% w%

KR1 1822 87.8 % 0.9 1718 82.8 % 1.1 168 5.76 3.33 - -
KR2 1888 90.9 % 1 1704 82.1 % 1.3 173 5.59 3.49 - -
KR3 1858 89.5 % 1.2 1772 85.4 % 1.4 148 4.31 2.8 - -
KR4 1860 94.4 % 5.9 1804 91.6 % 6.1 90 4.83 2.72 - -
KR5 1784 90.6 % 11.6 1758 89.2 % 11.6 72 4.89 2.52 - -
KR6 1848 93.8 % 7.2 1816 92.2 % 7.2 98 4.72 2.57 - -
KR7 2063 99.4 % 2.8 1982 95.5 % 3.4 188 5.33 2.90 - -
KR8 1773 85.4 % 0.8 1649 79.4 % 0.8 189 6.12 2.9 - -
KR9 1796 86.5 % 0.9 1718 82.8 % 1.5 150 7.09 2.33 - -
KR10 1873 90.2 % 0.9 1723 83.0 % 1.3 161 4.68 3.14 - -

KR11 1801 91.4 % 11.5 1777 90.2 % 11.5
84 3.83 

2.86 
91.2 
% 

10.4 %

KR12 1789 90.8 % 5.3 1774 90.1 % 5.8
89 4.02 

2.81 
83.6 
% 

5.1 % 

KR13 1753 89.0 % 4.7 1716 87.1 % 5.7 
93 3.33 

2.62 
93.1 
% 

5.3 % 

KR14 1708 96.5 % 3 1632 92.2 % 3.4
84 6.86 

2.88 
87.9 
% 

3.7 % 

DD on kuivatilavuuspaino (kg/m3), PR% on tiiviysaste (%), w% on vesipitoisuus (%) 
Troxler-mittaukset tehty kahdelta eri syvyydeltä (250 mm ja 100 mm) rakenteen pinnasta.  
*)  Lukuarvo punaisella pohjalla, vaatimus ei täyty 

Lukuarvo vihreällä pohjalla, vaatimus täyttyy 
 

4.2.2 Jyrämittarit 

Jyrämittarin lukemat pääsääntöisesti kasvoivat ylityskertojen suhteessa. Myös kerral-
la tiivistettävän kerroksen paksuus vaikutti mittaustuloksiin. Eristyskerroksen päältä 
mitattuna ohuempana tiivistetyt kerrokset tuottivat selvästi suurempia CMV-arvoja 
kalliomurskerakenteella (kuva 4.7). Sorarakenteella mitatuissa Evib-arvoissa kerros-
paksuuden vaikutus ei ollut yhtä selkeä (kuva 4.8). Eri rakenteita tiivistettiin eri jyrillä 
eikä jyrien välistä vertailua suoranaisesti tehty. Vastaavista kerroksista Troxler-
laitteella mitatut kuivairtotiheydet sekä levykuormituskokeella mitatut kantavuudet ja 
tiiviyssuhteet menivät kuitenkin ristiin jyrämittaustulosten kanssa.   
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Kuva 4.7.  Kerralla tiivistettävän kerroksen paksuuden vaikutus CMV-arvoihin, 

kalliomurskeesta rakennetun eristyskerroksen päältä mitattuna.  
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Kuva 4.8.  Kerralla tiivistettävän kerroksen paksuuden vaikutus Evib-arvoihin, sorai-

sesta hiekasta rakennetun eristyskerroksen päältä mitattuna.   
 
 
Jyrämittarin lukemat eivät kaikissa tapauksissa kasvaneet tiivistyksen edetessä, ku-
ten kuvassa 4.9 on esitetty. Usein 5-8 ylityskerran jälkeen arvot olivat pienempiä kuin 
edellisellä ylityskerralla. Seuraavilla ylityskerroilla arvot kuitenkin taas kasvoivat. 
Tämä oli oletettavasti seurausta tiivistyksen toimintatavan muutoksesta. Tiivistettä-
vän kerroksen jäykkyyden kasvaessa jyrän toimintatapa muuttuu esimerkiksi osittai-
sesta hypystä kaksoishypyksi (ks. luku 2.4). Toimintatavan muutos pienentää lukuar-
voja ainakin hetkellisesti, mutta tämä ei välttämättä ole todellista jäykkyyden alen-
tumista.   
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Tiivistyksessä käytetty valssin iskunpituus vaikutti ratkaisevasti mittaustuloksiin. 
CMV-arvot suunnilleen puolittuivat, kun amplitudi pieneni arvosta 1,98 mm arvoon 
1,2 mm. Evib-arvoissa kävi päinvastoin, sillä amplitudin puolittaminen arvosta 1,8 mm 
arvoon 0,9 mm likimäärin kaksinkertaisti mittaustulosten lukuarvot. Mittaavilla jyrillä 
tehtävässä laadunvalvonnassa on olennaista tehdä varsinainen mittausajo aina sa-
moilla parametreilla.  
 
Jyrämittaritulokset vaihtelivat hieman ajosuunnan mukaan, etenkin tiivistyksen lop-
puvaiheessa toiseen suuntaan ajettaessa lukemat ovat usein vähän suurempia. 
 
Pohjamaan jäykkyys vaikutti jyrämittaustuloksiin varsin ristiriitaisella tavalla. Pohja-
maan jäykkyys tuli oikeastaan esiin vain kalliomurskerakenteella, minkä päältä mitat-
tiin selvästi suurempia jyrämittausarvoja kovalla pohjalla (kuva 4.9 ja 4.11). Myös 
ohuempina kerroksina rakennetut rakenteet tuottivat suurempia mittausarvoja. Kun 
eristyskerros oli rakennettu sorasta ja välikerros kalliomurskeesta, mittaustulokset 
olivat päinvastaisia (kuva 4.10). Pidemmällä iskunpituudella mitattuna pohjamaalla ei 
ollut sanottavaa vaikutusta sorarakenteella (kuva 4.12), mutta kalliomurskeella poh-
jamaan ominaisuudet korostuivat (kuva 4.11). Suuremmalla amplitudilla myös kerral-
la tiivistetyn kerrospaksuuden vaikutus korostui. Voidaankin todeta, että jäykemmät 
kalliomurskerakenteet pystyivät välittämään jyrämittauksen pohjamaahan saakka ja 
että mittaustuloksissa oli mukana myös pohjamaan ominaisuuksia. Sorasta rakennet-
tu eristyskerros ei vastaavasti välittänyt mittausvaikutusta pohjamaahan saakka.  
 

Jyrämittaus välikerroksen päältä, KaM -rakenteet
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Kuva 4.9.  Pohjamaan ja kerralla tiivistettävän kerroksen vaikutus välikerroksen 

päältä mitattuihin Evib-arvoihin, kalliomurskerakenne, amplitudi 0,9 mm.  
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Jyrämittaus välikerroksen päältä, EK Sr, VK KaM
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Kuva 4.10.  Pohjamaan ja kerralla tiivistettävän kerroksen vaikutus välikerroksen 

päältä mitattuihin Evib-arvoihin, eristyskerros soraisesta hiekasta ja väli-
kerros kalliomurskeesta, amplitudi 0,9 mm.  
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Kuva 4.11.  Pohjamaan ja kerralla tiivistettävän kerroksen vaikutus välikerroksen 

päältä mitattuihin Evib-arvoihin, kalliomurskerakenne, amplitudi 1,8 mm. 
 



74 

Jyrämittaus välikerroksen päältä, EK Sr, VK KaM
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Kuva 4.12.  Pohjamaan ja kerralla tiivistettävän kerroksen vaikutus välikerroksen 

päältä mitattuihin Evib-arvoihin, eristyskerros soraisesta hiekasta ja väli-
kerros kalliomurskeesta, amplitudi 1,8 mm. 

 
 
Jyrämittausarvojen taso oli kovalla pohjalla kalliomurskerakenteilla selvästi soraeris-
tyskerrosta suurempi, mikä tuntuu varsin loogiselta. Pehmeällä pohjalla eroa ei käy-
tännössä eri rakennekerrosmateriaalien välillä ollut. Suuremmalla amplitudilla teh-
dyissä mittauksissa sekä pohjamaan että kerrospaksuuden merkitys korostui. Etenkin 
kuvassa 4.11 esitetty mittaustulosten riippuvuus pohjamaasta ja varsinkin kerrospak-
suudesta vaikuttaa merkittävältä. Osa eroista lienee todellista kantavuusvaihtelua, 
mutta oletettavaa on myös, että itse mittausmenetelmä vaikuttaa mittaustuloksiin. 
Tällainen olettamus oli tehtävä, sillä mitkään muut mittausmenetelmät eivät tuotta-
neet yhtä suuria eroja eri koerakenteiden välille. Toisaalta voidaan ajatella, että esi-
merkiksi levykuormituskokeen vaikutus välikerroksen päältä tehtynä ei ylety pohja-
maahan saakka. Mahdollinen kerrospaksuuden vaikutus kantavuuteen olisi myös le-
vykuormituskoetuloksissa kuitenkin pitänyt näkyä.  
 
Kuvasta 4.12 huomataan myös, että ohuet kerralla tiivistetyt kerrokset eivät tuot-
taneetkaan kaikissa tapauksissa suurempia Evib-arvoja kuin paksummat kerralla tiivis-
tetyt kerrokset. Havainto saattaa indikoida pitkän iskun rakenteen yläosaa löyhdyttä-
västä vaikutuksesta.  

4.2.3 Täydentävät levykuormituskokeet 

Kesäkuun alussa 2010 tehtiin kantavan pohjamaan koeosuudella täydentäviä levy-
kuormituskokeita, koska mittaustulosten alustavien analyysien ja hallituissa olosuh-
teissa tehtyjen kokeiden (luku 7) perusteella haluttiin selvittää, kuinka suuri vaikutus 
tiivistystekniikalla, materiaalin kastelulla ja mittaustekniikalla on mittaustuloksiin. 
Ensimmäisissä mittauksissa tarkistettiin, onko penkereen kantavuudessa ja tiiviydes-
sä tapahtunut muutoksia talven aikana. Mittausten jälkeen koerakenteet kasteltiin ja 
tiivistettiin 6 yliajokerralla. Tulokset on esitetty taulukossa 4.7. 
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Taulukko 4.7.  Levykuormituskokeiden tulokset marraskuussa 2009 ja kesäkuussa 
2010. 

Koerakenne 
Mittaustulos 2009 Mittaustulos 2010 

Mittaustulos 2010 
kasteltu ja tiivis-

tetty 
E2 (MPa) E2/E1 E2 (MPa) E2/E1 E2 (MPa) E2/E1 

8 168 5,95 180 6,05 199 5,94 
9 165 6,29 140 5,92 183 5,35 
10 139 7,35 143 5,37 164 7,10 
11 140 4,02 134 6,52 158 4,92 
12 134 5,09 178 5,59 155 4,22 
13 126 6,34 152 5,09 134 5,16 
14 122 4,97 148 5,4 136 5,12 

 
 
Rakenteen kastelun vaikutuksen lisäksi haluttiin testata, pystytäänkö irtonaiseksi 
jääneeseen pintakerrokseen vaikuttamaan lisäämällä rakenteen pinnalle samasta 
kalliomurskeesta seulottua 0/16 mm jaetta. Tällä pyrittiin saamaan myös penkereen 
pintakerros tiiviiksi, jotta myös tiiviyssuhteet E2/E1 olisivat laatuvaatimusten mukai-
sia. Hienompi materiaali levitettiin haluttuihin mittauspisteisiin, jonka jälkeen pinta-
kerros tiivistettiin ajamalla jyrällä 6 ylityskertaa ilman täryä. Mittaustulokset on esi-
tetty taulukossa 4.8. 
 
Taulukko 4.8.  Kalliomurskerakenteista mitatut levykuormituskoetulokset penkereen 

keskilinjalta. 

Koerakenne 
Käytetty 

kiilausmateriaalia 
Ei kiilausmateriaa-

lia 
E2 (MPa) E2/E1 E2 (MPa) E2/E1

8 276 3,56 269 3,26
9 212 3,87 209 3,63
10 211 3,89 210 3,88

 
 
Mittaustulosten perusteella kiilausmateriaalilla ei ollut vaikutusta mitattuihin kanta-
vuuksiin tai tiiviyssuhteisiin, koska myös vertailupisteet mitattiin uudelleen. Edellisiä 
mittaustuloksia korkeammat kantavuusarvot ja pienemmät tiiviyssuhteet saattoivat 
johtua kahdesta seikasta. Joko tiivistysmenetelmän erilaisuudesta, koska mittauspis-
teiden kohdalta jyrättiin ilman täryä tai siitä, että mittaukset tehtiin vain penkereen 
keskilinjalta eikä noin penkereen reunasta kuten aiemmissa mittauksissa. Näin ollen 
koepenkereistä mitattiin vielä levykuormituskokeiden avulla, muuttuuko penkereen 
kantavuus tai tiiviys penkereen poikkileikkauksessa, ja kuinka suuri vaikutus tiivistä-
misellä ilman täryä on verrattuna pelkkään tärytiivistykseen. Tulokset on esitetty 
taulukoissa 4.10 ja 4.11. 
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Taulukko 4.9.  Levykuormituskoetulokset penkereen poikkileikkauksessa. 

Koerakenne 
Etäisyys penkereen keskilinjalta (m) 

0 0,7 1,4 2,4 
E2 (MPa) E2/E1 E2 (MPa) E2/E1 E2 (MPa) E2/E1 E2 (MPa) E2/E1

8 275 2,97 241 2,47 245 4,86 213 5,46
9 278 3,09 231 3,11 211 3,48 179 4,08
10 309 3,00 202 3,21 223 3,21 174 4,08
11 183 4,10 164 2,84 193 3,6 154 4,69
12 168 3,60 192 3,01 188 3,18 150 3,97
13 197 3,01 166 2,18 206 3,19 160 2,99
14 120 4,19 151 3,56 153 4,17 141 3,46

 
 
Taulukosta 4.9 havaitaan, että varsinkin kalliomurskerakenteilla penkereen keskiosal-
ta mitattiin suurempia kantavuusarvoja ja pienempiä tiiviyssuhteita. Sen sijaan luon-
nonmateriaalirakenteilla yhteys ei ole yhtä selkeä, mutta ainakin jossain määrin ole-
massa. 
 
Taulukko 4.10.  Levykuormituskoetulokset tiivistysmenetelminä täryjyräys ja täryjyräys, 

jonka jälkeen tiivistys ilman täryä. 

Koerakenne 
Täryjyräys 

Täryjyräys ja vals-
saus 

E2 (MPa) E2/E1 E2 (MPa) E2/E1
8 199 5,94 229 2,97
9 183 5,35 195 2,41
10 164 7,10 199 2,47
11 158 4,92 174 2,45
12 155 4,22 169 4,86
13 134 5,16 183 2,13
14 136 5,12 147 5,46

 
 
Rakenteen tiivistäminen staattisesti ilman täryä ennen mittauksia paransi kanta-
vuusarvoja jonkin verran kaikissa rakenteissa. Huomion arvoista on, että etenkin ai-
emmissa mittauksissa ongelmallisiksi koetut tiiviyssuhteet pienenivät etenkin kal-
liomurskerakenteilla huomattavasti, joskaan eivät vielä täyttäneet välikerrokselle 
asetettua laatuvaatimusta E2/E1 < 2. Luonnonmateriaaleilla tiiviyssuhteen pienene-
minen ei ollut kaikilta osin yhtä suurta, mutta Koerakenteissa 11 ja 13 saavutettiin 
kalliomursketta vastaava tulos. Täydentävien levykuormituskokeiden tarkempi analy-
sointi on esitetty kappaleessa 6.3.7. 
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5 Mittaustulokset Kaitjärven liikennepaikalla 

5.1 Materiaalien rakeisuudet 

Kuvassa 5.1 on esitetty kootusti eristyskerroksen näytteiden raekokojakautumat (kat-
koviivat) ja eristyskerroksen yläosan ohjealue (yhtenäiset viivat, InfraRYL osa 1). Ku-
vasta 5.1 voidaan nähdä, että pääosassa näytteitä materiaali ei täytä eristyskerroksen 
rakeisuusvaatimusta lähinnä hienoainesmäärän osalta. Taulukossa 5.1 on esitetty 
eristyskerrosnäytteiden hienoainesmäärät (< 0,063 mm) ja raekokosuhteet d60/d10.  
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Kuva 5.1.  Eristyskerrosmateriaalin raekokojakautumat (katkoviivat) ja eristysker-

roksen yläosan ohjealue (yhtenäiset viivat). 
 
 
Taulukko 5.1.  Eristyskerrosnäytteiden hienoainesmäärät ja raekokosuhteet . 

Paalu 
P = Pohj.raide 
E = Etel.raide 

Seulan # 0,063 mm 
läpäisyprosentti 

[%] 

Vaatimus
hienoainek-

selle 
[%] 

Raekokosuh-
de d60/d10 

Vaatimus
raekoko-
suhteelle 

P 226+650 4,9 ≤ 3 6,5 ≥ 5 
E 226+750 8,5 ≤ 3 41,9 ≥ 5 
P 226+850 3,1 ≤ 3 37,4 ≥ 5 
E 226+950 9,5 ≤ 3 32,5 ≥ 5 
P 227+050 4,5 ≤ 3 11,3 ≥ 5 
E 227+150 3,3 ≤ 3 18,1 ≥ 5 
P 227+250 6,8 ≤ 3 13,7 ≥ 5 
E 227+350 2,8 ≤ 3 14,7 ≥ 5 
P 227+450 3,7 ≤ 3 10,3 ≥ 5 
E 227+550 3,1 ≤ 3 10,3 ≥ 5 
P 227+650 3,6 ≤ 3 18,5 ≥ 5 
E 227+750 4,6 ≤ 3 12,6 ≥ 5 
P 227+850 1,8 ≤ 3 8,1 ≥ 5 
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Kuvassa 5.2 on esitetty kootusti välikerrosnäytteiden raekokojakautumat (katkoviivat) 
ja välikerroksen ohjealue (yhtenäiset viivat, InfraRYL osa 1). Kaikkien välikerroksesta 
otettujen näytteiden raekokojakautumat ovat ohjealueen sisällä. Kuvasta 5.2 voidaan 
kuitenkin nähdä, että rakeisuuskäyrässä (srHk) on luonnonmateriaalille epätavallisen 
voimakas ”hiekkapatti”, eli materiaalissa on erittäin paljon raekooltaan alle 1 mm 
olevaa lajitetta.  
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Kuva 5.2.  Välikerrosmateriaalin raekokojakautumat (katkoviivat) ja välikerroksen 

(sora, hiekka) ohjealue (yhtenäiset viivat). 
 
 
Taulukossa 5.2 on esitetty välikerrosmateriaalinäytteiden hienoainesmäärät (< 0,063 
mm) ja raekokosuhteet d60/d10. Taulukosta 5.2 voidaan nähdä, että noin puolessa 
tutkituista näytteistä raekokosuhde on pienempi kuin 5,0, joka on eristyskerroksen 
materiaalille asetettu vaatimus. Välikerroksen materiaalille vastaavaa vaatimusta ei 
kuitenkaan ole asetettu. 
 
Taulukko 5.2.   Välikerrosnäytteiden hienoainesmäärät ja raekokosuhteet. 

Paalu 
P = Pohj.raide 
E = Etel.raide 

Seulan # 0,063 mm 
läpäisyprosentti 

[%] 

Vaatimus
hienoainekselle 

[%] 

Raekokosuhde 
d60/d10 

P 226+650 3,4 ≤ 4 5,4 
E 226+750 0,5 ≤ 4 3,5 
P 226+850 0,7 ≤ 4 3,4 
E 226+950 0,6 ≤ 4 5,1 
P 227+050 0,7 ≤ 4 5,2 
E 227+150 0,8 ≤ 4 3,6 
P 227+250 0,6 ≤ 4 8,2 
E 227+350 1,0 ≤ 4 3,6 
P 227+450 0,9 ≤ 4 4,3 
E 227+550 1,2 ≤ 4 3,7 
P 227+650 0,8 ≤ 4 6,1 
E 227+750 1,3 ≤ 4 5,1 
P 227+850 2,1 ≤ 4 13,7 
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5.2 Kenttämittaukset 

5.2.1 Pistemäiset mittausmenetelmät 

Tiiviysasteet 
Vesivolymetrimittausten tulokset eristyskerroksesta on esitetty taulukossa 5.3 ja väli-
kerroksesta taulukossa 5.4. Tuloksista voidaan nähdä, etteivät eristyskerros ja väliker-
ros pääsääntöisesti täytä asetettuja tiiviysastevaatimuksia. Vesivolymetrimittausten 
tiiviysasteiden keskiarvo eristyskerroksessa on 92,6 % (keskiarvovaatimus 95 %) ja 
välikerroksessa 90,9 % (keskiarvovaatimus 95 %). 
 
Taulukko 5.3.  Vesivolymetrimittaukset eristyskerroksesta. 

Paalu 
P = Pohj.raide 
E = Etel.raide 

Vesivolymetri-
kokeella mitattu 

kuivatilavuuspaino 
[kN/m3] 

Proctor-kokeen perus-
teella määritetty mak-
simikuivatilavuuspaino 

*) 
[kN/m3] 

Materiaalin 
vesipitoi-

suus 
[%] 

Tiiviysaste 
 

[%] 

P226+650 18,5 20,3 3,3 91,1
E226+750 19,5 20,3 5,1 96,0
E226+950 18,7 20,6 4,8 90,8
P227+050 18,8 20,6 2,6 91,3
E227+150 20,6 20,6 3,3 100
P227+250 18,7 20,6 2,2 90,9
E227+350 17,8 20,3 2,7 87,7
P227+450 19,0 20,3 3,2 93,6
E227+550 19,2 20,3 2,8 94,7
P227+650 18,1 20,3 3,0 89,4
E227+750 18,9 20,3 3,3 93,0
P227+850 18,8 20,3 4,0 92,8
keskiarvo 18,9 20,4 3,4 92,6

*) Tiiviysasteen laskemisessa käytetty Proctor-koetulos on valittu rakeisuuskäyrien vertailun 
perusteella. 
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Taulukko 5.4.  Vesivolymetrimittaukset välikerroksesta. 
Paalu 
P = Pohj.raide 
E = Etel.raide 

Vesivolymetriko-
keella mitattu kui-

vatilavuuspaino 
[kN/m3] 

Proctor-kokeen 
perusteella määri-

tetty maksimikuiva-
tilavuuspaino 

[kN/m3] 

Materiaalin 
vesipitoisuus 

 
[%] 

Tiiviysaste
 
 

[%] 

P226+650 17,9 19,2 0,7 93,2 
E226+750 17,0 19,2 0,8 88,4 
P226+850 18,0 19,2 0,7 93,6 
E226+950 16,9 19,2 0,8 88,1 
P227+050              19,4 *) 19,2 0,4 101,0 
E227+150              17,3 19,2 1,1 90,2 
P227+250              17,2 19,2 0,8 89,8 
E227+350              16,6 19,2 0,8 86,2 
P227+450              17,6 19,2 3,4 91,9 
E227+550              17,3 19,2 0,9 89,9 
P227+650              17,1 19,2 4,2 89,0 
E227+750              17,5 19,2 0,6 91,2 
P227+850              17,2 19,2 4,1 89,4 
keskiarvo 17,5 19,2 1,5 90,9 
*) Muista poikkeava tulos johtuu mittauspisteessä olleesta yksittäisestä kivestä. 
 
Eristyskerrosta mitattiin Troxler-laitteella 13 mittauslinjassa radan poikkileikkauksen 
suunnassa. Joka toisessa mittauslinjassa mitattiin arvot yhdessä pisteessä ja joka 
toisessa mittauslinjassa kolmessa pisteessä. Mittauspiste 3 on ratapengerlevennyk-
sen oletetulla keskilinjalla. Mittauspisteet 2 ja 4 ovat metrin päässä oletetusta keski-
linjasta. Taulukossa 5.5 on esitetty Troxler-mittaukseen perustuvat tiiviysasteet eris-
tyskerroksessa. 
 
Taulukko 5.5.  Troxler-laitteella syvyydeltä 250 mm mitatut tiiviysasteet eristyskerrok-

sessa.  
 Tiiviysasteet [%]
Paalu Mittauspiste 2 Mittauspiste 3 Mittauspiste 4 Keskiarvo 
P 226+650 83,3 85,9 80,9 83,4 
E 226+750 - 87,2 - 87,2 
P 226+850 - - - - 
E 226+950 87,1 85,2 85,1 85,8 
P 227+050 87,2 93,2 88,6 89,7 
E 227+150 - 97,6 - 97,6 
P 227+250 - 92,9 - 92,9 
E 227+350 95,8 94,6 91,6 94,0 
P 227+450 86,3 93,0 98,2 92,5 
E 227+550 - 98,0 - 98,0 
P 227+650 - 94,7 - 94,7 
E 227+750 87,1 92,8 87,9 89,3 
P 227+850 88,3 86,6 90,4 88,4 
Keskiarvo 87,9 91,8 89,0 91,1 

 
 
InfraRYLin vaatimusten mukaan yksittäinen tulos ei saa alittaa 92 % tiiviysastetta ja 
keskiarvon tulee olla vähintään 95 %. Taulukossa 5.5 on esitetty punaisella alle 92 % 
tiiviysasteet ja vihreällä yli 95 % tiiviysasteet. 
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Välikerrosta mitattiin Troxlerilla 13 mittauslinjassa radan poikkileikkauksen suunnas-
sa. Mittauslinjassa mitattiin arvot viidessä pisteessä. Taulukossa 5.6 on esitetty Trox-
ler –mittaukseen perustuvat tiiviysasteet välikerroksessa. 
 
Taulukko 5.6. Troxler-laitteella syvyydeltä 250 mm mitatut tiiviysasteet välikerroksessa. 
 Tiiviysasteet [%]

Paalu 
Mittaus- 
piste 1 

Mittaus-
piste 2 

Mittaus-
piste 3 

Mittaus-
piste 4 

Mittaus- 
piste 5 Keskiarvo 

P 226+650 93,9 92,9 93,6 96,9 92,9 94,0
E 226+750 88,0 89,3 92,5 87,8 87,7 89,1
P 226+850 91,7 90,4 92,7 91,7 90,2 91,3
E 226+950 87,2 90,2 89,5 91,4 88,7 89,4
P 227+050 92,9 92,3 96,7 94,4 94,0 94,1
E 227+150 91,4 87,9 90,6 91,0 87,2 89,6
P 227+250 94,8 94,9 86,5 95,5 96,4 93,6
E 227+350 94,0 95,8 91,4 93,3 92,1 93,3
P 227+450 98,0 90,6 94,0 90,8 - 93,4
E 227+550 93,8 95,0 94,6 90,6 93,0 93,4
P 227+650 94,5 94,3 95,8 91,9 90,8 93,5
E 227+750 93,4 95,5 92,5 89,3 91,3 92,4
P 227+850 98,4 92,6 96,9 96,5 95,1 95,9
Keskiarvo 93,2 92,4 92,9 92,9 91,6 92,5

 
Kantavuudet 
Levykuormituslaitteella Ramboll Finland Oy.n toimesta välikerroksen päältä mitatut 
ja lasketut kantavuusarvot E2 ja tiiviyssuhteet on esitetty taulukossa 5.7. Myös Heavy 
Loadman ja Loadman-pudotuspainolaitteella (kuormituslevyn halkaisija 300 mm ja 
pudotuspaino 10 kg) tehtyjen mittausten tulokset on esitetty taulukossa 5.8. Eri me-
netelmillä mitatut pisteet sijaitsevat eri paaluluvuilla, joten yksittäisiä tuloksia ei voi 
vertailla keskenään.  
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Taulukko 5.7.  Levykuormituskokeella ja pudotuspainolaitteilla välikerroksen päältä 
mitatut kantavuusarvot ja tiiviyssuhteet. 

*) Laskettu 0…60 kN kuormitusvälillä. 
**) Määritys levykuormituskokeen kuormitustaipumakuvaajasta jännitysväliltä 30...70 % mak-
simijännityksestä. (InfraRYL, 2010) 
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Osa konsulttitoimistoista käyttää laskentatapaa, jossa kantavuusarvo E2 lasketaan 
levykuormituskokeessa käytetystä suurimmasta kuormituksesta ja siirtymästä. Infra-
RYL edellyttää kuitenkin laskemaan muodonmuutosmoduulit jännitysväliltä 
30…70 % maksimijännityksestä. Taulukosta 5.7 huomataan, että eri laskentatavoilla 
määritettynä kantavuuksissa (E2) on keskimäärin 33 % ero. Näin ollen on oleellista 
tietää, millä tavalla moduulit on laskettu, jotta niiden oikeellisuudesta voidaan olla 
varmoja. Tässä työssä levykuormituskokeiden muodonmuutosmoduulit on laskettu 
aina käyttäen jännitysväliä 30…70 % maksimijännityksestä, ellei toisin mainita. 
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6 Mittaustulosten analysointi 

Tässä luvussa analysoidaan tarkemmin mittaustuloksia sekä Kaitjärven liikennepai-
kalta tehtyjen mittausten että Hipin koepenkereiden osalta. Kappaleessa 6.1 arvioi-
daan käytettyjen mittausmenetelmien soveltuvuutta ja tarkkuutta eristys- ja väliker-
rosten laadunvalvonnassa. Kappaleessa 6.2 käydään läpi tehdyt havainnot Kaitjärven 
mittauksista ja kappaleessa 6.3 esitetään Hipin koepenkereiden mittaustulosten tar-
kempi analysointi. 
 

6.1 Käytettyjen mittausmenetelmien arviointi 

Seuraavissa kappaleissa arvioidaan eri mittausmenetelmien soveltuvuutta radan 
alusrakennekerrosten laadunvalvonnan toteuttamiseen. Mittausmenetelmät itsessään 
on kuvailtu tarkemmin luvussa 2 esiteltyjen mittaustulosten yhteydessä, joten tässä 
yhteydessä keskitytään ainoastaan vertailemaan menetelmien etuja ja heikkouksia. 
Itsemittaavien jyrien mittalaitteita on käsitelty jo edellä kappaleessa 2.8 ja tulosten 
hyödynnettävyyttä on käsitelty kappaleessa 4.2.2 mittaustulosten yhteydessä. 
 
Yleisesti kaikkien perinteisesti laadunvalvontaan käytettyjen mittausmenetelmien 
heikkoutena voidaan pitää niiden pistemäistä luonnetta. Yhdessä mittauksessa saa-
tava tulos kuvaa tilannetta ainoastaan kyseisessä pisteessä. Näin ollen olisikin oleel-
lista pyrkiä kohdentamaan pistemäiset mittausmenetelmät kriittisiin paikkoihin ja 
toisaalta mitata riittävä määrä pisteitä, jotta rakenteiden tilasta saadaan riittävän 
tarkka käsitys. 

6.1.1  Säteilymittauslaite (Troxler) 

Troxler-laitteella voidaan mitata rakenteen tilavuuspaino ja vesipitoisuus. Laitteesta 
saadaan tuloksena myös lukuisia muita suureita, mutta ne kaikki ovat laskennallisia. 
Oleellista mittaustulosten luotettavuuden kannalta on, että mitattaessa rakenteen 
tiiviyttä tiiviysasteen avulla käytetty maksimikuivatilavuuspainon vertailuarvo on 
oikea. Koska materiaalikohtainen maksimikuivatilavuuspaino on määritetty paranne-
tun Proctor-kokeen avulla, voi saadussa koetuloksessa olla virhe. Proctor-kokeessa 
käytettävä maksimiraekoko on suuremmalla muotilla 31,5 mm. Tästä syystä kallio-
murskenäytteille tehtyä koetta ei voi kaikilta osin pitää luotettavana. Tämän projektin 
yhteydessä tutkituissa kalliomurskeissa oli yli 20 % yli 31,5 mm rakeita. Tällaisilla 
materiaaleilla kivisyyskorjauskaan ei todennäköisesti korjaa materiaalin katkaisusta 
aiheutuvaa virhettä. Näin ollen kalliomurskemateriaaleille pitäisi tehdä materiaali-
kohtaisesti vertailumittaus jollain muulla menetelmällä, jotta voidaan varmistua ver-
tailuarvon oikeellisuudesta.  
 
Toisaalta varmin tapa seurata rakenteen tiivistymistä tiivistystyön aikana on vertailla 
kuivatilavuuspainon kehitystä. Mittausmenetelmän merkittävimpänä etuna on tulos-
ten nopea saatavuus. Laite antaa tulosteen heti mittauksen jälkeen, joten tiivistystyön 
tarkkailussa ei tule katkoja, kuten esim. vesivolymetrilla mitattaessa. 
 
Mittaustapahtumassa itsessään on myös joitakin potentiaalisia virhelähteitä. Jos 
tiivistymistä halutaan seurata, on käytännössä mitattava aina samoista pisteistä. 
Tällöin varsinkin karkearakeisilla materiaaleilla, erityisesti kalliomurskeilla, on käy-
tettävä mittaputkea (kuva 2.3), jotta voidaan mitata aina samasta pisteestä. Mittaput-
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kien merkittävin ongelma on niiden mahdollinen liikkuminen tiivistystyön aikana. Jos 
mittaputki kääntyy, jää mittalaitteen ja maanpinnan väliin ilmaa, joka puolestaan 
vaikuttaa merkittävästi mittaustuloksiin. 
 
Toinen ongelma kalliomurskeen tiiviyden tarkkailussa liittyy ratarakenteissa käytet-
tävään kalliomurskeeseen materiaalina. Ratarakenteissa käytettävän kalliomurskeen 
raekokosuhde on melko pieni, jolloin tiivistettävän kerroksen pinta jää usein melko 
avoimeksi. Tällöin pintakerroksessa on paljon huokostilaa, joka näkyy mittauksissa 
kohtuullisen selvästi alhaisempina tiiviysasteina mitattaessa pienemmiltä syvyyksil-
tä. Osittain kyse voi olla myös tärytiivistyksestä menetelmänä, jolloin täryvalssi jättää 
pintakerroksen irtonaiseksi, vaikka tiivistysvaikutus syvemmällä rakenteessa on hyvä. 
Toisaalta laitteelle näyttää myös olevan ominaista, että pienemmiltä syvyyksiltä teh-
dyt mittaukset antavat kategorisesti alhaisempia tuloksia tiiviysasteille. Tämä lait-
teelle ominainen piirre on todettu myös laboratorio-olosuhteissa tehdyissä kokeissa, 
joita käsitellään luvussa 7. 
 
Vesipitoisuuden osalta laitetta voidaan pitää varsin luotettavana. Taulukossa 6.1 on 
esitetty Troxler-laitteella 100 mm syvyydeltä mitatut tiiviysasteet sekä vesipitoisuu-
det ja vastaavat suureet vesivolymetrilla mitattuna. Taulukosta voidaan havaita, että 
luonnonmateriaaleista mitatut vesipitoisuudet korreloivat keskenään varsin hyvin, 
mutta tiiviysasteissa jonkin verran eroja. Erot johtuvat todennäköisesti etenkin kal-
liomurskeilla Troxler-laitteen asennon kriittisyydestä mittaushetkellä. 
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Taulukko 6.1.  Vesivolymetrilla ja Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet ja vesipitoisuu-
det Hipin koerakenteista. 

Koerakenne Kerros 
Vesivolymetri Troxler 100 mm 

PR% w% PR% w% 

8 
EK - - 79,4 % 0,8 % 

VK 90,4 % - 80,7 % 0,8 % 

9 
EK - - 82,8 % 1,5 % 

VK 96,9 % - 80,8 % 0,6 % 

10 
EK - - 83,0 % 1,3 % 

VK 93,3 % - 82,4 % 0,7 % 

11 
EK 91,2 % 10,4 % 90,2 % 11,5 % 

VK 93,4 % 3,5 % 97,4 % 3,6 % 

12 
EK 83,6 % 5,1 % 90,1 % 5,8 % 

VK 97,9 % 2,1 % 95,7 % 2,3 % 

13 
EK 93,1 % 5,3 % 87,1 % 5,7 % 

VK 92,7 % 2,0 % 94,4 % 2,0 % 

14 
EK 87,9 % 3,7 % 92,2 % 3,4 % 

VK 93,9 % 2,4 % 96,9 % 2,2 % 

 

6.1.2 Kannettava pudotuspainolaite (Loadman) 

Kannettavan pudotuspainolaitteen (kuva 6.1) merkittävimmät edut ovat sen helppo 
liikuteltavuus sekä mahdollisuus mitata myös pienessä tilassa. Koska laitetta voi 
liikutella vapaasti, myös mittausnopeus on suuri. Toisaalta käytännössä rataraken-
teissa tilanpuute on harvoin ongelma. 
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Kuva 6.1.  Kannettava pudotuspainolaite. 
 
 
Vaikka laitetta on helppo liikutella ja mittaaminen on verrattain nopeaa, liittyy lait-
teen keveyteen myös ongelmia. Yleisesti pudotuspainolaitteilla pidetään voimassa 
olevana nyrkkisääntöä, jonka mukaan tehokas mittaussyvyys on noin 1,5 kertaa 
kuormituslevyn halkaisija. Kannettavassa pudotuspainolaitteessa voidaan käyttää 
ainakin kolmea kuormituslevyä: levyjen halkaisijat ovat 132 mm, 200 mm ja 300 mm. 
Halkaisijaltaan 132 mm levylle tehokas mittaussyvyys on noin 200 mm, joka oletetta-
vasti pätee myös suuremmilla kuormituslevyillä, koska mobilisoituva jännitys- ja siir-
tymätaso jää alhaiseksi. Näin ollen kevyellä pudotuspainolaitteella mitataan vain 
hyvin ohuelti rakenteen pintaa. Tällöin on mahdollista, että varsinkin huonosti tiivis-
tynyt rakennekerroksen alaosa jää mittauksissa huomioimatta. Löyhäksi jäänyt raken-
teen alaosa on tyypillinen, jos on tiivistetty kerralla liian paksu kerros. Toisaalta ti-
lanne voi olla myös toisinpäin. Varsinkin kalliomurskerakenteille oli Hipin koepenke-
reissä tyypillistä, että rakenteen pintaosissa oli vähemmän murskeen hienojakoisem-
paa ainesta kuin rakeisuuskäyrän mukaan piti olla. Tällöin rakenteen pinta jää avoi-
meksi, jolloin kannettavalla pudotuspainolaitteella mitattaessa ei myöskään saada 
selville rakenteen tiivistymisen todellista onnistumista, vaan mitataan pelkästään 
heikkoja tiiviyssuhteen arvoja, koska pintakerroksessa on vain suuria rakeita, jotka 
mahdollisesti asettuvat toisiinsa nähden uudelleen myös pienestä kuormituksesta. 
 
Toinen ongelma, joka liittyy laitteen kannettavuuteen, on laitteen heiluminen mita-
tessa. Mikäli mitattava pinta ei ole täysin suora, on olemassa riski, että laite heilahtaa 
pinnan epätasaisuuden vuoksi sivulle painon pudotessa kuormituslevylle. Tällöin 
myös mittaustulos vääristyy. Laitteen heilahtaessa taipumaa mittaava kiihtyvyysan-
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turi ei mittaa täsmällisesti pystysuoraa liikettä, jolloin myös laitteen tulostama E-
moduuliarvo vääristyy. Koska painoa pudotetaan samaan kohtaan useasti, tyypillises-
ti 4-6 kertaa, on huomioitava mittauksen mahdollinen epäonnistuminen jonkin pudo-
tuksen kohdalla myös mittaamisen nopeutta arvioitaessa. Mikäli varsinkin ensimmäi-
nen pudotus epäonnistuu, on mittauspistettä aina vaihdettava. Tällöin mittaaminen 
luonnollisesti hidastuu. Myös mittalaitteen käyttäjän rooli on merkittävä. Varsinkaan 
kokemattomampi laitteen käyttäjä ei välttämättä havaitse pientä laitteen heilahdusta, 
joka kuitenkin jo vaikuttaa mittaustulokseen. 
 
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi on huomioitava myös laitteen varsinaiseen käyt-
töön liittyvät epävarmuudet. Pudotusten välillä pudotuspaino asetetaan takaisin ylä-
asentoon kääntämällä laite ylösalaisin. Mittaustuloksen luotettavuuden kannalta on 
oleellista, että kuormituslevy saadaan takaisin paikoilleen täsmälleen samaan pistee-
seen kuin edellisellä pudotuksella. Varsinkin kalliomurskeen pinnalta mitattaessa 
pudotuksen jälkeen materiaalin pintaan ei kuitenkaan välttämättä jää selkeää jälkeä. 
Näin ollen tarvitaan joitain apuvälineitä, joilla voidaan merkitä mittauspiste tarkasti. 
Tämä luonnollisesti hidastaa mittausta jonkin verran, minkä lisäksi mittauksissa 
esiintyy aina myös mittaajakohtaisia eroja. Luonnonmateriaaleilla tällaista vaikeutta 
ei yleensä kuitenkaan ole (kuva 6.2). 
 

 

Kuva 6.2.  Luonnonmateriaalirakenteilla ei yleensä ole ongelmia paikallistaa oike-
aa pudotuskohtaa. 

 

6.1.3 Vesivolymetri 

Vesivolymetrimittausten käytöstä tiiviyden laadunvalvontaan on pitkä kokemus, joten 
mittausmenetelmää sinänsä voidaan pitää luotettavana. Menetelmä toimii etenkin 
hiekkamateriaaleilla hyvin, mutta karkearakeisemmilla materiaaleilla esiintyy ongel-
mia. Soramateriaaleilla suuret kivet haittaavat mittausta (kuva 6.3) ja kalliomurske-
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materiaaleilla rakeiden suuruus ja muoto käytännössä estävät menetelmän käytön 
(kuva 6.4). 

 

 

Kuva 6.3.  Suuret kivet haittaavat merkittävästi vesivolymetrimittauksia soraraken-
teilla. 

 
 
Suurten kivien lisäksi myös pienemmät kivet, varsinkin jos niitä on mittauspisteessä 
enemmän kuin mitattavassa materiaalissa keskimäärin, voivat vääristää mittaustulos-
ta ja antaa tuloksena liian suuria tiiviysasteita. Tämä ei johdu varsinkaan luonnonma-
teriaaleilla materiaalin lajittumisesta, vaan mittausmenetelmästä. Mittausta varten 
kaivettava kuoppa on pieni. Näin ollen paikallisia vääristymiä mittaustuloksiin tulee 
melko helposti.  
 
Lisäksi mittausmenetelmän heikkoutena voidaan pitää sen syvyysulottuvuutta. Mitta-
ussyvyys on vielä pienempi kuin säteilymittalaitteessa ja kannettavassa pudotuspai-
nolaitteessa, keskimäärin alle 100 mm. Karkearakeisilla materiaaleilla on tällöin 
mahdollista, että tiivistystyössä on jäänyt aivan pintaan löyhempi kerros. Toisaalta 
jos materiaalin tiiviysaste voidaan mittauksella luotettavasti todeta riittäväksi myös 
materiaalin pintakerroksessa, voidaan tiiviyden olettaa olevan riittävä myös syvem-
mällä rakenteessa, kun otetaan huomioon käytetyn tiivistyskaluston syvyysvaikutus. 
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Kuva 6.4.  Vesivolymetrin käyttö on erittäin vaikeaa eristys-välikerroksen kallio-
murskerakenteessa. 

 
 
Kalliomurskeilla menetelmää ei siis voi käytännössä käyttää. Rakeiden koko suhtees-
sa mittauskuopan kokoon on aivan liian suuri (kuva 6.5). Kuoppaa ei saada muotoil-
tua siten, että mittalaitteen kumikalvo tunkeutuisi koko kaivetulle alueelle. Näin ollen 
mittaustuloksena saatava tilavuuspaino ei todennäköisesti pidä paikkaansa. 
 
Toisaalta menetelmä sinänsä voisi sopia myös karkearakeisille materiaaleille, mikäli 
käytössä olisi suurempi mittalaite. Mikäli kaivettavan kuopan halkaisijaa kasvatettai-
siin esim. noin 50 cm:iin, saattaisi menetelmä toimia hyvin myös karkearakeisille 
materiaaleille. Asia vaatisi kuitenkin vähintään kohtuullisen mittavan koesarjan sekä 
muita lisäselvityksiä, joten tämän tutkimuksen yhteydessä asiaan ei ole ollut mahdol-
lisuutta syventyä tarkemmin. 
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Kuva 6.5.  Vesivolymetrimittaukseen soveltuvan kuopan kaivaminen kalliomurs-
keeseen on lähes mahdotonta.  

 

6.1.4 Levykuormituskoe 

Myös levykuormituskokeen käytöstä laadunvalvonnassa on pitkä kokemus. Kokeen 
etuna on sen soveltuvuus kaikentyyppisille materiaaleille. Materiaalin rakeisuus ei 
juuri vaikuta kokeen mittaustuloksiin, vaan riippumatta materiaalista kokeella saa-
daan selvitettyä pistemäisesti rakenteen kantavuus ja tiiviyssuhde luotettavasti. Sen 
sijaan tulosten hyödynnettävyyteen materiaalilla voi olla merkitystä. Etenkin ensim-
mäisessä kuormituksessa painumat olivat ainakin tässä tutkimuksessa varsin suuria, 
jolloin tiiviyssuhteet E2/E1 muodostuivat todella suuriksi. Kuitenkin kalliomurskeiden 
kohdalla voidaan olettaa, että rakenteen pintakerroksen avoimuus vaikuttaa mittaus-
tuloksiin. Suuri painuma ensimmäisessä kuormituksessa aiheutui todennäköisimmin 
pintakerroksessa olevien rakeiden uudelleenjärjestäytymisestä kuormituksen aikana. 
Toisessa kuormituksessa painumat pienenivät huomattavasti, koska ensimmäinen 
kuormitus oli tiivistänyt pintakerroksen. Näin ollen voidaan ajatella, että mitatut tii-
viyssuhteet antavat turhan pessimistisen kuvan koko rakenteen tiivistymisestä. 
 
Levykuormituskokeen heikkoutena voidaan pitää yhteen mittaukseen kuluvaa aikaa, 
joka on varsin pitkä verrattuna joihinkin muihin tässä yhteydessä tarkasteltuihin me-
netelmiin. Kohtuullisen suuresta ajankäytöstä huolimatta saadaan, kuten muissakin 
tässä yhteydessä kuvatuissa menetelmissä, vain pistemäinen mittaustulos. Levy-
kuormituskokeen tekeminen vaatii myös melko paljon tilaa, koska varsinaisen koelait-
teiston lisäksi paikalle tarvitaan aina myös vastapaino (kuva 6.6). 
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Kuva 6.6.  Levykuormituskokeen tekeminen vaatii vastapainon ja paljon tilaa. 
 

6.1.5 Pudotuspainolaite 

Pudotuspainolaitteen merkittävimpinä etuina voidaan pitää laitteen mittausnopeutta 
ja suhteellisen helppoa liikuteltavuutta. Yhteen mittauspisteeseen kuluva aika on 
noin yksi minuutti ja mittaustuloksista ainakin osa saadaan käyttöön tarvittaessa 
heti. Tarkempien analyysien tekoon kuluva aika riippuu luonnollisesti analyysien teki-
jästä ja mittaustulosten tarkempi analysointi vaatii ammattitaitoa. 
 
Mikäli mittauskohteessa pääsee liikkumaan maastohenkilöautolla, pystytään sillä 
vetämään pudotuspainolaitetta mittauskohteessa melko helposti, sillä laite on raken-
nettu peräkärryyn (kuva 6.7).  
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Kuva 6.7.  Pudotuspainolaite. 
 
 
Pudotuspainolaitteen käyttöön ratarakenteiden laadunvalvonnassa liittyy myös joita-
kin epävarmuuksia. Suurin niistä on mitattavan pinnan laadusta aiheutuvat epävar-
muudet. Pudotuspainolaite on alkujaan kehitetty päällystettyjen tierakenteiden kan-
tavuusmittauksiin. Tällöin rakenteen pinnassa on sidottu kerros, joka voidaan olettaa 
tasaiseksi alustaksi. Jos taas rakenteen pinta on sitomaton, kuten eristys- ja väliker-
rosten tapauksessa, pinnan epätasaisuuksista johtuen kaikki geofonit eivät välttämät-
tä asetu tasaisesti mitattavalle pinnalle. Tällöin mittaustuloksiin voi aiheutua virhet-
tä. Kuormituslevystä mitattu maksimitaipuma on sen sijaan yhtä luotettava kuin muil-
lakin menetelmillä, joten siitä laskettu kantavuusarvo E2 pitänee paikkaansa melko 
hyvin. E2-arvonkin luotettavuuteen liittyy luonnollisesti epävarmuus levyn asennosta 
mittaushetkellä, joka saattaa sitomattomalla pinnalla olla huonompi kuin sidotulla 
pinnalla. Tätä epävarmuutta ei voida poistaa muutoin kuin seuraamalla mittausta 
aktiivisesti, koska varsinkin paikalle tilattu ulkopuolinen mittaaja mittaa ennalta an-
netuista pisteistä poistumatta mittauspisteiden välillä ajoneuvosta. 
 
E2-arvoon liittyy myös toinen epävarmuus. Asiantuntijan mukaan (Vainio, J-M, kes-
kustelu 4.11.2009) pudotuspainolaitteella mitatut E2-arvot ovat noin 10-15 % korke-
ammat kuin levykuormituskokeilla mitatut vastaavat kantavuusarvot. Kuitenkaan ei 
ole selvää, päteekö havainto myös sitomattomalta pinnalta tehdyissä mittauksissa. 
Näin ollen mittauksia pitäisi tehdä huomattavasti enemmän, jotta pudotuspainolait-
teelle voitaisiin antaa laatuvaatimuksiin yksikäsitteinen minimiarvo. Pudotuspainolai-
temittaustulosten ja levykuormituskokeiden välistä korrelaatiota käsitellään tarkem-
min kappaleessa 6.3.5. 
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6.2 Kaitjärven liikennepaikan mittaustulosten 
analyysi 

Kaitjärven liikennepaikan mittaustulokset on esitetty taulukkomuodossa luvussa 5. 
Tässä kappaleessa käsitellään vain yksittäisiä huomioita mittaustuloksista. Mittaus-
tuloksiin vaikuttavista tekijöistä ei pystytä erottelemaan jonkin yksittäisen seikan 
vaikutusta rakenteen tiivistymiseen, koska rakennustapa ei ole tarkkaan tiedossa. 
Näin ollen ei ole tietoa rakentamisessa käytetyistä rakennekerrospaksuuksista tai 
tiivistysmenetelmistä.  
 
Kuvissa 6.8 ja 6.9 on esitetty Troxler-laitteella mitattuja tiiviysasteita kahdesta tark-
kailupisteestä. Troxler-laitteen ilmoittama tiiviysaste näyttää muuttuvan syvyyden 
mukaan ainakin jonkin verran. Kuvassa 6.8 vaihtelu on havaituista tapauksista vä-
häisintä. Kuva 6.9 puolestaan edustaa tyypillistä mittaustulosta, jossa vaihtelu on 
melko voimakasta. 
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Kuva 6.8.  Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet Kaitjärvellä, vaihtelu on syvyyden 

suhteen vähäistä, mutta selvästi havaittavissa. 
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Kuva 6.9.  Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet Kaitjärvellä, tiiviysaste vaihtelee 

syvyyden suhteen paljon. 
 
 
Levykuormituskoetulokset saatiin valmiina mittaustuloksina. Tulokset oli alun perin 
laskettu käyttäen kuormituksen maksimijännitystä ja -painumaa. Kuitenkin InfraRYL 
liitteen 7 mukaan levykuormituskokeen moduulit tulisi laskea käyttäen painumaa 
jännitysväliä 30..70 % maksimijännityksestä. Tuloksissa on merkittävä ero varsinkin 
toisen kuormituksen osalta. Kuvassa 6.10 on esitetty Lahti-Luumäki-rataosalta mita-
tut E2-moduulit molemmilla tavoilla laskettuna. Mittaustulosten keskimääräinen ero 
on noin 33 %. Näin ollen on oleellista tehdä mittaustulosten tulkinta ohjeen edellyt-
tämällä tavalla. 
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Kuva 6.10.  Levykuormituskokeiden E2-moduulit Kaitjärvellä. 
 
 
Keskimäärin alusrakenteen tiiviysasteet eivät Kaitjärvellä olleet vaatimusten mukai-
sia. Kuvassa 6.11 on esitetty välikerroksen pinnalta vesivolymetrilla ja Troxler-
laitteella mitatut tiiviysasteet. Kuvasta nähdään, että mittausmenetelmien välillä on 
eroja, ja paikoin vaihtelu on suurtakin. Osa tästä selittynee, varsinkin vesivolymetrin 
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ja Troxler-laitteella 250 mm syvyydeltä mitattujen arvojen osalta edellä kuvatusta 
Troxler-laitteelle pätevästä mittaussyvyyden vaikutuksesta. Troxler-laitteen pintamit-
tauksen ja vesivolymetrin väliseen eroon saattaa puolestaan vaikuttaa Troxler-
laitteen asentoherkkyys mittaushetkellä. Kappaleessa 6.1.1 on kuvattu, kuinka lait-
teen asento mitattavan materiaalin pinnalla voi vaikuttaa mittaustuloksiin. Tarkem-
paa analyysiä eri mittauspisteiden välillä ei kuitenkaan voi tehdä, koska esimerkiksi 
tiivistämisestä ei ole tietoa.  
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Kuva 6.11.  Vesivolymetrilla ja Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet Kaitjärvellä. 
 
 
Yhteenvetona Kaitjärven mittaustuloksista voidaan todeta, että todennäköisin syy 
laatuvaatimukset täyttämättömiin kantavuusarvoihin on ollut käytetty materiaali tai 
tiivistysmenetelmä. Mittaustulosten (luku 5) mukaan materiaali on suhteellisen kui-
vaa ja lisäksi mittaushetkellä materiaalin pinta oli monin paikoin hyvin irtonainen 
(kuva 6.12).  
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Kuva 6.12.  Kaitjärvellä tehtyjen mittausten yhteydessä havaittiin, että materiaali oli 
melko kuivaa ja rakennekerrosten pinta oli irtonainen. 

 
 

6.3 Hipin koepenkereiden mittaustulosten 
analyysi 

 Alkuperäisenä tavoitteena oli seurata koerakennekohtaisesti jokaisen rakennekerrok-
sen tiivistymistä tiivistystyön edetessä. Rakentamisajankohta ja koerakenteiden ra-
kentamiseen varattu aika asettivat kuitenkin rajoituksia alkuperäisen suunnitelman 
toteuttamiselle.  Seuraavissa kappaleissa on esitetty mittaustulosten perusteella 
tehdyt analyysit eri tekijöiden vaikutuksesta materiaalin kantavuuteen ja tiivistyvyy-
teen. 

6.3.1 Rakennekerrospaksuuden vaikutus materiaalien tiivistymiseen 

Sekä kantavalla että pehmeällä pohjamaalla rakennettiin kolme koerakennetta kal-
liomurskeesta ja kolme koerakennetta luonnonmateriaaleista. Lisäksi rakennettiin 
yksi koerakenne hiekasta kantavalle pohjamaalle sekä yksi koerakenne rakeisuudel-
taan toisentyyppisestä kalliomurskeesta pehmeälle pohjamaalle (kappale 3.1). Ra-
kennekerrospaksuuden vaikutusta materiaalin tiivistymiseen voidaan näin ollen tut-
kia neljästä kolmen koerakenteen erästä ja lisäksi 500 mm kerroksissa tiivistettyjen 
rakenteiden osalta hieman laajemmin.  
 
Kannettavan pudotuspainolaitteen mittausten mukaan ei löydetty selkeää trendiä 
rakennekerrospaksuuden vaikutuksesta materiaalin tiivistymiseen. Tehokas mittaus-
syvyys on kuitenkin niin pieni, että on mahdotonta sanoa, onko rakennekerrospak-
suuden vaikutus todellisuudessa yhtä vähäinen kuin mittaustulosten mukaan. 
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Kuvissa 6.14-6.17 on esitetty kannettavalla pudotuspainolaitteella mitatut tiiviyssuh-
teet Emax/E1 jokaisen rakennetun kerroksen pinnalta. Taulukossa 6.2 on esitetty Infra-
RYL:n mukaiset laatuvaatimukset ja kannettavan pudotuspainolaitteen antaman tii-
viyssuhteen korrelaatio materiaalin tiiviysasteeseen. Sen mukaan mittauksissa käyte-
tyllä 200 mm kuormituslevyllä 95 % tiiviysaste saavutetaan lukemalla 2,1. Kuvista 
nähdään, että kannettavalla pudotuspainolaitteella mitatut tiiviyssuhteet jäivät kauas 
tavoitetiiviydestä. Lisäksi varsinkin kalliomurskeilla (kuvat 6.14 ja 6.15) keskimääräi-
nen vaihtelu samassa rakenteessa eri rakennekerrosten välillä on suurta. Tämä johtuu 
todennäköisimmin kappaleessa 6.1.2 kuvatuista ongelmista kannettavan pudotuspai-
nolaitteen käytössä hyvin karkearakeisilla materiaaleilla. 
 
Taulukko 6.2.  Laitevalmistajan (AL-Engineering Oy) esittämä kannettavan pudotus-

painolaitteen tuloksen ja materiaalin tiiviysasteen välinen korrelaatio. 
(InfraRYL, 2010). 

 

 
Kuvassa 6.13 on esitetty taulukon 6.2 mukainen korrelaatio kannettavan pudotuspai-
nolaitteen antaman tiiviyssuhteen ja materiaalin tiiviysasteen välillä. Kalliomurskera-
kenteilla (kuvat 6.14 ja 6.15) keskimääräinen tiiviyssuhde on noin 2,8-2,9 kantavalla 
pohjamaalla ja noin 3,0-3,1 pehmeällä pohjamaalla. Tämä tarkoittaa kuvan 6.13 mu-
kaisen ekstrapoloidun tuloksen perusteella keskimäärin alle 80 % tiiviysastetta kal-
liomurskerakenteille. Koska rakenteita on kuitenkin tiivistetty kohtalaisen paljon, 
tiivistymistä on seurattu jatkuvasti itsemittaavan jyrän avulla ja tiivistystä on jatkettu 
kunnes jyrän mittareiden mukaan ei enää saavuteta lisätiivistymistä, on lukemia pi-
dettävä ainakin jossain määrin epäluotettavina. Todennäköisimmät syyt ovat kappa-
leessa 6.1.2 kuvatut laitteen heiluminen mittauksen aikana ja laitteen täsmällisesti 
samaan paikkaan sijoittamiseen eri pudotusten välillä liittyvät epävarmuudet. 
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Kuva 6.13.  Kannettavan pudotuspainolaitteen tiiviyssuhteen ja materiaalin tii-
viysasteen välinen korrelaatio. (InfraRYL, 2010) 
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Kuva 6.14.  Kannettavalla pudotuspainolaitteella mitatut tiiviyssuhteet kalliomurs-
kerakenteilla kantavan pohjamaan alueella. 
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Kuva 6.15. Kannettavalla pudotuspainolaitteella mitatut tiiviyssuhteet kalliomurs-
kerakenteilla pehmeän pohjamaan alueella. 

 
 
Luonnonmateriaalirakenteilla kannettavan pudotuspainolaitteen antamat tiiviyssuh-
teet ovat keskimääräisesti parempia kuin kalliomurskerakenteilla (kuvat 6.16 ja 6.17). 
Tuloksissa on myös vähemmän hajontaa. Näin ollen voidaan todeta, että kappaleessa 
6.1.2 kuvatut ongelmat hyvin karkearakeisilla materiaaleilla ovat todellisia. Tiiviys-
suhteiden taso, kantavan pohjamaan alueella noin 2,6–2,7 ja pehmeän pohjamaan 
alueella noin 2,4-2,5, on kuitenkin laatuvaatimuksiin verrattuna liian alhainen. Luke-
mat tarkoittavat kuvan 6.13 mukaisen ekstrapolaation perusteella noin 85–90 % tii-
viysastetta.  
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Kuva 6.16.  Kannettavalla pudotuspainolaitteella mitatut tiiviyssuhteet soraisesta 
hiekasta tehdyillä rakenteilla kantavan pohjamaan alueella. 
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Kuva 6.17.  Kannettavalla pudotuspainolaitteella mitatut tiiviyssuhteet soraisesta 
hiekasta tehdyillä rakenteilla pehmeän pohjamaan alueella. 

 
 
Säteilymittalaitteella tarkkailtiin kaikkien rakennekerrosten tiivistymistä mittaamalla 
250 mm ja 100 mm syvyydeltä. Kalliomurskerakenteista mitatut tiiviysasteet on esi-
tetty kuvissa 6.19-6.22. Luonnonmateriaalirakenteille tehtyjen mittausten tulokset on 
esitetty kuvissa 6.23-6.26. Kalliomurskerakenteille käytettiin samaa maksimikuivati-
lavuuspainon vertailuarvoa kaikissa rakenteissa. Tämä selittää osan melko suuresta 
vaihtelusta, koska rakenteissa oli selkeästi havaittavissa lajittumista (kuva 6.18). La-
jittuminen johtui todennäköisesti osin rakentamisessa käytetystä työtavasta.  
 

 

Kuva 6.18.  Kalliomurskerakenteissa havaittiin rakentamisen aikana voimakasta 
paikallista lajittumista. 
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Myöskään säteilymittauslaitteen mukaan rakennekerrospaksuudella ei ollut käytän-
nössä merkitystä materiaalin tiivistymiseen. Myöskään säteilymittauslaitteella ei 
saada mitattua paksumpia kerroksia kokonaan, joten mittausmenetelmään liittyy 
samankaltaista problematiikkaa kuin kannettavaan pudotuspainolaitteeseen. Näin 
ollen mittaustuloksia ei voida pitää kaikilta osin luotettavina, koska erot rakenteiden 
todellisissa tiiviyksissä ovat todennäköisesti säteilymittauslaitteen mittausalueen 
ulkopuolella. 
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Kuva 6.19.  Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet kalliomurskerakenteissa 250 mm 
syvyydellä kantavan pohjamaan alueella. 
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Kuva 6.20.  Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet kalliomurskerakenteissa 250 mm 
syvyydellä pehmeän pohjamaan alueella. 
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Kuva 6.21.  Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet kalliomurskerakenteissa 100 mm 
syvyydellä kantavan pohjamaan alueella. 
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Kuva 6.22.  Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet kalliomurskerakenteissa 100 mm 
syvyydellä pehmeän pohjamaan alueella. 

 
 
Luonnonmateriaalirakenteilla Troxler-laitteen käyttöön ei pitäisi liittyä merkittäviä 
epävarmuuksia. Pinnan avoimuuden ja laitteen aseman ei pitäisi olla ongelmia. Mit-
tauspiste voidaan valita vapaasti, koska mittausta ei tarvitse tehdä putkesta. Luon-
nonmateriaalirakenteille voidaan jokaista mittausta varten erikseen tehdä mittaus-
sauvaa varten reikä tangolla, joka toimitetaan laitteen mukana.  
 
Vaikka mittalaite saatiin asetettua paremmin maata vasten ja tiivistetyn kerroksen 
pinnassa ei ole materiaalin lajittumisesta johtuvaa ylimääräistä huokoisuutta, kuten 
kalliomurskeella, mitatut tiiviysasteet eivät silti keskimäärin täyttäneet laatuvaati-
muksia. Mitatut tiiviysasteet ovat noin 90-95 % kantavan pohjamaan alueella ja noin 
85-90 % pehmeän pohjamaan alueella. Kuitenkin myös soraisesta hiekasta tehdyille 
rakenteille on havaittavissa tiiviysasteen alenemista lähempänä pintaa mitattaessa. 
Näin ollen havainto siitä, että Troxler-laitteen antama tiiviysaste kasvaa syvemmältä 
mitattaessa näyttää pätevän myös luonnonmateriaaleille. 
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Kuva 6.23.  Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet 250 mm syvyydeltä soraisesta 
hiekasta tehdyille rakenteille kantavan pohjamaan alueella. 
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Kuva 6.24.  Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet 250 mm syvyydeltä soraisesta 
hiekasta tehdyille rakenteille pehmeän pohjamaan alueella. 
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Kuva 6.25.  Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet 100 mm syvyydeltä soraisesta 
hiekasta tehdyille rakenteille kantavan pohjamaan alueella. 
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Kuva 6.26.  Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet 100 mm syvyydeltä soraisesta 
hiekasta tehdyille rakenteille kantavan pohjamaan alueella. 

 
 
Molempien käytössä olleiden mittausmenetelmien epätarkkuuksista johtuen raken-
nekerrospaksuuden vaikutus materiaalin tiivistymiseen jäi suurelta osin vaille vasta-
uksia. Jos kuitenkin otetaan huomioon tietyt rakennusvaiheessa havaitut ongelmat, 
voidaan todeta, että varsinkin kalliomurskerakenteilla edellä olevissa kuvaajissa esi-
tetyt tulokset antavat turhan pessimistisen kuvan kalliomurskeen soveltuvuudesta 
alusrakennemateriaaliksi. Varsinkin lajittumisen huomioon ottaminen tiiviysastetta 
laskiessa on käytännössä mahdotonta. Nyt havaittu lajittuminen oli varsin voimakas-
ta, jolloin on hyvin mahdollista, että alhaisemmat tiiviysasteet yksittäisissä kerroksis-
sa selittyvät sillä. Myös mittalaitteista johtuvat epävarmuudet tulee selvittää ennen 
lopullisia päätelmiä. 
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Kaiken kaikkiaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että 300 mm ja 500 mm kerroksissa tehdyt 
koerakenteet ovat varsinkin Troxler-laitteella tehtyjen mittausten osalta aavistuksen 
paremmin tiivistyneitä kuin 750 mm kerroksissa tiivistetyt koerakenteet. Ero ei kui-
tenkaan ole merkittävä, ja mittausmenetelmistä johtuen täyttä varmuutta asiaan ei 
ole. Rakenteiden ollessa 300 mm ja 500 mm kerroksissa tiivistettyjä, on rakenteilla 
keskinäistä eroa hyvin vähän, tosin 300 mm kerroksissa tehdyissä koerakenteissa on 
rakennekerroskohtaisesti suurempaa vaihtelua mittaustuloksissa. Tämä osaltaan 
vahvistaa käsitystä kalliomurskerakenteiden lajittumisesta, koska 300 mm kerros 
suhteessa käytettyihin työkoneisiin on suhteellisen ohut, jolloin esim. kuokkakaivu-
koneella materiaalia levitettäessä kauhasta voi ensin levittyä kauhassa reunoilla ole-
va karkeampi aines. 

6.3.2 Vesipitoisuuden merkitys materiaalien tiivistymiseen 

Kalliomurskeiden osalta vesipitoisuuden vaihtelun tarkka arviointi on vaikeaa. Tiivis-
tettävään kerrokseen lisättävä vesi ehtii läpäistä kerroksen tiivistystyön aikana lähes 
täysin. Koerakenteista pehmeän pohjamaan alueella olevat kalliomurskerakenteet 
pyrittiin kastelemaan systemaattisesti. Joissakin yksittäisissä rakennekerroksissa 
saattaa kuitenkin olla vähemmän vettä kuin keskimäärin oli tavoitteena, koska vettä 
ei ollut työmaalla aina tarpeeksi saatavilla. Tiukan aikataulun ja pakkasen vuoksi vet-
tä ei tällöin ollut mahdollista jäädä odottamaan työmaalle. Lisäksi rakeisuudeltaan 
toisentyyppisestä kalliomurskeesta tehdyn rakenteen nro 7 ensimmäistä kerrosta ei 
kasteltu, koska pohjamaan deformoituminen oli riski ilman kasteluakin. Vastaavasti 
kantavan pohjamaan alueella kalliomurskerakenteita ei kasteltu lainkaan. Koska ole-
tusarvoisesti murskeen olisi pitänyt olla tasalaatuista ja rakentamisen aikana olosuh-
teet eivät merkittävästi muuttuneet, pitäisi materiaaleilla olla tiivistämisen jälkeen 
samansuuruinen vesipitoisuus. Nyt kuitenkin havaittiin (taulukko 6.3), että joissakin 
rakennekerroksissa vesipitoisuus oli alhaisempi. Tämä liittyy todennäköisesti materi-
aalin vedenpidätyskykyyn. Karkeasti yleistettynä samasta kivestä louhitulla murskeel-
la vedenpidätyskyky muuttuu rakeisuuden mukaan. Tällöin karkearakeisemmissa 
kerroksissa on alhaisempi vesipitoisuus. 
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Taulukko 6.3.  Troxler-laitteen antamat mittaustulokset kantavan pohjamaan alueelle 
rakennetuilla kalliomurskerakenteilla. 

 Troxler 250 mm Troxler 100 mm 
300 mm DD PR% w% DD PR% w% 
Kerros 1 1870 90,1 % 1,4 1811 87,2 % 1,3 
Kerros 2 1855 89,4 % 1 1780 85,7 % 1,2 
Kerros 3 1846 88,9 % 1,1 1739 83,8 % 1,1 
Kerros 4 1842 88,7 % 1 1739 83,8 % 1,1 
Kerros 5 1773 85,4 % 0,8 1649 79,4 % 0,8 
Välikerros 1841 88,7 % 0,9 1675 80,7 % 0,8 
       
500 mm      
Kerros 1 1736 83,6 % 1,3 1681 81,0 % 1,4 
Kerros 2 1855 89,4 % 1,1 1804 86,9 % 1,4 
Kerros 3 1796 86,5 % 0,9 1718 82,8 % 1,5 
Välikerros 1683 81,1 % 0,5 1678 80,8 % 0,6 
       
750 mm      
Kerros 1 1788 86,1 % 1,3 1616 77,8 % 1,3 
Kerros 2 1873 90,2 % 0,9 1723 83,0 % 1,3 
Välikerros 1784 85,9 % 0,8 1710 82,4 % 0,7 

 
Pehmeän pohjamaan alueella rakentamisen aikana kastellut rakenteet saavuttavat 
kalliomurskerakenteiden osalta keskimäärin yhtä hyviä ja jopa parempia tiiviyksiä 
kuin kantavan pohjamaan alueella sijaitsevat kastelemattomat rakenteet (taulukko 
6.4). Kantavan pohjamaan alueella olevien kastelemattomien kalliomurskerakentei-
den keskimääräinen tiiviysaste oli noin 87 %, kun taas pehmeikölle rakennettujen 
kasteltujen rakenteiden rakennekerrosten keskimääräinen tiiviysaste oli noin 90 %. 
Näiden mittausten perusteella voidaan siis arvioida kastelulla olevan merkittävä vai-
kutus kalliomurskerakenteiden tiivistymiseen. 
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Taulukko 6.4.  Troxler-laitteen antamat mittaustulokset pehmeän pohjamaan alueelle 
rakennetuille, kastelluille kalliomurskerakenteille. 

 Troxler 250 mm Troxler 100 mm
300 mm DD PR% w% DD PR% w% 
Kerros 1 1952 94,0 % 1,3 1876 90,4 % 1,5 
Kerros 2 2022 97,4 % 1,4 1954 94,1 % 1,6 
Kerros 3 2028 97,7 % 1,7 1824 87,9 % 2,2 
Kerros 4 1833 88,3 % 0,5 1709 82,3 % 0,8 
Kerros 5 1822 87,8 % 0,9 1718 82,8 % 1,1 
Välikerros 1793 86,4 % 1 1712 82,5 % 1 
        
500 mm             
Kerros 1 1932 93,1 % 2,3 1880 90,6 % 2,9 
Kerros 2 2028 97,7 % 1,5 2013 97,0 % 1,6 
Kerros 3 1888 90,9 % 1 1704 82,1 % 1,3 
Välikerros 1802 86,8 % 0,9 1690 81,4 % 1,2 
              
750 mm             
Kerros 1 1804 86,9 % 1,1 1651 79,5 % 1,2 
Kerros 2 1858 89,5 % 1,2 1772 85,4 % 1,4 
Välikerros 1821 87,7 % 0,9 1810 87,2 % 1,4 
              
500 mm Suhteistuneempi KaM
Kerros 1 1803 86,8 % 0,8 1664 80,2 % 0,8 
Kerros 2 1889 91,0 % 1,9 1707 82,2 % 2,6 
Kerros 3 2063 99,4 % 2,8 1982 95,5 % 3,4 
Välikerros 2061 99,3 % 2,7 1908 91,9 % 3,6 

 
 
Rakenteiden kastelun vaikutuksesta saadaan viitteitä myös levykuormituskoetulok-
sista. Pääsääntöisesti pehmeän pohjamaan alueelta on mitattu samaa tasoa olevia 
tuloksia kuin kantavan pohjamaan alueella (taulukko 6.5). Tämä osaltaan viittaa kas-
telun merkitykseen materiaalin tiivistyksessä. Yleisesti ottaen pehmeän pohjamaan 
pitäisi vaikeuttaa materiaalien tiivistämistä varsinkin ensimmäisten kerrosten osalta, 
joka taas vaikeuttaisi myös ylempien kerrosten tiivistämistä. Nyt kuitenkin ainakin 
osin materiaalien kastelemisen, eli vesipitoisuuden nostamisen lähelle materiaalin 
optimivesipitoisuutta, ansiosta tällaisia eroja kantavan ja pehmeän pohjamaan välillä 
ei ole. Esim. koerakenteesta 2 mitattiin välikerroksen pinnalta levykuormituskokeella 
kantavuusarvot ja tiiviyssuhteet tiivistetystä rakenteesta ja kastellusta ja uudelleen 
tiivistetystä rakenteesta. Ero oli tässä tapauksessa merkittävä, kantavuusarvo nousi 
noin 35 % ja tiiviyssuhde pieneni lähes yhtä paljon. 
 
Kalliomurskerakenteiden tiiviyssuhteet kantavalla pohjamaalla (KR8-KR10) ovat suu-
rempia sekä eritys- että välikerroksen osalta kuin pehmeikköalueella vastaavissa ra-
kenteissa (KR1-KR3). Luonnonmateriaalirakenteilla (KR11-KR13 kantavalla pohja-
maalla ja KR4-KR6 pehmeiköllä) eivät ole yhtä selkeitä, koska myös kantavan pohja-
maan alueella olevia rakenteita kasteltiin joidenkin kerrosten osalta. Siitä huolimatta 
systemaattisella kastelulla päästään pehmeiköllä keskimäärin yhtä hyviin tuloksiin 
kuin kantavan pohjamaan alueella satunnaisesti kastelluilla rakenteilla, joten kaste-
lun vaikutuksen rakennekerroksen tiivistymiseen voidaan todeta olevan merkittävä. 
Satunnaisen kastelun pienempi vaikutus voidaan todeta myös koerakenteesta 12, 
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jossa rakennetta on ensin tiivistetty useammassa vaiheessa merkittävästi, jonka jäl-
keen rakenne on kasteltu ja tiivistetty vielä uudelleen. Koska alempia rakennekerrok-
sia ei ole systemaattisesti kasteltu, ei myöskään välikerroksen pinnalta mitattu kanta-
vuusarvo parane sanottavasti kastelun ja tiivistämisen jälkeen. Tämä johtuu todennä-
köisesti siitä, että alempia rakennekerroksia ei ollut kasteltu ja vesi on valunut hyvin 
vettä läpäisevässä materiaalissa syvemmälle rakenteeseen, jolloin kastelun varsinai-
nen vaikutus ei ole kohdistunut mitattuun välikerrokseen. 
 
Taulukko 6.5.  Levykuormituskoetulokset kaikista koerakenteista. 

Mittaustulos 
Levykuormituskoe 
välikerroksen pääl-
tä 

Levykuormituskoe 
eristyskerroksen päältä 

Levykuormituskoe 
kalliomurskeeseen 
vaihdetun välikerrok-
sen päältä 

Koerakenne E2 (MPa) E2/E1 E2 (MPa) E2/E1 E2 (MPa) E2/E1 
1 168 5,18 168 5,76 - - 

2 
160 5,68 173 5,59 - - 
217 (1 4,18 (1 - - - - 

3 171 6,03 148 4,31 - - 
4 142 4,05 90 4,83 142 4,29 

5 
162 3,89 72 4,89 147 4,04 
- - - - 137 (2a 3,86 (2a 
- - - - 146 (2b 4,10 (2b 

6 171 4,04 98 4,72 171 3,63 
7 212 3,54 188 5,33 - - 
8 168 5,95 189 6,12 - - 
9 165 6,29 150 7,09 - - 
10 139 7,35 161 4,68 - - 
11 187 3,00 84 3,83 140 4,02 

12 

151 4,48 89 4,02 134 5,09 

157 (3a 
4,20 
(3a 

- - - - 

165 (3b 3,12 (3b - - - - 
13 141 4,23 93 3,33 126 6,34 
14 131 4,75 84 6,86 122 4,97 
       

(1 Välikerros kasteltu ja tiivistetty uudelleen   
(2 Välikerroksessa kokeiltu muoviverkkoa, 2a tulokset verkolla vahvistettu alue, 

2b ilman verkkoa 
(3 

 
 

(* 

Välikerrosta tiivistetty 10 ylityskertaa aluksi ilman vettä. Tämän jälkeen tiivis-
tetty 18 kertaa lisää (3a). Tämän jälkeen rakenne on kasteltu ja tiivistetty 
uudelleen 8 ylityskertaa (3b). 
Lukuarvo punaisella pohjalla, vaatimus ei täyty 
Lukuarvo vihreällä pohjalla, vaatimus täyttyy 
 

 
Toisaalta lähinnä luonnonmateriaalirakenteilla liiallisella veden lisäämisellä voi olla 
myös negatiivisia vaikutuksia. Taulukossa 6.6 on esitetty 500 mm kerroksissa tiivis-
tettyjen soraisesta hiekasta tehtyjen koerakenteiden Troxler-laitteella mitatut tii-
viysasteet. Kantavan pohjamaan alueella oleva koerakenne (KR 12) on mittausten 
mukaan tiiviysasteeltaan parempi kuin pehmeän pohjamaan alueelle tehty märempi 
koerakenne (KR 5).  
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Taulukko 6.6.  Troxler-laitteen mittaustulokset 500 mm kerroksissa soraisesta hiekasta 
tiivistetyissä koerakenteissa. 

KR5 Troxler 250 mm Troxler 100 mm 
  Rakennekerros DD PR% w% DD PR% w%
  1 1745 88,6 % 13,6 1794 91,1 % 13,3
  2 1769 89,8 % 10,3 1764 89,5 % 10,4
  3 1784 90,6 % 11,6 1758 89,2 % 11,6
          
          

KR12 Troxler 250 mm Troxler 100 mm 
  Rakennekerros DD PR% w% DD PR% w%
  1 1843 93,6 % 5,5 1798 91,3 % 5,6
  2 1865 94,7 % 5,4 1798 91,3 % 5,8
  3 1789 90,8 % 5,3 1774 90,1 % 5,8

 
 
Näiden mittaustulosten perusteella oli syytä harkita vesipitoisuuden vaikutuksen 
testaamista materiaalin tiivistymiseen hallituissa oloissa. Hallituissa oloissa tehtyjä 
mittauksia on käsitelty luvussa 7.  

6.3.3 Materiaalin rakeisuuden vaikutus tiivistymiseen 

Yhtenä tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla rakeisuudeltaan erilaisten materiaalien 
vaikutusta rakennekerrosten tiivistymiseen. Edellisissä kappaleissa kuvattujen mitta-
usmenetelmien epävarmuuksien ja materiaalien satunnaisen rakeisuusvaihtelun ja 
lajittumisen takia myöskään materiaalin rakeisuuden vaikutus sen tiivistymiseen ei 
nyt tehdyillä mittauksilla ole täysin selvää. Kannettavalla pudotuspainolaitteella mi-
tatut tiiviyssuhteet eri kerrospaksuuksia käytettäessä on esitetty kuvissa 6.27-6.29. 
Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että kalliomurskerakenteilla tiiviyssuhteet ovat 
keskimäärin melko selvästi suurempia kuin luonnonmateriaaleista tehdyillä rakenteil-
la. Luonnonmateriaaleilla tiiviyssuhde on keskimäärin noin 2,7 ja kalliomurskeraken-
teilla 2,9. Tämä tarkoittaa, että soraisesta hiekasta tehdyt koerakenteet ovat tiivisty-
neet keskimäärin paremmin kuin kalliomurskerakenteet. Myös kuvissa 6.30-6.32 esi-
tetyistä Troxler-laitteella mitatuista tiiviysasteista on havaittavissa samankaltainen 
tulos 300 mm ja 500 mm kerroksissa tiivistettyjen rakenteiden osalta. Luonnonmate-
riaaleille mitattu tiiviysaste on keskimäärin noin 90-92 %, kalliomurskeilla noin 88-
90 % mikäli jätetään huomioimatta toisentyyppisestä kalliomurskeesta rakennettu 
koerakenne (KaM uusi pehmeä pohjamaa). Luonnonmateriaaleja keskenään vertailta-
essa hiekasta rakennettu koerakenne (Hk kantava pohjamaa) olisi tiivistynyt jopa 
aavistuksen paremmin kuin soraisesta hiekasta rakennetut penkereet (srHk kantava ja 
pehmeä pohjamaa). Hiekasta tehty koerakenne oli kuitenkin pinnaltaan hyvin irtonai-
nen ja tiivistyi lisää aina kuormitettaessa (kuva 6.2). Tässäkin yhteydessä on muistet-
tava kappaleessa 6.1 kuvatut mittausmenetelmiin liittyvät epävarmuudet ja etenkin 
Troxler-laitteelle käytettävä Proctor-sullonnalla määritettävä maksimikuivatilavuus-
painon vertailuarvo. Koerakenteessa käytetty hiekka oli niin hieno- ja tasarakeista, 
että se ei välttämättä tiivisty kunnolla edes sullontamuottiin. 
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Kuva 6.27.  Kannettavalla pudotuspainolaitteella mitatut tiiviyssuhteet 
Emax/E1 300 mm kerroksissa tiivistetyille koerakenteille. 
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Kuva 6.28.  Kannettavalla pudotuspainolaitteella mitatut tiiviyssuhteet 
Emax/E1 500 mm kerroksissa tiivistetyille koerakenteille. 
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Kuva 6.29. Kannettavalla pudotuspainolaitteella mitatut tiiviyssuhteet 
Emax/E1 750 mm kerroksissa tiivistetyille koerakenteille. 
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Kuva 6.30.  Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet 250 mm syvyydeltä mitattuna 
300 mm kerroksissa tiivistetyille koerakenteille. 
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Kuva 6.31.  Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet 250 mm syvyydeltä mitattuna 
500 mm kerroksissa tiivistetyille koerakenteille. 
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Kuva 6.32.  Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet 250 mm syvyydeltä mitattuna 
750 mm kerroksissa tiivistetyille koerakenteille. 

 
 
Koerakenteissa kokeiltiin myös materiaalin rakeisuuden vaikutusta välikerroksissa. 
Ensimmäisessä vaiheessa soraisesta hiekasta tehtyjen eristyskerrosten päälle raken-
nettiin välikerrokset sorasta. Toisessa vaiheessa soravälikerrokset vaihdettiin kallio-
murskeesta tehtyihin välikerroksiin. Kuvissa 6.33 ja 6.34 on esitetty koerakenteittain 
sora- ja kalliomurskevälikerroksista levykuormituskokeella mitatut E2-moduulit sekä 
tiiviyssuhteet E2/E1. 
 
Levykuormituskokeiden perusteella soravälikerroksen vaihtaminen kalliomurskeesta 
tehtyyn välikerrokseen ehkä hieman yllättäen heikentää alusrakenteen jäykkyyttä. 
Toisaalta välikerroksessa käytetyn soran rakeisuus oli erittäin hyvä (kuva 4.6). Mitatut 
moduuliarvot eivät tosin miltään osin täytä nykyisiä laatuvaatimuksia täysin, mutta 
kalliomurskerakenteilla ei saada lisättyä rakenteen jäykkyyttä. Lisäksi välikerrosten 
tiiviyssuhteet kalliomurskeilla ovat huonompia. 
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Kuva 6.33.  Välikerrosten pinnalta levykuormituskokeella mitatut E2-moduulit. 
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Kuva 6.34.  Välikerrosten pinnalta levykuormituskokeella mitatut tiiviyssuhteet 
E2/E1. 

 
Kuvissa 6.35 ja 6.36 on esitetty Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet 250 mm ja 100 
mm syvyyksiltä välikerroksista. Soravälikerrosten osalta tiiviysasteet käytännössä 
täyttävät 95 % tiiviysasteen laatuvaatimukset. Toisaalta soravälikerroksille on mitat-
tu myös yli 100 % tiiviysasteita. Tämä johtuu luultavasti materiaalin kivisyydestä. Jos 
mittaussauvan läheisyydessä on ollut kivi, se nostaa mitattua tilavuuspainoa ja näin 
ollen materiaalin tiiviysastetta.  Keskimäärin soravälikerroksista mitatut tiiviydet ovat 
kuitenkin parempia kuin vastaavat kalliomurskerakenteista mitatut arvot.  
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Kuva 6.35.  Tiivistettyjen välikerrosten päältä Troxler-laitteella 250 mm syvyydellä 
mitatut tiiviysasteet. 

 

 

Kuva 6.36.  Tiivistettyjen välikerrosten päältä Troxler-laitteella 100 mm syvyydellä 
mitatut tiiviysasteet. 

 
 
Kalliomurskerakenteita vertailtaessa kannattaa kiinnittää huomiota rakeisuudeltaan 
suhteistuneemmasta murskeesta tehtyyn koerakenteeseen (KR 7). Levykuormitus-
koetuloksista E2-moduuli täyttää laatuvaatimukset, tiiviyssuhde E2/E1 sen sijaan ei, 
mutta vertailtaessa muiden koerakenteiden tiiviyssuhteisiin, on se kuitenkin paras. 
Myös Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet täyttävät laatuvaatimukset ainakin 250 
mm syvyydellä. Näin ollen näyttää siltä, että kalliomurskerakenteilla rakeisuuskäyrän 
muodolla voi olla suurikin merkitys materiaalin tiivistymiseen. Näin ollen tulisikin 
pohtia, onko nykyisissä laatuvaatimuksissa mahdollisuutta muuttaa kalliomurskeiden 
rakeisuuden ohjealuetta suhteistuneempaan suuntaan ilman, että muutoksella on 
negatiivisia vaikutuksia esim. materiaalin routimiskäyttäytymiseen. 

6.3.4 Jyräyskertojen vaikutus materiaalien tiivistymiseen 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan jyräyskertamäärän vaikutusta materiaalien tiivis-
tymiseen oli tarkoitus tarkkailla kaikkien koerakenteiden osalta ensimmäisenä raken-
nettavan kerroksen osalta sekä valmiin eristys- ja välikerroksen päältä. Käytännössä 
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jouduttiin tekemään mittaukset suppeammin, koska aikataulu oli varsin tiukka. Myös 
havaitut materiaalipoikkeavuudet eri koerakenteiden välillä vaikuttivat asiaan. 
 
Kuvissa 6.37 ja 6.38 on esitetty jyräyskertojen vaikutusta kalliomurskeen ja soraisen 
hiekan tiivistymiseen. Mittaukset on tehty kunkin koerakenteen osalta ensimmäisestä 
tiivistetystä kerroksesta kantavan pohjamaan osuudella. Kuvasta 6.37 huomataan, 
että kalliomurskeen osalta Troxler-laitteella mitattu tiiviysaste ei ainakaan paranisi 
kahdeksan ylityksen jälkeen. Myös tiiviysasteen taso on paikoin melko alhainen. Tä-
mä saattaa johtua mittausmenetelmästä tai materiaalivaihteluista. Koerakenteiden 
rakentamisen yhteydessä havaittiin kalliomurskeen osalta melko voimakasta lajittu-
mista (ks. kuva 6.18). Koska mittauksissa on käytetty vertailuarvona kaikille mittaus-
pisteille samaa materiaalikohtaista, parannetulla Proctor-kokeella määritettyä kuiva-
tilavuuspainoa, eivät mittaustulokset välttämättä ole lukuarvonsa osalta paikkaansa 
pitäviä. Sen sijaan tiiviysasteen kehittymiseen tällä ei ole vaikutusta, koska mittauk-
set on tehty aina samoista pisteistä. 
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Kuva 6.37.  Jyräyskertojen vaikutus kalliomurskeen tiivistymiseen. Kuvassa olevien 
koerakenteiden kerrospaksuudet ovat KR8 300 mm, KR9 500 mm ja 
KR10 750 mm. 

 

Luonnonmateriaalirakenteiden osalta ei ole havaittavissa vastaavaa trendiä kuin kal-
liomurskeella. Jyräyskertamäärän kasvaessa myös materiaalin tiiviysaste kasvaa. 
Myös tiiviysasteen tasolukema on uskottavampi kuin kalliomurskemateriaaleilla, kos-
ka Proctor-kokeesta saatu tulos tässä tapauksessa on luotettavampi. Siitä huolimatta 
mitatuissa arvoissa voi olla virheitä. Nämä virheet ovat mittalaitteesta johtuvia, mitta-
laitekohtaisia systemaattisia virheitä. Tämä asia voidaan varmistaa kalliomurskeille 
kokeillulla (kappale 7.1.2) kalibrointijärjestelyllä. 
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Kuva 6.38.  Jyräyskertojen vaikutus soraisen hiekan tiivistymiseen. Kuvassa olevien 
koerakenteiden kerrospaksuudet ovat KR11 750 mm, KR12 500 mm ja 
KR13 300 mm. 

6.3.5 Pudotuspainolaitemittaustulosten tarkastelu  

Hipin koepenkereissä tehtiin pudotuspainolaitemittauksia kantavan pohjamaan alu-
eelta valmiiden kalliomurskerakenteiden KR8-KR10 pinnalta sekä pehmeän pohja-
maan alueelta kalliomurskerakenteiden KR2 kohdalta suoraan pohjamaan pinnasta ja 
KR1 kohdalta ensimmäisen 300 mm tiivistetyn kerroksen päältä. Taulukossa 6.7 on 
esitetty pudotuspainolaitteella mitattu kantavuusarvo E2, pudotuspainolaitteella mi-
tatun kantavuusarvon 13 % alennettu arvo (ks. kappale 6.1.5) sekä levykuormitusko-
keella mitattu vastaava kantavuusarvo E2. Taulukon perusteella voidaan todeta, että 
mittausmenetelmät korreloivat keskenään kohtuullisen hyvin, mutta mittauksia on 
kuitenkin liian vähän asian varmistamiseksi. 
 
Taulukko 6.7.  Pudotuspainolaitteella ja levykuormituskokeella mitattujen E2-arvojen 

vastaavuus. 
  E2 ppl E2 ppl red 13 % E2 lkk 

KR2 pohjamaa 19 17 20 
KR8 välikerros 131 116 118 
KR9 välikerros 109 96 100 
KR10 välikerros 100 88 98 

 
Pudotuspainolaitemittauksista voidaan laskea myös niin kutsutut pintamoduulit, 
joiden perusteella voidaan arvioida rakenteen jäykkyyttä eri syvyyksillä. Pintamoduu-
lit lasketaan kaavasta 6.1 (Spoof & Petäjä, 2000). 
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    (6.1) 

missä 
 Er on pintamoduuli, MPa 
 ν Poissonin luku, tässä 0,35 
 σ0 kosketuspaine, MPa, 50 kN pudotuksella 0,707 MPa 
 a kuormituslevyn säde, m, tässä 0,15 m 
 r geofonin etäisyys kuormituslevystä, m 
 dr taipuma etäisyydellä r kuormituslevystä, m 
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Pintamoduuli kuvaa rakenteen muodonmuutosmoduulia anturin etäisyyttä r vastaa-
valta syvyydeltä alaspäin. Kuormituslevyn alla tapahtuvan taipuman d0 perusteella 
määritettyä pintamoduulin arvoa kutsutaan yleisesti kantavuudeksi. (ks. kappale 
2.1.1) 
 
Kantavuus kuormituslevyn alla lasketaan kaavalla 6.2. (Spoof & Petäjä, 2000) 
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   (6.2) 

missä 
 E0 on  kantavuusarvo, MPa 
 d0 taipuma kuormituslevyn alla, m. 
 
Kuvissa 6.39-6.41 on esitetty kantavan pohjamaan alueelle tehdyistä koerakenteista 
KR8-KR10 määritetyt pintamoduulikuvaajat. Kuvaajien muodosta voidaan vahvistaa, 
että sitomattomalta pinnalta ei kaikilta osin välttämättä saada luotettavia mittauksia, 
vaan moduulin arvo vaihtelee kerroksissa melko paljon. Kuvat vahvistavat kuitenkin 
epäilystä, jonka mukaan valssijyrällä tiivistettäessä kalliomurskerakenteeseen jää 
pintaan löyhempi kerros, joka mahdollisesti antaa väärän kuvan koko rakenteen tii-
viystilasta. Kaikissa mitatuissa koerakenteissa moduuli on alhainen 0,2 metrin syvyy-
teen asti ja lähtee syvemmälle mentäessä kasvamaan. Syvemmällä rakenteessa pin-
tamoduulit ovat keskimäärin yli 200 MPa, joka redusoituna 13 % tarkoittaa laatuvaa-
timukset täyttävää rakennetta. Mikäli huomioitaisiin vain kuormituslevyn alta mitattu 
kantavuus, rakenteet eivät täyttäisi laatuvaatimuksia. 
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Kuva 6.39.  Pudotuspainolaitemittaustuloksista lasketut pintamoduulit koeraken-
teesta 8.  
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Kuva 6.40.  Pudotuspainolaitemittaustuloksista lasketut pintamoduulit koeraken-
teesta 9.  
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Kuva 6.41.  Pudotuspainolaitemittaustuloksista lasketut pintamoduulit koeraken-
teesta 10.  

 

6.3.6 Pohjamaan vaikutus materiaalien tiivistymiseen 

Penkereistä tehdyistä mittauksista ei saatu selkeää kuvaa pohjamaan vaikutuksesta 
rakenteiden tiivistämiseen, koska kantavan pohjamaan alueella ei saatu laatuvaati-
mukset täyttäviä mittauksia. Tästä syystä kesken koerakenteiden tekemisen työmene-
telmiä muutettiin jonkin verran, joten mittaustulokset kantavan ja pehmeän pohja-



120 

maan välillä eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia. Pehmeä pohjamaa kuitenkin ole-
tusarvoisesti vaikuttaa rakenteiden tiivistymiseen. Tästä saatiin kohtuullisen selkeitä 
mittaustuloksia pudotuspainolaitteella. 
 
Pohjamaan E2-moduuli pehmeällä pohjamaalla oli pudotuspainolaitteella mitattuna 
noin 20 MPa. Kun pohjamaan päälle lisättiin 300 mm kerros kalliomursketta, saatiin 
E2-moduuliksi noin 35 MPa. Verrattuna esim. Ödemarkin kaavalla laskettuun moduu-
liin, olisi kalliomurskeelle varsin konservatiivisella 200 MPa nimellisjäykkyydellä las-
kettu kantavuusarvo 300 mm kerroksen pinnalta noin 65 MPa. Kun verrataan pudo-
tuspainolaitteella mitattuja E-moduuleita Ödemarkin kaavaan, saadaan laskennalli-
seksi 300 mm kerroksen nimellisjäykkyydeksi kuitenkin vain noin 50 MPa. Suuri osa 
laskennallisesta erosta selittyy varmasti pohjamaan heikolla laadulla, mutta osa to-
dennäköisesti johtuu myös tiivistetyn pinnan irtonaisuudesta, jota on kuvattu edellä. 
Toisaalta Ödemarkin kaavassa ei saisi edes käyttää näin suurta moduulisuhdetta 10 ( 
tässä Ea = 20 MPa ja Ep = 200 MPa), joten tarkastelu on hyvin teoreettinen, mutta 
antaa kuitenkin jonkinlaisen käsityksen rakennekerroksen tiivistämisen ongelmista 
hyvin pehmeällä pohjamaalla. 
 
Kuvasta 6.31 kannattaa tarkastella lähemmin erityisesti pehmeälle pohjamaalle eri-
tyyppisestä, hieman suhteistuneemmasta kalliomurskeesta tehtyä koerakennetta 
”KaM uusi pehmeä pohjamaa”. Vaikka Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet ensim-
mäisessä ja toisessa rakennekerroksessa ovat suhteellisen alhaisia, valmiin eristys-
kerroksen pinnasta mitattu tiiviysaste on laatuvaatimusten mukainen. Alhaisemmat 
tiiviysasteet alemmissa kerroksissa johtuvat hyvin pehmeästä pohjamaasta sekä ra-
kentamisen aikaisista erittäin märistä olosuhteista. Ensimmäistä kerrosta pystyttiin 
tiivistämään vähän suhteessa muihin kerroksiin. Todennäköisesti myös huonommin 
tiivistetty ensimmäinen kerros vaikuttaa vielä toisen rakennekerroksen mittaustulok-
siin, mutta päällimmäisessä rakennekerroksessa sen merkitys on jo vähäinen.  

6.3.7 Täydentävien levykuormituskokeiden tulokset 

Koska TTY:llä tehdyissä laboratoriokokeissa (luku 7) saatiin kannustavia tuloksia, 
päätettiin Hipin koepenkereissä tehdä täydentäviä levykuormituskokeita kesäkuussa 
2010. TTY:llä tehdyissä kokeissa kalliomurskerakenteen kastelu ennen tiivistämistä 
kasvatti E2-moduuleja ja pienensi tiiviyssuhteita E2/E1. Kuvassa 6.42 on esitetty levy-
kuormituskokeilla mitatut E2-moduulit Hipin koepenkereistä kantavan pohjamaan 
alueelta penkereiden rakentamisvaiheessa loka-marraskuussa 2009, kesäkuussa 
2010 ennen kastelua ja tiivistystä, kasteltuna ja tiivistettynä sekä kahdesta rakentees-
ta mittaustulokset viikonlopun yli kuivuneista rakenteista. Kuvassa 6.43 on esitetty 
vastaavat tiiviyssuhteet E2/E1. 
 
Kuvista voidaan havaita, että kalliomurskerakenteilla rakenteiden kastelu ja tiivistä-
minen uudelleen kasvatti rakenteista mitattuja E2-moduuleja. Toisaalta tiiviyssuhtei-
den ei voida kaikilta osin todeta pienentyneen, joskaan eivät ne ole kasvaneetkaan. 
Näin ollen myös E1-moduulit ovat nousseet rakentamisen aikaisista arvoista, jolloin 
lopputuloksen voidaan sanoa olevan rakenteellisen toiminnan kannalta parempi. 
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Kuva 6.42.  Hipin koepenkereistä levykuormituskokeilla mitatut rakentamisvaiheen 

ja täydentävien mittausten jälkeiset E2-moduulit. 
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Kuva 6.43.  Hipin koepenkereistä levykuormituskokeilla mitatut rakentamisvaiheen 

ja täydentävien mittausten jälkeiset tiiviyssuhteet E2/E1. 
 
 
Eräs seikka, jonka oletettiin vaikuttavan varsinkin kalliomurskerakenteiden suuriin 
tiiviyssuhteisiin, oli tiivistetyn pinnan irtonaisuus. Oletuksen mukaan varsinkin kaste-
lematonta rakennekerrosta tiivistettäessä täryvalssi ravistelee mekaanisesti raken-
teen pintakerrosta, jolloin ennen tiivistystä pinnassa oleva hienorakeisempi aines 
varisee suurempien rakeiden välissä rakenteessa alaspäin. Pintakerroksen tiiviyttä 
pyrittiin parantamaan samasta kalliomurskeesta seulotulla 0/16 mm jakeella. Kuvas-
sa 6.44 on esitetty kalliomurskerakenteista kantavalta pohjamaalta esitetyt E2-
moduulit mitattuna käytettäessä kiilausmateriaalia ja vastaavat arvot vertailupisteis-
tä ilman kiilausmateriaalia. Kuvassa 6.45 on esitetty vastaavien mittausten tiiviyssuh-
teet E2/E1. 
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Kuva 6.44.  Hipin koepenkeristä levykuormituskokeilla mitatut E2-moduulit käytettä-
essä kiilausmateriaalia ja vertailupisteistä ilman kiilausta. 
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Kuva 6.45.  Hipin koepenkeristä levykuormituskokeilla mitatut tiiviyssuhteet E2/E1 
käytettäessä kiilausmateriaalia ja vertailupisteistä ilman kiilausta. 

 
 
Kuvista nähdään, että kiilausmateriaalin käytöllä ei ollut käytännön vaikutusta E2-
moduuleihin tai tiiviyssuhteisiin. Sen sijaan verrattuna kuvien 6.42 E2-moduuleihin ja 
kuvan 6.43 tiiviyssuhteisiin ero näyttäisi olevan kohtuullisen selkeä. Ero saattoi joh-
tua kahdesta seikasta. Kiilausmateriaalin vaikutuksen arviointi tehtiin mittauspisteis-
tä, jotka olivat penkereen keskilinjalla, kun muissa mittauksissa mittauspisteet sijait-
sivat noin 1-2 metrin etäisyydellä penkereen reunasta. Toisaalta kiilausmateriaali 
tiivistettiin pintaan ajamalla valssijyrällä ilman täryä, joten tiivistysmenetelmällä voi 
olla merkitystä siinä mielessä, että ensin täryttämällä tiivistetty ja sen jälkeen staatti-
sesti valssattu pinta voi pintakerroksen osalta tiivistyä paremmin. Näin ollen näiden 
seikkojen vaikutus haluttiin vielä testata Hipin koepenkereistä kantavan pohjamaan 
alueelta kaikista koerakenteista. 
 
Kuvassa 6.46 on esitetty levykuormituskokeiden E2-moduulit koerakenteiden poikki-
leikkauksista ja kuvassa 6.47 vastaavat tiiviyssuhteet E2/E1. Etenkin kalliomurskera-
kenteilla (KR8-KR10) trendi on varsin selkeä. E2-moduuli kasvaa lähestyttäessä pen-
kereen keskilinjaa ja vastaavasti tiiviyssuhde E2/E1 pienenee. Näin ollen voidaan pe-
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rustellusti todeta, että kalliomurskerakenteiden tiivistämisessä penkereen reunaosa 
on kriittinen penkereen tiivistymisen kannalta. 
 
Luonnonmateriaalirakenteilla (KR11-KR14) trendi ei ole yhtä selkeä, mutta keskimää-
rin noin 1 m etäisyydeltä penkereen reunasta mitatut E2-moduulit ovat alhaisempia 
kuin muualta penkereen poikkileikkauksessa. Tiiviyssuhteissa sen sijaan ei näyttäisi 
olevan kovin selkeää trendiä luonnonmateriaalirakenteilla. 
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Kuva 6.46.  Hipin koepenkereistä levykuormituskokeilla mitatut E2-moduulit penke-
reiden poikkileikkauksissa. 
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Kuva 6.47.  Hipin koepenkereistä levykuormituskokeilla mitatut tiiviyssuhteet E2/E1 
penkereiden poikkileikkauksessa. 
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Kuvassa 6.48 on esitetty levykuormituskokeilla mitatut E2-moduulit Hipin koepenke-
reistä täryttämällä jyrätyltä pinnalta sekä täryttämisen jälkeen staattisesti pelkällä 
valssilla tiivistetyltä pinnalta. Kuvassa 6.49 on esitetty vastaavat tiiviyssuhteet E2/E1. 
Kuvista voidaan havaita E2-moduulin kasvavan keskimäärin 15 %, kun penkereen 
pinta on täryttämisen jälkeen tiivistetty staattisesti valssilla. Vastaavasti myös tii-
viyssuhteet E2/E1 ovat pienempiä valssauksen jälkeen. Mittaustulosten perustella 
voidaan todeta staattisesti valssilla tiivistämisen parantavan penkereen mitattua 
tiiviyttä ja kantavuutta. 
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Kuva 6.48.  Hipin koepenkereistä levykuormituskokeilla mitatut E2-moduulit täryt-
tämällä tiivistetyltä ja täryttämisen jälkeen staattisesti valssatulta pin-
nalta. 
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Kuva 6.49.  Hipin koepenkereistä levykuormituskokeilla mitatut tiiviyssuhteet E2/E1 
täryttämällä tiivistetyltä ja täryttämisen jälkeen staattisesti valssatulta 
pinnalta. 
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Täydentävien levykuormituskokeiden avulla saatiin paljon arvokasta lisätietoa varsin-
kin kalliomurskerakenteiden käyttäytymisestä tiivistystyön aikana. Staattisesti vals-
silla tiivistäminen täryvalssauksen jälkeen paransi penkereiden tiiviyttä ja kantavuut-
ta selkeästi. Lisäksi penkereen keskilinjalta mitattiin parempia tiiviyksiä ja kanta-
vuuksia kuin penkereen reunoilta. Näiden mittaustulosten perusteella voidaan arvioi-
da, että nykyisin yleisesti käytettyyn tiivistykseen täryvalssijyrällä liittyy useita haas-
teita, jotka tulee ratkaista ennen kalliomurskerakenteille asetettavia tiivistystyöohjei-
ta. 
 
Luonnonmateriaalirakenteiden osalta penkereen reunojen vaikutus ei näytä olevan 
yhtä suuri, mutta aivan penkereen reunaosiin liittyy haasteita myös niillä. Lisäksi 
mittaustulosten perusteella on selvää, että mikäli luonnonmateriaalirakenteille asete-
taan levykuormituskokeilla määritettävät tiiviys- ja kantavuusvaatimukset, tulee nii-
den olla arvoina ainakin kantavuuden osalta erisuuruiset kuin kalliomurskemateriaa-
leilla, jotka ovat hyvin tiivistettyinä jäykempiä kuin luonnonmateriaalirakenteet. 
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7 Täydentävät kokeet TTY:llä 

Mittaustulosten alustavan analysoinnin jälkeen havaittiin, että nykyisiä laatuvaati-
muksia ei pystytty käytännössä täyttämään Hipin koepenkereissä. Tästä johtuen pää-
tettiin tutkia, onko nykyisiin laatuvaatimuksiin ylipäätään mahdollista päästä edes 
hallituissa olosuhteissa. TTY:n rakennushalliin tehtyjä koerakenteita käsitellään kap-
paleessa 7.1. Säteilymittauslaitteen tarkkuutta ja maksimikuivatilavuuspainon vertai-
luarvoa tutkivaa koejärjestelyä käsitellään kappaleessa 7.2. 
 

7.1 Tiivistyskokeet TTY:n rakennushallissa 

7.1.1 Koerakenteiden tekeminen ja mittaustulokset 

Koesarja 1 
Tiivistyskokeiden ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kolmen koerakenteen sarja TTY:n 
rakennushallin koekuopassa. Kokeet olivat osa Ossi Peltokankaan kandidaatintyötä. 
Koerakenteet tehtiin noin 2,5 m x 2,5 m kokoisina johtuen koekuopan koosta. Raken-
teiden korkeus oli noin 0,5 m. Koesarjassa pohjamaana oli noin 0,5 m kerros karkeaa 
kalliomursketta, jonka alla oli noin 3,5-4 m paksuinen kerros hiekkaa. Koekuopan 
rakenteiden tarkoituksena oli ensisijaisesti tutkia vesipitoisuuden vaikutusta kallio-
murskemateriaalin tiivistymiseen, koska Hipin koepenkereistä mitattiin systemaatti-
sesti kastelluista kalliomurskerakenteista pehmeän pohjamaan alueelta jopa korke-
ampia kantavuusarvoja ja parempia tiiviysasteita kuin vastaavista, mutta kuivempina 
tiivistetyistä kantavan pohjamaan alueelle tehdyistä kalliomurskerakenteista. Merkit-
tävimpänä erona koerakenteissa oli työmenetelmä. Kokeissa käytetyn kalliomurskeen 
raekokojakautuma on esitetty kuvassa 7.1. Kokeissa käytettiin samaa Routakallion 
kalliomursketta kuin Hipin koepenkereissä. 
 

 
Kuva 7.1.  Kokeissa käytetyn kalliomurskeen raekokojakautuma. 
 
 
Ennen koekuopan rakenteiden tekoa pohjamaan päälle ja laatikon reunoille tehtiin 
kaksinkertaisesta rakennusmuovista ja suodatinkankaasta kaukalo, jolla pyrittiin 
varmistamaan lisättävän veden pysyminen rakenteessa. Koerakenteet tehtiin viitenä 
noin 100 mm paksuisena kerroksena (kuva 7.2). Kalliomurske pyrittiin levittämään 
rakennekerroksiin mahdollisimman tasaisesti materiaalin lajittumisen estämiseksi. 
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Rakennekerrosten tiivistämiseen käytettiin 100 kg:n painoista, sähkökäyttöistä täry-
levyä. Rakennekerrokset tiivistettiin vakiotyömäärällä. 
 

 
Kuva 7.2.  Ensimmäisen koesarjan rakentaminen alkuvaiheessaan. 
 
 
Rakenteet tehtiin kolmen kokeen sarjana siten, että jokaiseen tiivistettävään kerrok-
seen lisättiin vettä vakiomäärä, jota nostettiin rakenteiden välillä. Taulukossa 7.1 on 
esitetty rakenteista määritetyt vesipitoisuudet ennen rakennekerroksen tiivistämisen 
aloittamista sekä Troxler-laitteella mitatut vesipitoisuudet valmiista koerakenteesta. 
Taulukosta huomataan, että kalliomurskerakenteen kasteleminen yli optimivesipitoi-
suuden ei ole tiivistämisen kannalta ongelmallista, sillä materiaali läpäisee vettä erit-
täin hyvin, ja Troxler-laitteella läheltä rakenteen pintaa mitatut vesipitoisuudet ovat 
jo alhaisemmat kuin ennen tiivistämistä otetuista näytteistä määritetyt vesipitoisuu-
det. Tämä kertoo siitä, että murskeessa välittömästi kastelun ja tiivistämisen jälkeen 
oleva vesipitoisuus riippuu enimmäkseen kalliomurskemateriaalin vedenpidätysky-
vystä. 
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Taulukko 7.1.  Koerakenteiden vesipitoisuudet. 
KOERAKENNE 1 

Syvyys Näyte Troxler Syvyys 
(kerroksittain) Vesipitoisuus Vesipitoisuus ka.   

[mm] [%] [%] [mm] 

0-100 (1) 3,1 2,2 50 
2,2 100 

100-200 (2) 2,1 2,1 150 
2,0 200 

200-300 (3) 2,2 1,8 250 
1,8 300 

300-400 (4) 1,8     
400-500 (5) 2,8     

KOERAKENNE 2 
Syvyys Näyte Troxler Syvyys 

(kerroksittain) Vesipitoisuus Vesipitoisuus ka.   
[mm] [%] [%] [mm] 

0-100 (1) 3,6 2,8 50 
2,6 100 

100-200 (2) 3,3 2,6 150 
2,5 200 

200-300 (3) 3,5 2,6 250 
2,4 300 

300-400 (4) 2,9     
400-500 (5) 2,3     

KOERAKENNE 3 
Syvyys Näyte Troxler Syvyys 

(kerroksittain) Vesipitoisuus Vesipitoisuus ka.   
[mm] [%] [%] [mm] 

0-100 (1) 3,8 2,4 50 
2,2 100 

100-200 (2) 4,7 2,1 150 
2,1 200 

200-300 (3) 3,0 2,2 250 
2,3 300 

300-400 (4) 3,4     
400-500 (5) 3,8     

 
 
Koerakenteista tehdyt mittaukset on esitetty kuvassa 7.3. Rakentamisen edetessä 
kerrosten tiiviyttä ja kantavuutta tarkkailtiin kannettavalla pudotuspainolaitteella 
viidestä pisteestä. Valmiin rakenteen pinnasta mitattiin tiiviyttä ja vesipitoisuutta 
Troxler-laitteella kuudesta pisteestä sekä rakenteen tiiviyttä ja kantavuutta levykuor-
mituskokeilla kuudesta mittauspisteestä. Mittauspisteet sijaisivat rakenteen keski-
osissa, jotta koekuopan reunojen vaikutus mittaustuloksiin olisi mahdollisimman 
vähäinen. 
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Kuva 7.3.  Koerakenteiden mittauspisteet. 
 
 
Kuvassa 7.4 on esitetty kannettavalla pudotuspainolaitteella mitatut tiiviyssuhteet 
kerroksittain ensimmäisestä koesarjasta. Kuvasta huomataan, että mittaustulokset 
täyttävät vähintään 95 % tiiviysastetta tarkoittavan InfraRYL 2010 mukaisen 
tiiviyssuhteen Emax/E1 < 2,1. Mittausten mukaan rakenteen kastelulla ei olisi 
vaikutusta rakenteen tiivistymiseen, vaan kaikissa täytöissä tiiviyssuhde on 
keskimäärin noin 1,6-1,7. 
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Kuva 7.4.  Ensimmäisestä koesarjasta rakenteiden eri tasoilta kannettavalla pudo-
tuspainolaitteella mitatut tiiviyssuhteet Emax/E1. 

 
 
Kuvassa 7.5 on esitetty Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet ensimmäisestä koesar-
jasta. Tiiviysasteelle käytettiin maksimikuivatilavuuspainon vertailuarvoa 20,76 
kN/m3, joka määritettiin Proctor-sullonnalla. Mittausten mukaan rakenne tiivistyy 
syvemmälle mentäessä. Tämä voi johtua osin materiaalin lajittumisesta ja osin myös 
kappaleessa 6.1.1 kuvailluista mittausteknisistä ongelmista. Yli 200 mm syvyydestä 
tehtyjen mittausten perusteella rakenteet näyttävät täyttävän luonnonmateriaaleista 
tehdyille eristys- ja välikerroksille asetetun tiiviysvaatimuksen.  
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Toisin kuin kannettavan pudotuspainolaitteen mittaustulosten mukaan, Troxler-
laitteella tehdyt mittaukset osoittavat, että rakennekerrosten kastelu ennen tiivistä-
mistä edesauttaa kerroksen tiivistymistä. 
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Kuva 7.5.  Ensimmäisestä koesarjasta valmiiden rakenteiden pinnalta suoramitta-
uksena Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet. 

 
 
Kuvassa 7.6 on esitetty levykuormituskokeilla mitattujen kantavuuksien keskiarvot. 
Kokeiden perusteella määritetyttiiviyssuhteet E2/E1 on esitetty kuvassa 7.7. 
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Kuva 7.6.  Levykuormituskokeilla mitatut E2-moduulit ensimmäisessä koesarjassa. 
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Kuva 7.7.  Levykuormituskokeiden tiiviyssuhteet E2/E1 ensimmäisessä koesarjassa. 
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Mittaustulosten perusteella rakenteiden kastelu paransi mitattuja E2-moduuleja 
systemaattisesti. Tiiviyssuhteen kehittymisestä sen sijaan ei voida olla täysin 
varmoja, koska koerakenteessa 2 tiiviyssuhde on suurempi kuin kastelemattomassa 
koerakenteessa 1. Sen sijaan eniten kastellussa koerakenteessa 3 tiiviyssuhde on 
sarjan pienin.  
 
Koesarjat 2 ja 3 
Koska ensimmäisistä koerakenteista saatiin varsin kannustavia tuloksia koemene-
telmän toimivuudesta, päätettiin kesän 2010 aikana tehdä lisäkokeita koekuopassa. 
Kokeet tehtiin muutoin vastaavalla periaatteella, mutta ensimmäisessä koesarjassa 
pohjamaana ollut mursketäyttö poistettiin. Näin ollen seuraavissa koesarjoissa 
pohjamaana oli hiekka, jonka raekokojakautuma on esitetty kuvassa 7.8. 
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Kuva 7.8.  Toisen ja kolmannen koesarjan pohjamaana olevan hiekan raekokoja-

kautuma. 
 
Toinen ero ensimmäiseen koesarjaan oli rakennettavan täytön paksuus, joka ensim-
mäisessä koesarjassa oli noin 500 mm. Toisessa ja kolmannessa koesarjassa täytön 
paksuus oli noin 700 mm. Toisessa koesarjassa materiaalina käytettiin hiekkaa (kuva 
7.9), joka oli rakeisuudeltaan jokseenkin samankaltainen kuin Hipin koerakenteissa 
käytetty sorainen hiekka. Kolmannessa koesarjassa käytettiin samaa kalliomursketta 
kuin ensimmäisessä koesarjassa.  
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Kuva 7.9.  Toisessa koesarjassa käytetyn hiekan raekokojakautuma. 
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Toisessa koesarjassa mittaukset tehtiin muutoin samoin kuin ensimmäisessä, mutta 
Troxler-laitteella mitattiin tiiviyttä ja vesipitoisuutta myös rakenteen alemmasta puo-
likkaasta, koska hiekkaisilla materiaaleilla Troxler-laitteella mittaaminen ei vaadi 
työläiden mittaputkien asentamista, kuten esim. kalliomurskeella.  
 
Toisen koesarjan ensimmäinen täyttö (RAK 1) tehtiin kohtalaisen kuivalle, n.1,5 % 
vesipitoisuudessa olleelle materiaalille. Toinen täyttö (RAK 2) pyrittiin tekemään lä-
hes materiaalin optimivesipitoisuudessa, joka oli Proctor-sullonnan perusteella noin 
10,2 %. Kolmannessa täytössä (RAK 3) pyrittiin pääsemään yli materiaalin optimi-
vesipitoisuuden. Jokaisesta rakennettavasta kerroksesta otettiin näyte vesipitoisuu-
den määrittämistä varten ennen kerroksen tiivistämistä. RAK 2 ja RAK 3 vesipitoisuu-
det kerroksittain ennen tiivistämistä on esitetty taulukossa 7.2. 
 
Taulukko 7.2.  RAK 2 ja RAK 3 rakennekerrosten vesipitoisuudet. 

Kerros (cm) 
Vesipitoisuus (%) 

RAK 2  RAK 3 

0..‐12  9,7  11,9 

‐12..‐24  9,5  12,1 

‐24..‐36  10,4  11,9 

‐36..‐48  12,1  12,1 

‐48..‐60  11,8  13,1 

‐60..‐72  11,2  12,5 
 
 
Rakenteen tiivistymistä seurattiin rakennekerroksittain kannettavalla pudotuspaino-
laitteella, joka soveltuu ohuiden rakennekerrosten tiivistymisen tarkkailuun varsin 
hyvin helppokäyttöisyytensä takia. Kuvassa 7.10 on esitetty kannettavalla pudotus-
painolaitteella mitatut tiiviyssuhteet Emax/E1 koerakenteittain ja kerroksittain. Taulu-
kon 6.1 mukaan 200 mm kuormituslevyllä 95 % tiiviysaste tarkoittaa kannettavan 
pudotuspainolaitteen tiiviyssuhdetta 2,1. Kuvasta 7.10 huomataan, että kannettavan 
pudotuspainolaitteen mukaan rakennekerrokset on tiivistetty hyvin, keskimäärin yli 
95 % tiiviyteen. 
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Kuva 7.10.  Kannettavalla pudotuspainolaitteella eri syvyystasoilta mitatut tiiviys-
suhteet Emax/E1 koesarjassa 2. 
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Kuvassa 7.11 on esitetty Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet. Mittauksissa käytettiin 
materiaalin maksimikuivatilavuuspainon vertailuarvona Proctor-sullonnalla määritet-
tyä arvoa 19,21 kN/m3. Kuvasta voidaan havaita, että Troxler-laitteelle näyttää olevan 
ominaista mittaustuloksen kasvaminen syvemmältä mitattaessa. Tämä johtuu toden-
näköisimmin kappaleessa 6.1.1 kuvatuista ongelmista. Näin ollen ei voida olla täysin 
varmoja tiiviysasteiden oikeellisuudesta, koska mittaukset on tehty kahtena erillisenä 
mittauksena rakentamisen edetessä. 
 

 
Kuva 7.11.  Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet koesarjassa 2. Mittaussyvyydet -

50…-300 mm on mitattu suoramittauksena valmiin rakenteen pinnalta 
ja mittaussyvyydet -410…-660 mm suoramittauksena rakenteen täytön 
edettyä puoliväliin. 

 
Valmiiden koerakenteiden ja pohjamaan pinnalta mitattiin kantavuutta ja tiiviyttä 
levykuormituskokeilla. Kuvassa 7.12 on esitetty koesarjan 2 rakenteiden kantavuusar-
vot E2 ja kuvassa 7.13 tiiviyssuhteet E2/E1. Mittaustulosten mukaan rakenteen kaste-
leminen ennen tiivistämistä pienentää tiiviyssuhteita. Verrattuna kuivana tiivistettyyn 
rakenteeseen kastelu parantaa myös rakenteen kantavuusarvoja, mutta vesipitoisuu-
den noustessa yli optimin ennen tiivistämisen aloittamista, kantavuusarvot eivät enää 
parane. 
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Kuva 7.12.  Levykuormituskokeiden E2-moduulit koesarjasta 2. 
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Kuva 7.13.  Levykuormituskokeiden tiiviyssuhteet E2/E1 koesarjassa 2. 
 
 
Koesarja 3 toteutettiin samalla periaatteella kuin koesarja 2. Koesarjassa käytettiin 
materiaalina samanlaista kalliomursketta kuin koesarjassa 1 (raekokojakautuma ku-
vassa 7.1). Ensimmäinen täyttö (RAK 4) tehtiin murskeella, jonka vesipitoisuus oli 
ennen tiivistämistä otettujen näytteiden perusteella noin 0,5 %. Toisen (RAK 5) ja 
kolmannen täytön (RAK 6) määritetyt vesipitoisuudet rakennekerroksittain ennen 
tiivistämisen aloittamista on esitetty taulukossa 7.3. Taulukosta nähdään, että vesipi-
toisuus oli toisessa ja kolmannessa täytössä lähes sama, vaikka kolmanteen täyttöön 
lisättiin toiseen täyttöön verrattuna kaksinkertainen määrä vettä. 
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Taulukko 7.3.  Kolmannen koesarjan kasteltujen rakenteiden vesipitoisuudet ennen 
rakennekerroksen tiivistämistä. 

 

Kerros 
(cm) 

Vesipitoisuus (%) 

RAK 5 RAK 6 
0..-12 2,7 3,8 

-12..-24 3,2 3,4 

-24..-36 3,1 2,7 
-36..-48 3,6 2,7 
-48..-60 3,5 3,2 

-60..-72 3,7 3,6 
 
 
Rakennekerroksittain kannettavalla pudotuspainolaitteella mitatut tiiviyssuhteet 
Emax/E1 rakenteista 4 ja 5 on esitetty kuvassa 7.14. Rakenteesta 6 mittaustuloksia ei 
ole, koska mittauslaitetta ei ollut sen rakentamisen aikana käytettävissä. Rakenteen 6 
tiiviyden ja kantavuuden kehittymistä seurattiin levykuormituskokeilla kahden ker-
roksen välein. Kantavuusarvot E2 on esitetty kuvassa 7.15 ja tiiviyssuhteet E2/E1 ku-
vassa 7.16. 
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Kuva 7.14.  Kannettavalla pudotuspainolaitteella mitatut tiiviyssuhteet Emax/E1 kol-

mannen koesarjan rakenteista 4 ja 5. 



136 

0

50

100

150

200

250

300

350

RAK 6 1/3 RAK 6 2/3 RAK 6

E2
-m

od
uu

li 
(M

Pa
)

 
Kuva 7.15.  Levykuormituskokeella rakentamisen edetessä mitatut E2-moduulit koe-

rakenteesta 6. 
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Kuva 7.16.  Levykuormituskokeella rakentamisen edetessä mitatut tiiviyssuhteet 

E2/E1 koerakenteesta 6. 
 
 
Rakenteiden tiiviyttä mitattiin Troxler-laitteella rakenteisiin asennetuista suojaput-
kista valmiin rakenteen pinnalta suoramittauksina. Mitatut tiiviysasteet on esitetty 
kuvassa 7.17. Maksimikuivatilavuuspainon vertailuarvona käytettiin samaa Proctor-
sullonnalla määritettyä tulosta kuin koesarjassa 1. Kuvasta voidaan havaita saman-
kaltainen tiiviysasteen kehittyminen rakenteessa syvemmälle mentäessä kuin muis-
sakin koesarjoissa. Tosin kalliomurskemateriaaleilla trendi ei ole yhtä selkeä kuin 
luonnonmateriaaleilla. 
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Kuva 7.17.  Troxler-laitteella mitatut tiiviysasteet rakenteiden yläosista koesarjassa 
3. 

 
 
Rakenteiden kantavuutta ja tiiviyttä mitattiin valmiiden rakenteiden pinnalta levy-
kuormituskokeilla. Kuvassa 7.18 on esitetty rakenteiden kantavuusarvot E2 ja kuvassa 
7.18 tiiviyssuhteet E2/E1. Verrattuna Hipin koepenkereisiin mitatut E2-moduulit ovat 
varsin korkeita. Syinä tähän voivat olla koerakenteen luonne ja tiivistystapa. Koekuo-
passa rakenteet tehtiin eräänlaisen laatikon sisään, jolloin rakennekerroksen reunat 
on tuettu, eikä materiaali pääse pakenemaan sivuille tiivistettäessä. Koekuopassa 
käytettiin tiivistyksessä tärylevyä, kun taas Hipin koepenkereissä tiivistämiseen käy-
tettiin valssijyrää.  
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Kuva 7.18.  Levykuormituskokeilla mitatut E2-moduulit koesarjasta 3. 
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Kuva 7.19.  Levykuormituskokeilla mitatut tiiviyssuhteet E2/E1 koesarjasta 3. 
 

7.1.2 Yhteenveto täydentävistä kokeista 

Veden lisäämisen vaikutus tuli kaikissa koesarjoissa varsin selkeästi esille. Kallio-
murskerakenteilla veden lisääminen paransi poikkeuksetta rakenteen tiiviyttä ja kan-
tavuutta, eikä rakenteita oikeastaan voinut kastella liikaa ajatellen rakenteen tiivis-
tymistä. Luonnonmateriaalirakenteilla kastelun vaikutus näkyi myös positiivisena.  
 
Tiiviyden mittausmenetelmistä Troxler-laitteelle näyttää olevan ominaista, että tii-
viysaste kasvaa mittaussyvyyden mukaan. Näin ollen mikäli Troxler-laitteen käyttö 
tiiviyden mittausmenetelmänä laadunvalvonnassa sallitaan, on myös mietittävä, vaa-
ditaanko laatudokumenteissa tiiviysasteet tietyiltä syvyyksiltä.  
 
Levykuormituskokeella mitattava tiiviyssuhde E2/E1 on sen sijaan varsin ongelmalli-
nen. Nykyisten laatuvaatimusten mukaan tiiviyssuhteen tulee olla eristyskerroksen 
pinnalla < 3 ja välikerroksen pinnalla < 2. Käytännössä edes hallituissa oloissa yhdes-
säkään mittauksessa ei päästy rakennekerrosten osalta tiiviyssuhteen arvoon 2 tai 
alle. Näin ollen tuleekin harkita, onko tälle vaatimukselle olemassa riittäviä perustei-
ta.  
 
Vastaavasti ratoihin liittyneissä projekteissa esille nousseeseen kantavuusvaatimuk-
seen; E2 > 180 MPa välikerroksen osalta ja E2 > 160 MPa eristyskerroksen osalta; liit-
tyvään ongelmaan ei näyttäisi kalliomurskerakenteilla olevan juurikaan perusteita. 
Hallituissa oloissa saavutetut moduuliarvot ovat jo ohuemmilla rakenteilla selkeästi 
korkeampia kuin laatuvaatimukset.  Kokeista mitattujen levykuormituskoetulosten 
mukaan (kuva 7.15) kantavuusarvo kasvaa tasaisesti kerrospaksuuden kasvaessa. 
Ödemarkin kaavalla laskettuna saadaan taulukon 7.4 mukainen tulos. Käytetyn kal-
liomurskeen mitoitusmoduuli on noin 400 MPa. Mitoitusmoduuli määritettiin kokei-
lemalla, jolloin levykuormituskokein mitatut moduulit täsmäsivät teoreettiseen las-
kentaan kerroksittain riittävällä tarkkuudella.  
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Taulukko 7.4.  RAK 6 mitatut ja Ödemarkin kaavalla (kaava 2.6) lasketut moduuliarvot 
sekä teoreettinen vertailu Hipin koerakenteeseen 7. 

Levykuormituskokeilla mitatut arvot Ödemarkin kaavalla lasketut arvot 
Pohjamaa Kerros 1 Kerros 2 Kerros 3 Kerros 1 Kerros 2 Kerros 3   

75 177 255 326 167 261 328 Ep (Mpa) 
        75 167 261 Ea (Mpa) 
  240 240  240  240 240 240 Kerrospaksuus (mm) 
        400 400 400 E (mit) 

        
Vastaavasti Ödemarkin kaavalla laskettuna Hipin koepenkereen 7 teoreettinen kantavuusarvo olisi: 

        

Rakennekerros 1 Rakennekerros 2 Valmis eristysker-
ros Valmis välikerros   

49 133 235 314 359 382 393 Ep (Mpa) 
10 49 133 235 314 359 382 Ea (Mpa) 

250 250 250 250 250 250 300 Kerrospaksuus (mm) 
400 400 400 400 400 400 400 E (mit) 

 
 

7.2 Troxler-laitteen tarkkuuskokeet 

Etenkin kalliomurskerakenteiden osalta aiemmat mittaustulokset antoivat aihetta 
epäillä Troxler-laitteen mittaustarkkuutta. Näin ollen päätettiin tehdä koejärjestely, 
jonka avulla voidaan arvioida asiaa. Kokeessa tiivistettiin materiaalia laatikon muo-
toiseen astiaan, jonka tilavuus tunnettiin (kuva 7.20). Lisätty materiaali punnittiin, 
jolloin kokeen lopputuloksena saadaan laskettua laatikkoon sullotun materiaalin tila-
vuuspaino. Sen jälkeen Troxler-laitteella mitattua tilavuuspainoa voidaan verrata 
laskennalliseen ja arvioida Troxler-laitteen mittaustarkkuutta. Lisäksi kalliomurskeille 
tehdyissä kokeissa tutkittiin mittauksen toistettavuutta ja kalliomurskeeseen asen-
nettavista mittaputkista johtuvia epävarmuuksia. 
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Kuva 7.20.  Troxler-laitteen tarkkuuskokeet tehtiin noin 1 x 1 x 0,4 m3 kokoisessa 

laatikossa. 
 
 
Testit kalliomurskeelle 
Kalliomurskeelle tehtiin kaksi erillistä koetta. Molemmissa kokeissa kalliomurskee-
seen asennettiin viisi mittaputkea. Ensimmäisessä kokeessa putket yritettiin asentaa 
mahdollisimman suoraan ja toisessa kokeessa putket yritettiin asentaa hieman vi-
noon. Molemmissa kokeissa tutkittiin myös mittauksen toistettavuutta. Kokeissa mi-
tattiin viidestä mittauspisteestä kuudelta eri syvyydeltä. Mittaus toistettiin jokaisessa 
pisteessä viisi kertaa. Kuvassa 7.21 on esitetty mittausten keskihajonta mittaussy-
vyyksittäin ensimmäisestä kokeesta. Kuvasta havaitaan, että keskihajonta on noin 
0,5-1,0 %-yksikön luokkaa lukuun ottamatta pistettä numero 5, jossa mittaputki oli 
hieman vinossa tiivistyksen jälkeen. Mittaputkesta numero 2 ei saatu mittaustuloksia, 
sillä sen yläpää katkesi tiivistämisen aikana. Myös tiiviysasteiden absoluuttiarvot 
olivat varsin hyviä, keskimäärin 98…102 % lukuun ottamatta muutamia 50 mm sy-
vyydeltä tehtyjä mittauksia, joissa tiiviysaste oli 90…95 % luokkaa. 
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Kuva 7.21.  Troxler-laitteella mitattujen tiiviysasteiden keskihajonta mittaussyvyyk-
sittäin ensimmäisessä kokeessa. 

 
 
Toisessa kokeessa mittaputket pyrittiin asentamaan hivenen vinoon, jotta mittaputki-
en asennon merkityksestä saataisiin lisätietoa. Kokeessa mittaputket 1 ja 2 olivat 
selkeästi vinossa, putket 3-5 vain hiukan vinossa. Tästä huolimatta mittaustulosten 
toistettavuus on selkeästi huonompi (kuva 7.22) kuin tasaiselta pinnalta mitattaessa. 
Näin ollen voidaan todeta, että vain tasaiselta pinnalta ja mittaputken ollessa suoras-
sa voidaan luottaa mittaustulosten toistettavuuteen. 
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Kuva 7.22.  Troxler-laitteella mitattujen tiiviysasteiden keskihajonta toisessa ko-
keessa. 

 
 
Tiiviysasteissa ero oli niin ikään selkeä. Selkeästi vioissa mittauspisteissä (pisteet 1 
ja 2) tiiviysasteet vaihtelivat syvyyksittäin hyvin paljon välillä 80...95 %. Vain vähän 
vinoissa pisteissä vaihtelu tiiviysasteissa oli selvästi pienempää ollen välillä 
93…99 %. 
 
Kuvassa 7.23 on esitetty tiiviysasteiden keskihajonta tarkasteltuna pistekohtaisesti 
kaikilta mittaussyvyyksiltä. Hajonta on suurempaa kuin kuvassa 7.21, joka vahvistaa 
käsitystä Troxler-laitteelle ominaisen tiiviysasteen kasvamisen syvyyssuunnassa.  



142 

Toisaalta taas, kun lasketaan kokeessa 1 kaikkien tehtyjen mittausten tiiviysasteiden 
keskiarvo, päädytään arvoon 99,7 %. Näin ollen voidaan toisaalta todeta, että Troxler-
laite voi olla myös käyttökelpoinen ja tarkka tiiviyden mittausmenetelmä kalliomurs-
kemateriaaleille riippuen kolmesta reunaehdosta. Maksimikuivatilavuuspainon vertai-
luarvo on ehdoista kaikista kriittisin. Näissä kokeissa sen määrittäminen oli helppoa, 
koska laatikon tilavuus ja laatikkoon lisätyn materiaalin massa olivat tarkoin tiedossa. 
Yleensä maksimikuivatilavuuspaino määritetään myös murskeille Proctor-sullonnan 
avulla. Taulukossa 4.4 on tämän projektin yhteydessä saatu lähtökohtaisesti samalle 
kalliomurskeelle Proctor-sullonnassa 2,6 kN/m3 ero, joten Proctor-sullontaa ei voida 
pitää kaikilta osin riittävän varmana menetelmänä kalliomurskeen maksimikuivatila-
vuuspainon määrittämiseen. 
 
Toinen reunaehdoista on riittävä mittauspisteiden määrä. Ensimmäisessä kokeessa 
neljästä pisteestä mitattiin viideltä syvyydeltä viisi erillistä mittauskertaa, jolloin 
mittausten kokonaismääräksi muodostui 100 mittausta. Näin suuri mittausten määrä 
noin yhden neliömetrin kokoiselle alueelle ei luonnollisesti ole realismia kentällä 
mitattaessa, mutta kenttämittauksistakin pitäisi mitata useilta eri syvyyksiltä riittä-
vän syvältä rakenteesta ja useasta mittauspisteestä luotettavan mittaustuloksen 
saamiseksi. Kolmas reunaehto on käytettävien mittaputkien suoruus mitattaessa, 
koska mittaputkien vinous kasvattaa mittaustulosten hajontaa ja näin ollen heikentää 
mittausten luotettavuutta. 
 

0,00 %

1,00 %

2,00 %

3,00 %

4,00 %

5,00 %

6,00 %

7,00 %

P1 P3 P4 P5

K
es

ki
ha

jo
nt

a 
(%

-y
ks

ik
kö

ä)

Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 3 Mittaus 4 Mittaus 5
 

Kuva 7.23.  Troxler-laitteella mitattu mittauspistekohtainen keskihajonta ensimmäi-
sessä kokeessa.  

 
 
Kokeet luonnonmateriaalilla 
Kolmas koe tehtiin samassa laatikossa käyttäen samaa hiekkaa kuin kappaleen 7.1 
kokeissa. Keskihajonta mittauspisteittäin on esitetty kuvassa 7.24. Kuvasta nähdään, 
että luonnonmateriaaleilla hajonta on keskimäärin aavistuksen suurempi kuin kallio-
murskeilla.  
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Kuva 7.24.  Troxler-laitteella mitattujen tiiviysasteiden keskihajonta mittauspisteit-

täin kolmannessa kokeessa, materiaalina hiekka. 
 
 
Kuvassa 7.25 on esitetty tiiviysasteiden keskihajonta soraiselle hiekalle mittaussy-
vyyden mukaan. Kuvasta nähdään, että näiden mittausten perusteella hajonta on 
samaa luokkaa kalliomurskemateriaalin kanssa.  
 
Koerakenteessa 3 mitattujen kaikkien tulosten tiiviysasteen keskiarvo oli 97,3 %. 
Oletusarvoisesti sen olisi kuitenkin pitänyt olla lähes 100 % johtuen laskennallisesta 
vertailuarvosta. Tästä syystä tehtiin vielä toinen koe hiekkamateriaalille. 
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Kuva 7.25.  Troxler-laitteella mitattujen tiiviysasteiden keskihajonta mittaussyvyy-

den mukaan kolmannessa kokeessa, materiaalina hiekka. 
 
 
Neljännessä kokeessa pyrittiin toistamaan koe numero 3 sillä erotuksella, että erillisiä 
mittauskertoja kasvatettiin kalliomurskeille tehtyjä kokeita vastaavaan viiteen. Ku-
vassa 7.26 on esitetty keskihajonta mittauspisteittäin neljännessä koesarjassa. Ku-
vassa 7.27 on esitetty keskihajonta mittaussyvyyksittäin. Hajonta on keskimäärin 
samankaltainen kuin kokeessa 3 sillä erotuksella, että useammalla mittauskerralla 
mitattuna tiiviysaste muuttuu syvyyden funktiona luonnonmateriaalissa hivenen vä-
hemmän kuin kalliomurskeessa. Neljännestä koesarjasta tiiviysasteiden keskiarvo oli 
97,4 %, joten eron laskennalliseen 100 % arvoon täytyy johtua näiden kokeiden pe-
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rusteella mittalaitteen epätarkkuudesta. Tämä ero mittaustarkkuudessa voi olla jois-
sain tapauksissa ratkaiseva ajatellen 95 % tiiviysasteen keskiarvovaatimusta. Mitta-
laitteesta johtuvaa epätarkkuutta tuleekin pohtia jatkossa tarkemmin, koska nyt teh-
dyt mittaukset ja tarkkuuskokeet pätevät vain nyt käytössä olleelle laitteelle. 
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Kuva 7.26.  Troxler-laitteella mitattujen tiiviysasteiden keskihajonta mittauspisteit-
täin neljännessä kokeessa, materiaalina sorainen hiekka. 
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Kuva 7.27.  Troxler-laitteella mitattujen tiiviysasteiden keskihajonta mittaussyvyyk-
sittäin neljännessä kokeessa, materiaalina sorainen hiekka. 

 
Yhteenvetona Troxler-laitteen tarkkuuskokeista voidaan todeta, että Troxler-laitteen 
mittaustarkkuus hyvältäkin pinnalta näyttäisi olevan noin + 2 %-yksikköä. Näin ollen 
tulee harkita, mikä on sopiva raja-arvo vaaditulle tiiviysasteelle. Kalliomurskeiden 
osalta raja-arvoakin kriittisempää on kuitenkin maksimikuivatilavuuspainon vertai-
luarvon määrittäminen. Proctor-sullonnoissa saatiin tämänkin projektin puitteissa 
samalle kalliomurskeelle eri sullonnoissa noin 2,5 kN/m3 ero, joten pelkästään tässä 
määrityksessä voidaan päätyä arvoon, jota on käytännössä mahdotonta saavuttaa. 
Näin ollen tulisikin pohtia, millä menetelmällä maksimikuivatilavuuspainon vertai-
luarvo määritetään.  
 
Tämän projektin kannalta oleellista oli huomata, että kalliomurskeista tehtyjen raken-
teiden maksimikuivatilavuuspainon vertailuarvoiksi saatiin laatikkoon huolellisesti 
sullomalla 20,50 kN/m3 ja 20,99 kN/m3, joten Hipin koepenkereissä käytetty 
20,76 kN/m3 arvo oli varsin sopiva eikä sitä tarvinnut korjata. 
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8 Päätelmät ja jatkotutkimustarpeet 

8.1 Työmenetelmät 

Eristys- ja välikerroksen laatuun vaikuttavat useat asiat rakentamisen aikana. Raken-
nekerrosmateriaalin tiivistämisen kannalta näistä tärkeimpiä ovat: 

• materiaalin lajittumisen hallinta 
• materiaalin kastelu 
• kerralla rakennettava kerrospaksuus 
• tiivistystapa 

 
Lajittumisen estäminen 
Materiaalien lajittumista saattaa tapahtua useissa eri vaiheissa rakentamisprosessin 
aikana. Lajittumiseen tulee kiinnittää huomiota etenkin kalliomurskemateriaalien 
osalta. Materiaalien läjittäminen sekä kiviaineksen tuotantopaikalla että välivaras-
toissa voi aiheuttaa lajittumista. Tämä on kuitenkin varsin vähäisin toimin estettävis-
sä. Keinoksi riittää aumaläjitys, missä kuormat kipataan eri kerroksiin ja kerroksen 
reunoille jätetään riittävä suojaetäisyys, jotta materiaali ei valu auman reunoilta 
alempiin kerroksiin.  
 
Lajittumista voi tapahtua materiaalin levityksessä rakennekerrokseen. Materiaali tu-
lee levittää kerrokseen puskemalla joko puskutraktorilla tai vastaavalla laitteella. 
Tärkeintä on nimenomaan materiaalin puskeminen, sillä se vähentää erikokoisten 
rakeiden erottumista ja jättää riittävän määrän pieniä rakeita rakennekerroksen pin-
taan. Puskutraktorin käyttö on muutenkin suotavaa, sillä se myös tiivistää valmiin 
rakennekerroksen alustavasti. 
 
Lajittumista voi tapahtua myös tiivistysvaiheessa etenkin, jos tiivistetään hyvin kui-
vaa kalliomursketta. Tärytyksen vaikutuksesta pienet rakeet ja hienoaines valuu ra-
kenteen yläosasta kerroksen alaosiin jättäen yläosan hyvin avoimeksi ja karkearakei-
seksi. Syvyyssuunnassa tapahtuva lajittuminen ei ole rakenteen toiminnan kannalta 
erityisen vakavaa, mutta se vaikuttaa alentavasti rakenteen pinnalta mitattuihin kan-
tavuuksiin ja tiiviyksiin. Syvyyssuuntaista lajittumista voidaan helpoiten vähentää 
tiivistämällä rakennekerros aluksi staattisesti esim. valssijyrällä ilman täryä ja kaste-
lemalla rakennekerros. Tämän jälkeen tiivistäminen voidaan tehdä normaalisti. 
 
Kastelu 
Tutkimuksessa havaittiin kastelun hyvin voimakas vaikutus etenkin kalliomurskeen 
tiivistymiseen. Kalliomurske tiivistyy selvästi paremmin optimivesipitoisuudessa kuin 
lähes kuivana. Eristys- ja välikerroksessa käytettävä kalliomurske sisältää melko vä-
hän hienoainesta ja näin ollen sitoo vain vähän vettä. Kalliomurskeen kasteleminen 
vedenpidätyskyvyn mukaiseen kyllästyspisteeseen ei vaadi suuria vesimääriä. Usein 
riittää vain 2 massa-% vettä. Kalliomursketta ei voi käytännössä kastella liikaa, sillä 
materiaalissa ei pysy määräänsä enempää vettä suuren vedenläpäisevyyden takia. 
Työskenneltäessä pehmeällä pohjamaalla on syytä huomioida pohjamaan häiriinty-
misalttius eikä vettä kannata tästä syystä käyttää kohtuuttomasti. Kastelun avulla 
saavutetaan kuitenkin kiistatta tiiviimpi ja kantavampi rakennekerros.  
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Sora- ja hiekkamateriaalien luontainen vesipitoisuus on huomattavasti KaM-
materiaaleja suurempi. Kasteltaessa ne myös pidättävät suuremman määrän vettä. 
Sora- ja hiekkamateriaalien tehokkain tiivistäminen tapahtuu myös optimivesipitoi-
suudessa. Näitä materiaaleja on kuitenkin mahdollista kastella liikaa, mikä johtaa 
ainakin pinnan liettymiseen ja hieman alentuneeseen tiiviyteen.  
 
Kerralla rakennettava kerrospaksuus 
Tiivistyskaluston syvyysvaikutus on avainasemassa valittaessa kerralla rakennettavaa 
kerrospaksuutta. Tehokkaan työsuorituksen aikaansaamiseksi on edullista käyttää 
mahdollisimman painavaa tiivistyskalustoa, jonka syvyysvaikutus on suuri. Liian pak-
sujen kerrosten rakentaminen johtaa väistämättä heikkoon tiiviyteen kerroksen ala-
osassa. Ongelmallista on kuitenkin osoittaa näin tapahtuvan, sillä kaikki käyttökel-
poiset mittausmenetelmät kohdistuvat lähelle rakenteen pintaa. Tästä syystä raken-
nekerrokset kannattaa rakentaa mieluummin liian ohuina kerroksina kuin liian pak-
suina. Jyräys on myös taloudellisempaa tehdä ohuina kerroksina. Tutkimuksessa teh-
tyjen mittausten mukaan suositeltava kerralla rakennettava kerrospaksuus on enin-
tään 0,5 metriä, kun käytetään kokoluokaltaan 12 tonnin tiivistyskalustoa. 
 
Tiivistystapa 
Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella eristys- ja välikerroksen kalliomurs-
keen tiivistäminen on suositeltavaa aloittaa staattisesti ja kastella rakenne huolelli-
sesti tiivistyksen alkuvaiheessa. Kastellun kerroksen tärytiivistys aloitetaan suurella 
iskunpituudella, jota pienennetään tiivistämisen edetessä. Tiivistäminen täryllä voi-
daan lopettaa, kun jyrän tiiviysmittarin lukemat eivät enää kasva. Ennen varsinaisia 
laadunvalvontamittauksia rakenteen pinta painetaan kiinni valssijyrällä staattisesti, 
mikä tekee rakenteen pinnasta kiinteämmän.   
 
Luonnonmateriaaleille pätevät samat perusperiaatteet, mutta tiivistyksen staattinen 
aloitus ja lopetus eivät ole tarpeellisia hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi.        
 

8.2 Laadunvalvontamittaukset 

Rakennekerroksen tiiviyttä ja kantavuutta voidaan mitata useilla eri menetelmillä. 
Mittausmenetelmien keskeiset ominaisuudet ja tutkimuksessa tehdyt havainnot on 
koottu menetelmäkohtaisesti.  
 
Levykuormituskoe 
Levykuormituskoe osoittautui mittaustulosten perusteella luotettavimmaksi mitta-
usmenetelmäksi. Mittausten toistettavuus on hyvä ja lisääntynyt tiivistystyömäärä 
kasvattaa kantavuutta systemaattisesti. Huolellisesti rakennettujen KaM-rakenteiden 
pitäisi saavuttaa nykyiset kantavuusvaatimukset helposti. Koekuopalla tehdyissä 
mittauksissa saavutettiin jopa kaksinkertaisia kantavuuksia nykyisiin vaatimuksiin 
verrattuna. Kenttäkokeissa kantavuudet eivät olleet yhtä hyviä. Suurin yksittäinen 
vaikuttava tekijä oli lajittuminen syvyyssuunnassa ja pinnan jääminen avoimeksi. 
KaM-rakenteilla mittauspisteen sijainti poikkileikkauksessa vaikutti myös kantavuu-
teen, sillä penkereen keskellä saavutettiin selvästi reunaosaa suuremmat kantavuu-
det.  
 
Tutkimuksessa ilmeni, että ainakin osa konsulttitoimistoista laskee kantavuuden 
kuormituksen alusta maksimikuormitukseen ja -siirtymään vaikka ohjeet (InfraRYL) 
neuvovat laskemaan kantavuuden kuormitusväliltä 30…70 % maksimikuormasta. 



  147   

Kantavuusarvo E2 on jopa 30 % suurempi, kun käytetään jälkimmäistä menetelmää. 
Sen sijaan E1 ei juuri muutu ja vastaavasti tiiviyssuhteesta tulee suurempi jälkimmäis-
tä laskentatapaa käytettäessä.   
 
Tutkimuksessa havaittiin, että tiiviyssuhdevaatimus on huomattavasti kantavuutta 
vaikeampi saavuttaa. Nykyisiin vaatimuksiin ei päästy edes koekuopalla käytetyllä 
huolellisella työskentelytavalla. Havaittiin, että tiiviyssuhde pysyi lähes vakiona vaik-
ka kantavuus kasvoi. Tiiviyssuhde vaihteli myös huomattavasti samasta koeraken-
teesta tehdyissä mittauksissa. Ainakaan KaM-rakenteilla tiiviyssuhde ei ollut havain-
tojen mukaan käyttökelpoinen tiiviyden mittari. 
 
Nykyinen luonnonmateriaalien rakeisuusalue tulisi jakaa useampaan osaan tai väli-
kerrosta olisi paksunnettava, jotta rakenteille voitaisiin asettaa kuormituskestävyy-
den mukainen kantavuusvaatimus. Tiivistämisen näkökulmasta nykyisen rakeisuus-
vaatimusten mukaisella hiekalla ei ole tarpeen saavuttaa kalliomurskeella saavutetta-
via kantavuuksia.  
 
Esitetään seuraavia kantavuusvaatimuksia E2, jotka mitataan penkereen keskeltä 

• kalliomurskeesta rakennettu eristyskerros ≥ 160 MPa 
• kalliomurskeesta rakennettu välikerros ≥ 180 MPa 
• sorasta tai hiekasta rakennettu eristyskerros ≥ 100 MPa 
• sorasta tai hiekasta rakennettu välikerros ≥ 120 MPa 

 
Pudotuspainolaite 
Pudotuspainolaite on potentiaalinen mittausmenetelmä mittauksen nopeuden ansi-
osta. Mittaus vastaa periaatteessa levykuormituskoetta, vaikka onkin luonteeltaan 
dynaaminen. Tässä tutkimuksessa PPL-mittauksia tehtiin vain vähän. Mittaustulokset 
olivat suuruusluokaltaan yhteneviä levykuormituskokeen mittaustulosten kanssa. 
Oletettavasti myös vaadittavat raja-arvot voisivat olla levykuormituskokeella määri-
tettyjen kantavuuksien kaltaisia, mutta taso on syytä varmistaa lisätutkimuksilla.  
 
Pudotuspainolaitteen mittaustuloksen avulla voidaan laskea pintamoduulit eri sy-
vyyksille. Niiden avulla voidaan arvioida kerrosten kantavuutta myös rakenteen pinta-
osaa syvemmältä. Hipin koepenkereissä pintamoduulit osoittivat, että rakenteen ylä-
osa oli huonommin kantavaa, ja että syvemmällä rakenteessa oli selvästi jäykempiä 
kerroksia. Todennäköisin syy tähän oli rakennekerrosten syvyyssuuntainen lajittumi-
nen.  
 
Kannettava pudotuspainolaite 
Kannettavan pudotuspainolaitteen mittaustuloksissa oli suuri hajonta. Mittausmene-
telmän syvyysvaikutus on varsin pieni ja menetelmällä voidaan mitata vain rakenteen 
pintaosan kantavuus. Menetelmä ei sovellu paksujen rakenteiden tiiviyden valvon-
taan. Mittaustuloksiin ei voitu täysin luottaa, sillä mittaustulokseen vaikuttivat mm. 
mittaajan kokemus, mittalaitteen heilunta ja mittauspisteen pysyminen vakiona eri 
pudotuksilla.  
 
Säteilymittauslaite 
Rakennekerroksen tiiviyttä voidaan mitata suoraan säteilymittauslaitteella. Tässä 
tutkimuksessa käytettiin Troxler-laitetta, jonka mittaustulosten keskihajonta oli noin 
+2 %-yksikköä. Lisäksi luonnonmateriaaleilla myös mittaustulosten taso oli lähes 
3 %-yksikköä pielessä. Mittalaitteen asennolla oli kriittinen vaikutus mittaustulosten 
toistettavuuteen, sillä laitteen jäädessä huonoon kontaktiin maan kanssa, mittaustu-
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los muuttui selvästi. Mittaussyvyys vaikutti merkittävästi mittaustuloksiin ja luotetta-
vimmat tulokset saatiin, kun mittaus tehtiin mahdollisimman syvältä.  
 
Kalliomurskeella säteilymittauslaitteen käyttö on hankalaa, sillä eristys- ja väliker-
rosmateriaaliin on työlästä tehdä mittauksen edellyttämä reikä. Reikä voidaan toteut-
taa tiivistämisen alkuvaiheessa asennettavilla mittausputkilla, mutta niiden käänty-
minen vinoon tiivistämisen edetessä aiheuttaa osaltaan mittausvirhettä.   
 
Suuren maksimiraekoon omaavalla materiaalilla kaikkein suurin menetelmään liittyvä 
ongelma on tiiviysasteen laskennassa tarvittavan ja yleensä Proctor-sullonnalla mää-
ritettävän vertailutiheyden luotettavuus. Hieman eri tavalla lajittuneista kalliomurs-
kenäytteistä tehdyissä Proctor-sullonnoissa kuivairtotiheyden maksimi vaihteli yli 
10 %. Säteilymittauslaitteen mittaustuloskin on hyödytön, jos tulosta ei voida luotet-
tavasti verrata mihinkään. Lajittumisen estäminen parantaa tämänkin mittausmene-
telmän luotettavuutta. Hiekka- ja sorarakenteilla vastaavia ongelmia ei esiintynyt.  
 
Tehdyn tutkimuksen mukaan säteilymittauslaitetta ei voida käyttää nykyvaatimusten 
mukaisen kalliomurskeen tiheyden mittaamiseen. Luonnonmateriaaleilla säteilymit-
tauslaitteen käyttö voisi tulla kysymykseen, kun käyttökokemuksia saadaan ensin 
riittävästi. Tiiviysastevaatimus voisi olla volymetrimittauksen kaltainen.  
 
Volymetrimittaukset 
Volymetrimittaukset eivät nykyisellään sovellu varsinkaan karkearakeisille materiaa-
leille liian pienen näytekoon vuoksi. Myös luonnonmateriaaleilla mittauksen vaikutus-
syvyys on hyvin pieni. Mittausmenetelmänä volymetrimittaus on luotettava, kun näy-
temäärä on rakeisuus huomioiden riittävän suuri. Haittapuolena on, se että mittaustu-
loksen saaminen kestää pitkään.   
 
Volymetrimittaukseen voisi kehittää suuremman mittakaavan laitteiston, jonka avulla 
tutkimuksessa havaitut mittakaavaongelmat voitaisiin välttää. Vertailuarvon määrit-
tämistä koskevat kuitenkin samat ongelmat kuin säteilymittauslaitteella.   
 
Esitetään seuraavia tiiviysastevaatimuksia 

• sorasta tai hiekasta rakennettu eristyskerros ≥ 92 % 
• sorasta tai hiekasta rakennettu välikerros ≥ 95 % 

 
Jyrämittarit 
Jyrämittarien avulla tiivistämisestä saadaan reaaliaikaista tietoa, jota voidaan hyö-
dyntää riittävän työmäärän arvioinnissa. Kun mittaustulokset sidotaan paikkaan GPS-
paikantimen avulla, voidaan arvioida alueellisia eroja kantavuuksissa. Jyrämittarin 
avulla tiivistämistä voidaan helposti kohdentaa heikomman kantavuuden alueille. 
Vastaavalla tavalla voidaan kohdentaa myös pistemäisiä valvontamittauksia.  
 
Jyrämittarin mittaustulosta ei voida sellaisenaan käyttää tiiviyden osoittamiseen. Eri 
valmistajien laitteet tuottavat toisistaan poikkeavia mittaustuloksia. Jyräparametrien 
kuten amplitudin ja taajuuden muuttuminen näkyy heti mittaustuloksissa. Mittaustu-
losten tulkinnassa on huomioitava myös jyrän toimintatavan muutokset tiivistystyön 
edetessä. Jyrämittarin mittaustulos voidaan kalibroida tapauskohtaisesti levykuormi-
tuskokeella, mutta saavutettava hyöty jäänee vähäiseksi, sillä samalla vaivalla raken-
teesta tehdään jo varsinaiset kantavuusmittaukset.  
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Esitetään seuraavia suosituksia 
• Jyrämittarin mittaustulokset esitetään karttakuvana. Kun käytetään itsemittaa-

vaa jyrää, pistemäisten mittausten lukumäärää voidaan vähentää.  
 

8.3 Materiaalivaatimukset 

Eristys- ja välikerrosten keskeiset tehtävät ratarakenteessa on antaa tukikerrokselle 
kantava alusta, siirtää ja jakaa tukikerroksesta tulevat kuormitukset pohjamaalle sekä 
estää pohjamaan routaantuminen. Kalliosta murskatut materiaalit toteuttavat yleensä 
ensimmäistä tehtävää luonnonmateriaaleja paremmin, mutta ovat vastaavasti läm-
möneristävyydeltään hieman luonnonmateriaaleja heikompia.  
 
Nykyisten laatuvaatimusten mukainen eristys- ja välikerroksen kalliomurske on hyvin 
tasarakeista sekä vähän hienoainesta ja pieniä rakeita sisältävää materiaalia. Se lajit-
tuu helposti käsiteltäessä. Nykyinen materiaalivaatimus on syntynyt lähinnä routi-
mattomuuden ja materiaalien hienonemisen näkökulmasta. Routimattomuusvaatimus 
ei kuitenkaan estä rakeisuuden muuttamista suhteistuneemmaksi, kunhan hieno-
ainespitoisuutta ei olennaisesti kasvateta. Sekarakeisempi materiaali ei lajittuisi yhtä 
helposti ja nykyinen kantavuusvaatimus olisi entistä helpommin saavutettavissa. 
Materiaalin muuttaminen suhteistuneemmaksi voitaisiin tehdä seulakokojen 2, 4, 8 ja 
16 mm läpäisyprosentteja kasvattamalla molemmissa rajakäyrissä.  
 
Luonnonmateriaalien nykyinen rakeisuusvaatimus mahdollistaa varsin erilaisten so-
rien ja hiekkojen käytön etenkin eristyskerroksessa. Rakeisuusvaatimukset sallivat 
muun muassa ”hiekkapatin”, mikä tekee materiaalista erittäin huonosti tiivistyvän. 
Nykyisen rakeisuusalueen hienorakeisimmat materiaalit eivät mahdollista kovin suu-
ria kantavuuksia.  Sen sijaan tutkimuksessa käytetty rakeisuudeltaan vaatimusalueen 
karkeammalla reunalla sijainnut välikerroksen sora paransi rakenteen kantavuutta 
jopa kalliomursketta enemmän.  
 
Jos myös luonnonmateriaalien laadunvalvontamittauksissa mennään kantavuusajat-
telun suuntaan, täytyy materiaalien raekokovaatimusta muuttaa suhteistuneemmaksi, 
jotta niillä saavutetaan edes kohtalaiset kantavuudet kalliomurskeisiin verrattuna. 
Tämä voitaisiin tehdä muuttamalla eristyskerroksen rakeisuusvaatimuksia väliker-
rosmateriaalin suuntaan.  
 

8.4 Jatkotutkimustarpeet 

• Varsinaisen tiiviyden mittaamisen osoittauduttua etenkin kalliomurskerakenteilla 
vaikeaksi, olisi eristys- ja välikerrosten laadunvalvonnassa syytä siirtyä kuormi-
tuskestävyysajattelun suuntaan. Tällöin tiiviyden sijaan voitaisiin mitata pelkäs-
tään kantavuutta. Kuormituskestävyysmitoituksen käyttöönotto vaatii kuitenkin 
lisäselvitystä ja ohjeistusta.  
 

• Jos tiiviysastevaatimusta käytetään edelleen laatuvaatimuksena, karkearakeisille 
materiaaleille tulisi kehittää nykyistä Proctor-sullontaa luotettavampi menetelmä 
materiaalin kuivairtotiheyden maksimin määrittämiseksi. 
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• PPL:n toimintaa sitomattomilla kerroksilla tulisi tutkia, jotta voitaisiin määritellä 
raja-arvot laadunvalvontaan. Myös pintamoduulien hyödyntämistä laadunvalvon-
nassa olisi selvitettävä. 
 

• Säteilymittauslaitteen mittaussyvyys vaikutti selvästi mittaustuloksiin. Tutki-
muksessa ei kuitenkaan saatu täsmällisesti selville, aiheutuuko syvyyssuuntainen 
vaihtelu laitteen ominaisuuksista vai rakennekerroksesta. Jos laite sallitaan laa-
dunvalvonnassa, tämä tulisi selvittää.  
 

• Volymetrimittauksen mittakaavan kasvattaminen ja siihen liittyvä menetelmäke-
hitys.  
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