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Tiivistelmä  

Tien  pohja-  ja päällysrakenteet  -tutkimusohjelman (TPPT) tarkennettu tutki-
mussuunnitelma  on  laadittu vuonna  1992  julkaistun tutkimusohjelman perus-
suunnitelman suuntaviivoja noudattaen. 

Tutkimusohjelman tavoitteena  on  sekä uusien että peruskorjattavien teiden 
liikennöitävyyden parantaminen siten, että tienpidon vuosikustannukset 
alenevat  ja  ympäristölle aiheutuvat haitat mirtimoituvat. Tavoitteet saavutetaan 
hallitsemalla tien tasaisuuteen vaikuttavat tekijät, minkä tuloksena pystytään 
tuottamaan ennakoitavalla tavalla toimiva tierakenne taloudellisesti  ja  ympä-
ristöä mandollisimman vähän rasittaen. 

Tasaisuus ilmenee tien  pinnan vaihtelevina aallonpituuksina  tien pituus-  ja 
poikkisuunnassa.  Tasaisuus riippuu tierakenteen toiminnallisista ominaisu uk

-sista,  joita tutkimusohjelmassa  on  kuvattu kuormituskestävyydellä, routakes-
tävyydellä  ja geoteknisellä  kantavuudella. 

Liiken nekuormitu ksesta,  epätasaisesta routimisesta  ja pohjamaan painumi-
sesta  sekä näiden yhteisvaikutuksesta aiheutuva tien  pinnan  epätasaisuus 
saadaan hallintaan kehittämällä nykyistä paremmat: 

- rakenneratkaisut 
-  suunnittelu-  ja mitoitusohjeet 
- tuotantotekniikat 
- laadunvarmistusjärjestelmät 
-  laboratorio-  ja kenttätutkimustekniikat.  

Uudet tavoitevaatimukset täyttävät rakenneratkaisut  i nnovoidaan  erilaisille 
pohjasuhteille  ja  ottamalla huomioon vanhan rakenteen tila (rakenteen 
parantaminen). Rakenteissa käytettävien materiaalien  ja pohjamateriaalien 
laboratoriotutkimusten  perusteella määritetään materiaalien ominaisuudet  ja 

 niiden muutokset erilaisissa rasitustiloissa (jännitystila, lämpötila, kosteus 
jne.). Tämän tuloksena pystytään ennakoimaan materiaalin käyttäytymistä 
vaihtelevissa olosuhteissa. 

Rakenteiden toimivuutta testataan koerakenteilla laboratoriossa  ja  kentällä, 
minkä tuloksena rakenteen käyttäytyminen  ja tilamuutos  hallitaan erilaisissa 
rasitustiloissa. Tutkimushallissa tehtävien kiihdytettyjen täysimittakaavaisten 



koeratakokeiden  avulla saadaan lyhyessä ajassa  (n. 1 - 3  kk) selville tutkitta-
vien päällysrakenteiden kestävyys.Tutkimustulokset siirretään käytäntöön 
tutkimusohjelmassa rakennettavien koeteiden avulla. Näin voidaan varmistaa 
rakenteiden toimivuus todellisissa kuormitusolosuhteissa pitkäaikaisseurannan 
tuloksena. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään nykyisiä havaintoteitä  ja 

 koerakenteita,  jotta tutkimustulokset saadaan verifioitua mandollisimman 
nopeasti tutkimuksen eri vaiheissa. 

Tähän tutkimussuunnitelmaan  on  sisällytetty projektit, joiden toteuttaminen  on 
 edellytyksenä tutkimusohjelman tavoitteiden toteutumiselle. Jokaisella  projek-

tilla  on  selkeä tavoite  ja  sisältä siten, että tutkimuksen painopiste  on  niissä 
tekijäissä  ja osa-alueissa,  joissa nykytietämyksen perusteella  on  puutteita  ja 

 kehittämistarpeita.  Lisäksi tutkimussuunnitelmassa  on  esitetty projektien 
keskinäiset yhteydet, kustannusarviot  ja  toteuttamisajankohdat  vuosina  1 994 - 
2000. 



Al  kusanat  

Tien  pohja-  ja päällysrakenteet -projektin (TPPT)  tutkimussuunnitelma päättää 
 projektin  valmistelun  ja  tutkimukset voidaan aloittaa.  Projektin  valmistelu 

käynnistettiin maaliskuussa  1991 liikenneministeriässä  pidetyssä neuvottelus-
sa tavoitteena kaikkia liikennemuotoja palveleva tutkimusohjelma. Tämä 
tavoite ei toteutunut, koska yhteiselle tutkimussuunnitelmalle ei saatu järjesty-
mään rahoitusta. 

TPPT  -projektin  päätavoite  on tienpidon tuloksellisuuden  lisääminen. Tielaitok
-sen  tavoitteena  on  kuitenkin edelleen projektikohtainen yhteistyö muiden 

liikennealueiden  ja yksityissektorin  kanssa. Tutkimusprojektin tulosten käyt-
töönotossa tarvitaan myös uusia tuotteita; mittalaitteita, rakennuskoneita, 
materiaaleja, tietokoneohjelmia ym., joiden kehittäminen soveltuu hyvin 
yksityissektorille niiden omina tuotekehitysprojekteina. 

TPPT  -projektin kypsyttely  on  ollut vaikea tehtävä, koska tutkimusalue  on 
 laaja  ja tutkittavana  on  vaikeasti selvitettävissä olevia asioita. Tämä tutkimus-

suunnitelma onkin vielä osin yleisluonteinen. Yksittäisten tutkimusprojektien 
suunnittelun yhteydessä  on  vielä harkittava tarkasti projektikohtaiset suunni-
telmat  ja  niiden suhde kokonaisuuteen. 

Tutkimusprojektin onnistumisen kannalta  on  tärkeää tutkijoiden hyvä yhteistyö 
yli organisaatiorajojen. Tutkimuksessa  on hyödynnettävä  tehokkaasti olemas-
sa oleva kansainvälinen tietämys  ja  kansainvälisten yhteisprojektin mandolli-
suudet. 

Tutkimustulosten nopea hyödyntäminen  on  perusedellytys tienpidon tulokselli-
suuden lisäämiselle. Tämä edellyttää, että tulokset jalostetaan käyttökelpoi-
seen muotoon  ja  että hyödyntämisnäkökulma ohjaa  projektin  päätöksentekoa. 

Tielaitoksessa  26.1.1994  

Ylijohtaja 	Jarkko Saisto 
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 JOHDANTO  

1  JOHDANTO  

Tien  pohja-  ja päällysrakenteet  -tutkimusohjelman (TPPT) tarkennettu tutki-
mussuunnitelma  on  laadittu vuonna  1 992  julkaistun tutkimusohjelman perus-
suunnitelman suuntaviivoja noudattaen  /1/.  Tutkimussuunnitelmassa  on 

 esitetty tutkimusalueet  ja  niihin liittyvät yksittäiset projektit, jotka tarvitaan 
TPPT:n perussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
vuosina  1994  -  2000.  Lisäksi  on  esitetty projektien kustannusarviot  ja toteutta-
misajankohdat. 

Tutkimussuunnitelman  laadinnan lähtökohtana  on  ollut liitteessä  1  esitettyjen 
projektien tulokset seuraavilta tutkimusalueilta: tavoitetila  ja  -kriteerit, rakenne- 
tekniikka, materiaalitekniikka, mitoitustekniikka, tuotantotekniikka sekä tutki-
mus-  ja mittaustekniikka.  Kunkin tutkimusalueen projekteja  on  ohjannut 
asiantuntijaryhmä, jonka näkemyksiä  on  otettu huomioon projektipäälliköiden 
toimesta raportteja laadittaessa. Raporteissa  on  käsitelty projektien nykytilaa 

 ja keh ittämistarpe ita  /2/.  Kehittäm istarpeiden  pohjalta  on  muodostettu tutki-
musohjelmaan liittyviä projektiehdotuksia, joista  on  esitetty yhteenveto 
viitteessä  /3/.  

Tähän tutkimussuunnitelmaan sisällytetyt projektit  on  valittu siten, että ne 
muodostavat yhdessä systemaattisen kokonaisuuden, jonka avulla päästään 
tavoitteisiin. Jokaisella  projektilla  on  selkeä tavoite  ja  sisältö siten, että kunkin 

 projektin  tutkimuksen painopiste  on  niissä tekijöissä  ja osa-alueissa,  joissa 
nykytietämyksen perusteella  on  puutteita  ja kehittäm istarpeita.  Lisäksi tutki-
mussuunnitelmassa  on  esitetty projektien keskinäiset yhteydet. Tämän avulla 
varmistetaan, ettei tutkimusohjelmaan sisällytetä kokonaisuudesta irrallaan 
olevia tutkimuksia  ja  että projektien keskinäinen yhteys  on  selkeä. 
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2  TAVOITTEET  

Tien  pohja-  ja päällysrakenteet  -tutkimusohjelman yleisenä tavoitteena  on 
 sekä uusien että peruskorjattavien teiden liikennöitävyyden parantaminen 

siten, että tienpidon vuosikustannukset alenevat  ja  ympäristölle aiheutuvat 
haitat minimoituvat  /1/.  

Tutki musohjelmalle asetetut erityistavoitteet ovat  /1/:  

Tienpidon  taloudellisuuden parantaminen uusien teiden osalta  
lo  %  ja pararinettavien  teiden osalta  5  %  vuoden  1991  ta-
soon verrattuna vuosikustannusperiaatteella mitattuna.  

2. Liikennöitävyyden  parantaminen tien ennakoimattomien virhei- 
den  ja  vaurioiden (rakenne-, routa-, painuma-, sortuma- yms. 
vauriot) parantamiskustann usten vähentyessä puoleen.  

3. Ympäristähaittojen  vähentäminen pohjaveden suojelun sekä 
soramateriaalien käytön vähentämisen  ja hukkamateriaalien 

 käytön lisäämisen tuloksena. 

Tutkimusohjelman tavoitteet saavutetaan parantamalla niiden tekijöiden 
hallintaa, jotka säätelevät tiestön tasaisuutta. Näiden tekijöiden hallitsemisella 
varmistetaan ennakoitavalla tavalla toimiva tierakenne, jolloin tien käyttöiän 
aikaiset kustannukset (vuosikustan  nus  tai  kustannusten nykyarvo) saadaan 
mandollisimman alhaiseksi ympäristölliset reunaehdot huomioon ottaen. 

Tarkastelutapaa  on  havainnollistettu  kuvassa  la,  jossa  on  esitetty tien 
tasaisuuden muuttuminen ajan funktiona. Käyrä  A  kuvaa nykytilaa, jossa tietä 
joudutaan parantamaan tasaisuuden muuttumisen seurauksena useampaan 
kertaan tien käyttöiän aikana. Vastaavasti käyrä  B  kuvaa tutkimusohjelman 
tuloksilla saavutettavaa tilamuutosta, jolloin tien kestoikä lisääntyy tien  pinnan 

 tasaisuuden pysyessä tavoitevaatimusten mukaisella tasolla.  

Tien  kestävyyden paranemiseen liittyvä taloudellisuuden arviointi edellyttää 
kustannustarkastelua, joka  on  mandollista tehdä tien tasaisuudessa tapahtuvi-
en muutosten  hallinnan  kautta. Kuvassa  lb on  esitetty esimerkki rakennevaih-
toehtojen  A  ja  B  kustannusten nykyarvon kumuloitumisesta tien käyttöiän 
aikana. Nykyarvo voidaan määrittää ottamalla huomioon rakentamiskustan-
nukset, tien käyttöiän aikaiset kunnostamiskustannukset, jäännösarvo sekä 
mandollisesti tienkäyttäjien kustannukset. Kuvan perusteella voidaan todeta, 
että vaihtoehto  B on  kokonaistaloudellisesti  edullisempi ratkaisu kuin vaih- 



EPÄTASAISUUS  
A  

Huono 
 tie  

Suurin  L 
 sallittu  I  

arvo 

N  ykytila Tavoitetila 

Kunnostamis -
toimenpide 

AIKA  (kestoikä)  

Hyvä  
tie 
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TAVOITTEET  

toehto  A  huolimatta siitä, että vaihtoehto  B:n rakentamiskustannukset  ovat 
korkeammat kuin A:Ila. 

Tavoitteena  on  siis suunnitteluun, rakentamiseen  ja perusparantamiseen 
 liittyvien tutkimuskokonaisuuksien avulla vähentää tien hallitsematonta 

epätasaisuutta sekä samanaikaisesti alentaa tien käyttöiän aikaisia kustan-
nuksia ympäristöä kohtuuttomasti rasittamatta. 

KUSTANNUSTEN  
NYKYARVON KUMULOITUMINEN  

A  

AIKA  

Kuva  1: 	a) Tien  tasaisuuden muuttuminen ajan funktiona.  
b)  Kustannusten nykyarvon kumuloituminen. 
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3  TUTKIMUSOHJELMAN PERIAATTEET  JA 
 PAl NOTU KSET  

Tutkimusohjelman tavoiteasettelu, keskeiset periaatteet  ja  tehdyt valinnat 
perustuvat aiemmin tehtyihin selvityksiin, joita ovat  mm. Large-tutkimus  /4/, 
VTT:n  laatima strateginen suunnitelma  /5/  ja  TPPT-projektin  perussuunnitel

-ma /1/.  Näiden mukaan TPPT  on tavoitetutkimusohjelma,  jonka rakenne  ja 
 sisältö perustuu uuden  teknologian  hyödyntämismandollisuuksiin  rakenne-, 

materiaali-, mitoitus-, tuotanto-  ja  mittaustekniikassa  sekä tutkimusmenetel-
missä. 

Keskeisenä asiana  on  ymmärtää valmiin tien toiminta  ja  sitä säätelevät 
rakenteiden toiminnalliset ominaisuudet  ja  niiden riippuvuus sekä pohjasuh-
teista että rakenneratkaisuista erilaisissa olosuhteissa  ja  rasitustiloissa. 

 Toiminnallisista ominaisuuksista keskeisin  on  tässä yhteydessä tien  pinnan 
 tasaisuus. Tasaisuus ilmenee tien  pinnan  vaihtelevina aallonpituuksina  tien 

pituus-  ja  poikkisuunnassa.  Tasaisuus puolestaan riippuu tierakenteen muista 
toiminnallisista ominaisuuksista, joita tutkimusohjelmassa kuvataan käsitteillä 
kuormituskestävyys, routakestävyys  ja  geotekninen  kantavuus. 

Kuormituskestävyydel  lä  tarkoitetaan tierakenteen kykyä vastustaa kumulatiivi-
sesta liikennerasituksesta johtuvia jännityksiä  ja  muodonmuutoksia.  Puutteelli-
nen (riittämätön) kuormituskestävyys aiheuttaa tierakenteen vaurioitumisen, 
mikä ilmenee tien  pinnan  halkeiluna.  Tämän seurauksena rakenteen kuormi-
tusta jakava ominaisuus pienenee aiheuttaen pysyviä muodonmuutoksia 
sitomattomiin kerroksii  n  ja  alusrakenteeseen. 

Routakestävyydel  lä  tarkoitetaan tierakenteen kykyä vastustaa epätasaisesta 
routimisesta aiheutuvaa tien  pinnan  epätasaiseksi  tuloa  ja  halkeamien  synty-
mistä sekä sulamispehmenemisen seurauksena syntyviä rakenteen  ja 

 pohjamaan  pysyviä muodonmuutoksia. 

Geoteknisellä  kantavuudella tarkoitetaan pohjamaan kykyä vastustaa tiera-
kenteen, liikenteen ym. rasitusten aiheuttamaa painumista  ja  muita haitallisia 
siirtymiä. 

Tasaisuuden hallitseminen edellyttää siten tietämystä siitä, miten tierakenteen 
toiminnallisiin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa sekä siitä, miten tien  pinnan 

 profiili muuttuu toiminnallisten ominaisuuksien yhteisvaikutuksesta.  

Tien  tasaisuus  ja  rakenteiden toiminnalliset ominaisuudet saadaan hallintaan 
kehittämällä entistä paremmat 
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- rakenneratkaisut 
-  suunnittelu-  ja mitoitusohjeet 
- tuotantotekniikat 
- laadunvarmistusjärjestelmät  sekä 
-  laboratorio-  ja kenttätutkimustekniikat.  

Tietämystä  ja  osaamista oikein käytettynä  ja  sovellettuna tierakenne saadaan 
toimimaan riittävällä tarkkuudella, kun tarkastellaan tierakennetta yhtenä 
kokonaisuutena pohjarakenteista pintaan asti. 

Tutkimusohjelman toteutuksen perustavoitteena  ja  lähtökohtana  on  rakenne- 
ratkaisujen toiminnallisten ominaisuuksien hallinta riittävällä tarkkuudella 
erilaisissa olosuhteissa  ja rasitustiloissa.  Tämä  on  mandollista ymmärtämällä 
tierakenteen toiminnallisiin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät sekä kvantifioi-
maIla näiden tekijöiden vaikutukset tasaisuuteen. 

Tutkimusohjelman toteutus  on  suunniteltu siten, että saadut tulokset ovat 
käyttökelpoisia sekä laaja-alaisesti sovellettavissa erilaisia suunnittelutapauk - 
sia  varten (vaihtelevat pohjasuhteet, rasitukset, materiaaliominaisuudet jne.). 

Tierakenteiden  toiminnalliset ominaisuudet saadaan hallintaan kehittämällä 
uusia tavoitekriteerit täyttäviä rakenneratkaisuja pohjasuhteiden  tai  vanhan 
rakenteen tilan perusteella rasitustekijät (liikenne, ilmasto, rakenteen oma 
paino) huomioon ottaen. Vertailukriteerinä (referenssitaso) ovat nykyisen 
rakentamiskäytännön mukaiset päällys-  ja pohjarakenneratkaisut  erilaisilla 
pohjamailla sekä niiden toiminnalliset ominaisuudet tasaisuuden, kuormitus- 
kestävyyden, routakestävyyden  ja geoteknisen  kantavuuden osalta. 

Rakenteissa käytettävien materiaalien  ja pohjamateriaalien laboratoriotutki-
musten  perusteella määritetään materiaalien ominaisuudet  ja  niiden muutok-
set kuormitusten  ja  olosuhteiden (lämpötila, kosteus jne.) funktiona. Pääpaino 

 on  rakenne-  ja pohjamateriaalien  niiden ominaisuuksien selvittämisessä, joilla 
 on  merkittävä vaikutus tierakenteen tasaisuuteen  ja  kestävyyteen. 

Laboratoriokokeiden  tuloksena pystytään ennakoimaan materiaatien käyttäyty-
mistä tierakenteessa erilaisissa rasitustiloissa  ja  olosuhteissa. Tämän tulokse-
na materiaaliominaisuuksia voidaan parantaa  ja  kehittää haluttuun suuntaan. 
Materiaalien laboratoriokokeet ovat tutkimusohjelman tavoitteiden toteutumi-
sen kannalta erittäin tärkeitä. Niistä saatavien tulosten perusteella rakenteen 
käyttäytymistä voidaan arvioida koeolosuhteista poikkeavissa tilanteissa. 

Rakenteiden toimivuutta testataan koerakenteilla (laboratorio, kenttä), minkä 
seurauksena rakenteiden käyttäytyminen  ja tilamuutos  hallitaan erilaisissa 
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rasitustiloissa. Tutkimushallissa  tehtävien kiihdytettyjen täysimittakaavaisten 
koeratakokeiden avulla voidaan lyhyessä ajassa (noin  1  -  3  kuukautta) testata 
päällysrakenteiden toimivuutta, minkä pohjalta niitä voidaan edelleen kehittää. 

Tutkimustulokset siirretään käytäntöön tutkimusohjelmassa rakennettavien 
koeteiden avulla. Tällöin voidaan varmistaa rakenteiden toimivuus todellisissa 
kuormitusolosuhteissa pitkäalkaisseurannan tuloksena. Koeteiltä kerättyä 
tietoa hyödynnetään tutkimuksen alkuvaiheessa saatujen tulosten verifioi nnis

-sa.  Lisäksi tutkimusohjelmassa hyödynnetään nykyiset käynnissä olevat 
havai ntotietutki mukset, joita voidaan käyttää hyväksi tulosten nopeassa 
verifioinnissa  ja  testaamisessa jokaisessa tutkimusvaiheessa erikseen. 

Tuotantoon liittyvillä tutkimuksilla eri projekteissa varmistetaan rakenteiden 
suunnitelmien mukainen toteuttaminen. Tämä toteutuu laadunvarmistukseen 

 ja  tuotantotekniikkaan liittyvien projektien tuloksena. 

Suurimmat odotukset tasaisuuden hallitsemiseksi  on  tässä vaiheessa otaksut-
tu saavutettavan geoteknisestä kantavuudesta aiheutuvien painumien, sitten 
routimisesta aiheutuvien epätasaisuuksien  ja  lopuksi kuormituskestävyyden 
puutteesta aiheutuvan päällysrakenteen pettämisen  hallinnan  kautta. 

Tierakenteen  toiminnallisten ominaisuuksien suhteelliset odotusarvot  koko-
naistavoitteiden  saavuttamisen kannalta  on  arvioitu karkeasti seuraaviksi: 

- kuormituskestävyys 	 20  % 
- routakestävyys  

(sisältää kevätkantavuuden) 	 40  % 
- geotekninen  kantavuus 

(sisältää rakenteen yhteistoiminnan) 	40  %  

Kyseisten odotusarvojen perusteella  on  määritetty  alustavat tutkimusvolyymit 
kullekin  osa-alueelle, minkä pohjalta  on  muodostettu tutkimusohjelman  runko 
projektitasolla. Kustannuskehyksenä  on  ollut  6  mmk:n vuosibudjetti vuosina 

 1994-2000.  

Tutkimusohjelman tulokset esitetään suunnitteluohjeiden muodossa. Suunnit-
teluohje sisältää  mm.  maastomittaukset,  rakenteiden suunnittelun  ja mitoituk-
sen,  rakenteiden tekemisen  ja laadunvarmistuksen. Suunnitteluohjeet  perustu-
vat tutkimusohjelmassa saatuihin tuloksiin, jotka sisältävät  mm.  seuraavat 

 asiat:  

sellaiset rakenneratkaisut, joilla varmistetaan entistä kestävämmät  ja ta-
loudellisemmat  pohja-  ja päällysrakenteet 
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- 	tienrakennusmateriaalien  uudenlainen hallinta, sisältäen  mm. heikkolaa- 
tuiset  materiaalit, pehmeät maa-ainekset  ja geosynteettiset  tuotteet 

- 	materiaalien toiminnallisten ominaisuuksien hallinta eri rasitustiloissa  ja  
olosuhteissa sekä materiaalimallit materiaalien käyttäytymisen arvioimi-
seksi 

- 	entistä tarkemmat  ja luotettavammat tierakenteiden  tasaisuuden, 
kuormituskestävyyden, routakestävyyden  ja geoteknisen  kantavuuden 

 m itoitusmenetelmät 

- 	tierakenteisiin  kohdistuvien liikenne-  ja ilmastorasitusten  vaikutukset 
rakenteiden käyttäytymiseen, vaurioitumiseen sekä tasaisuuden muuttu-
miseen hallitaan nykyistä tarkemmin 

- 	tien toiminnallisiin ominaisuuksiin liittyvät uudet laatukriteerit, joiden 
avulla tierakenteen laadussa tapahtuvat vaihtelut saadaan hallintaan 

- 	uusia tuotantotekniikan menetelmiä  ja  sovellutuksia 

- 	uuden  teknologian  soveltaminen pohja-  ja materiaalitutkimuksissa,  
minkä tuloksena saadaan entistä luotettavammat  ja  tarkemmat lähtötie

-dot  rakenteiden suunnittelua  ja laadunvalvontaa  varten 

- 	uudet laitteet  ja  menetelmät, joiden avulla voidaan testata rakenteiden 
käyttäytymistä  ja  kestävyyttä hallituissa olosuhteissa (esim. koetiekone) 

- 	eri  osa-alojen tietämykseen pohjautuva  ja elinkaarianalyysiin  perustuva 
kokonaisvaltainen järjestelmä, jonka avulla varmistetaan rakenteiden 
kestävyys  ja  taloudellisuus. 
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4  TUTKIMUSKOHTEET  JA  -TARPEET 

 4.1  Ongelman asettelu 

Tutkimusohjelmaan sisältyvä ongelman hahmottelu esitetään yleisellä tasolla 
kuvassa  2.  Tavoitteena  on  saada tasaisuus (liikennöitävyys) hallintaan 
taloudellisesti  ja  ympäristöä mandollisimman vähän rasittaen. 

Tasaisuuden hallitseminen riittävällä tarkkuudella edellyttää rakenteiden 
kehittämistä sekä niiden toiminnallisiin ominaisuuksiin vaikuttavien tekijöiden 
tuntemista. Näitä ovat pohjasuhteet (uudet  ja  vanhat tiet)  ja  vanhan rakenteen 
tila (rakenteen parantaminen) sekä rasitustekijät. Vallitseviin olosuhteisiin 
kehitetään rakenneratkaisut, joiden tasaisuus pystytään pitämään tavoitteiden 
mukaisella tasolla hallitsemalla liikennekuormituksesta, epätasaisesta routimi-
sesta  ja sulamispehmenemisestä  sekä pohjamaan painumisesta että näiden 
yhteisvaikutuksesta aiheutuvat tien  pinnan  epätasaisuudet. Tuotantotekniikalla 

 ja  siihen liittyvällä laatujärjestelmällä varmistetaan, että suunnitelmien mukai-
set ratkaisut voidaan toteuttaa käytännössä mandollisimman hyvin. 

TAv0ITEKRITEERrI 

- liikennöitävyys 
-  taloudellisuus  
-  ympäristö  ___________ 

LÄHIÖTIEDOT 

-pohjasuhteet /  
vanhan rakenteen tila  
rasitustetelat  

RAKENTEIDEN  KEHITTAMINEN  JA  NIIDEN 

TOIMINNALLISTEN OMINAISUUKSIEN HALLINTA  

Xuouslstäys 	

iImina 	

Geotekninen kantasiius  

Kuva  2: 	Yleinen ongelman  hahmottelu. 
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Tien  pinnan  epätasaisuuden muodostumista  on havainnollistettu  kuvassa  3, 
 jossa  on  esitetty periaate tasaisuuden muuttumisesta toiminnallisissa ominai-

suuksissa tapahtuvien muutosten seurauksena.  Tien  pinnan  epätasaisuus 
(IRI, pystykiihtyvyydet)  on  siis seuraavien tekijöiden yhteisvaikutuksen  tulos: 

Epätasaisuusluku =  f ( TASAlSUUSk uorm ituskestävyys  
TASAI SUUS rou takestävyys  
TASAISU US geotekn i nen  kantavuus) 

Kuormituskestävyys  alenee tierakenteen väsymisen seurauksena, mikä 
ilmenee tien  pinnan halkeiluna. Halkeamien  synty merkitsee rakenteen 
toiminnan kannalta epäjatkuvuuskohtia, jolloin liikennerasitus ei jakaudu yhtä 
tehokkaasti  ja  laajalle alalle kuin ehjällä rakenteella. Tämä yhdistettynä 
halkeamien kautta tierakenteeseen pääsevän  veden  kanssa aiheuttaa entistä 
suurempia rasituksia tierakenteeseen. Tavallisesti halkeamat esiintyvätkin tien 
pinnalla juuri niissä kohdissa, joissa materiaalien lujuus  on  heikoin (suuret 
muodonmuutokset  tai taipumat). Kumulatiivisen liikennerasituksen  tuloksena 
tierakenteeseen syntyy pysyviä muodonmuutoksia myös sitomattomissa 
kerroksissa  ja pohjamaassa  aiheuttaen lopulta tien  pinnan  epätasaisuuden. 

Routivan rakennekerroksen  tai alusrakenteen jäätyessä  maakerros routii, 
mikäli vettä  on  runsaasti saatavilla. Routimisessa maahan syntyy routarajan 
suuntaisia jääkerroksia  ja  -linssejä, joiden kasvaessa tien  pinta  nousee. 
Routimisolojen, maalajin routivuuden  ja vedensaannin  vaihtelun vuoksi 
routanousu  on  harvoin tasaista. Routanousun epätasaisuuden kasvaessa 
päällysrakenteeseen  ja päällysteeseen  syntyy siirtymiä, mikä ilmenee tien 

 pinnan epätasaisuuksina ja halkeamina. 

Tierakenteen  rakentamisen jälkeen maapohja kokoonpuristuu kuormituksen 
 ja  maapohjan kokoonpuristuvuusominaisuuksien säätelemässä määrässä. 

Hienorakeisilla maapohjilla painuminen  on  merkittävästi aikaan kytkettyä. 
Alusrakenteen kokoonpuristuminen tapahtuu alkuvaiheessa nopeasti  ja 

 hidastuu ajan mukana. Merkittävästi painuvilla pohjilla  ja epähomogeenisilla 
maapohjilla painuminen  on  yleensä siinä määrin epätasaista, että  se  heijastuu 
päällysrakenteeseen aiheuttaen siinä  sen  muodon vääristymistä sekä sitä 
kautta rakennekerrosten tiiveyden  ja jäykkyysominaisuuksien  muutoksia. 
Muutoksista seuraa edelleen päällysrakenteen kuormituskestävyyden heik-
kenemistä  ja  osittain kuormituksen uudelleenjakautumista  al usrakenteelle. 

 Kaikki vaikutukset heijastuvat lopulta tien  pinnan  tasaisuuteen  ja syntyviin 
halkeamiin. Stabiliteetiltaan  heikoilla maapohjilla  ja routimisen  seurauksena 
maapohjan kyky kestää rasituksia voi ajoittain olla riittämätön. Myös nämä 
heijastuvat päällysrakenteen kautta tien  pinnan vaurioiksi. 
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Epätasaisuus  

A 
Kuormituskestavyys 
dominoiva 

RK 
 GK  

Aika 

Epätasaisuus 

Routakestävyys 
dominoiva  

ri  
Epätasaisuus 

Geotekninen  kantavuus 
dominoiva  

Aika 

Kuva  3: 	Periaatekuva  tien  pinnan  tasaisuuden muuttumisesta tieraken - 
teen  toiminnalilsten  ominaisuuksien muuttumisen seurauksena. 
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42  Nykytila  ja  kehittämistarpeet  

TA VOITE  VAATI  MUKSET  

Tien  tasaisuuden pitäminen korkealla tasolla taloudellisesti asettaa suuret 
vaatimukset tien  pitkäaikaiskäyttäytymisen  hallitsemiselle  liikennekuormituk

-sen, ilmastollisten  tekijöiden  ja pienipiirteisesti  vaihtelevan maaperän  yhteis
-vaikutuksen seurauksena. Teiden tasaisuuden mittaamiseksi  on  käytössä 

laitteita  ja  menetelmiä, joiden avulla saadaan selville tiestön kunto. Nykyisin 
tasaisuuden kuvaamisessa käytetty  IRI -arvo  (mm/rn)  on summa  tien  pinnan 
mitatuista epätasaisuuksista.  

Tämä ei kuitenkaan kerro, minkälaisesta  spektristä (aallonmuodosta) IRI -arvo 
koostuu. Näin  ollen IRI -arvosta ei voida suoraan päätellä epätasaisuuden 
syitä, jotka aiheutuvat  pohjamaan painumisesta,  epätasaisesta  routimisesta 

 sekä  liikennerasituksista.  Tällä hetkellä ei ole myöskään käytettävissä malleja, 
joiden avulla voitaisiin ennustaa riittävän  luotettavasti  tien tasaisuudessa 
tapahtuvat ajalliset muutokset. Tähän  on  syynä  se,  että tasaisuuden muuttu-
miseen vaikuttavia tekijöitä ei tunneta  ja  hallita riittävässä määrin. 

Tasaisuutta kuvaa parhaiten tien  pituusprofiili,  jota esim. siirtymäspektrien 
 avulla  analysoitaessa  on  mandollista saada selville epätasaisuuden syyt. 

Tämä perustuu siihen, että tien  pinnan  epätasaisuutta kuvaava aallonpituus 
 on  erilainen riippuen siitä, mistä epätasaisuus johtuu. Nykyisin tien  pituuspro-

fiilitietoa  ei ole hyödynnetty tasaisuuden arvioinnissa juuri lainkaan, vaikka 
vaadittava tekniikka  (mittauslaitteet, analysointimenetelmät)  on  olemassa.  Sen 

 sijaan  siirtymäspektriin  perustuvaa teiden  kuntoluokitusta  on  jo  kehitetty, josta 
 on  esimerkkinä  ISO-standardin  mukainen luonnos.  

Tieprofiilitiedon  hyödyntäminen myös  ajomukavuuden  (I RI -arvo),  ajoturvalli-
suuden  ja ajokustannusten määrittämisessä  luo nykyistä paremmat edellytyk-
set arvioitaessa tien tasaisuuden  ja  palvelutason vaikutusta tienkäyttäjien 
kannalta.  

Pituusprofiilin  lisäksi muodostuu epätasaisuutta  tierakenteen poikkiprofiilin 
 muuttumisen seurauksena, joka ilmenee tien  pinnan kaltevuusmuutoksina. 
 Tällä hetkellä ei ole riittävästi tietämystä siitä, miten  tierakenteen  kaltevuuden 

muutokset tapahtuvat sekä mitkä tekijät vaikuttavat niihin merkittävimmin.  

Tierakenteiden  taloudellisuuden arviointi tulee perustua  elinkaarikustannus-
tenanalyysiin.  Sen  avulla voidaan laskea vaihtoehtoisten  rakenneratkaisujen 
vuosikustannukset  ottamalla huomioon tien kunnossa tapahtuvat ajalliset 
muutokset  (kunnostamistarpeen määräytyminen)  sekä kaikki tien  käyttöiän 
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aikaiset kunnostam iskustannukset. Myös tienkäyttäjien ajokustannukset voivat 
olla tarkastelussa mukana. 

Elinkaarianalyysiin  perustuvia malleja  on  kehitetty  ja  käytössä ulkomailla. 
Suomessa rakennevaihtoehtojen kustannuslaskelmiin sisällytetään tavallisesti 

 vain tienpitäjän  investointikustannukset, jolloin  osa  rakenteen taloudellisuu-
teen vaikuttavista kustannustekijöistä  on  jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaihtoehtoisten rakenneratkaisuiden 
edullisuuden arvioimiseksi ei ole riittäviä edellytyksiä. Tämä  on  puolestaan 
johtanut suunnittelukäytäntöön, jossa eri ratkaisuvaihtoehtojen keskinäinen 
taloudellinen vertailu  on  ollut hyvin vähäistä. Rakennevalinnat  ja  -ratkaisut 
perustuvat pitkälti aikaisempaan kokemukseen  ja  käytäntöön johtaen tietyissä 
tapauksissa epätaloudellisiin ratkaisuihin joko yli-  tai alimitoituksen  seuraukse-
na.  

Tien  kunnon muuttumisen ennustamiseen liittyvien nykyisten epävarmuusteki-
jöiden lisäksi myös kustannustiedoissa  on kehittämistarpeita.  Nykyiset 
investointikustannustiedostot ovat elinkaarilaskelmia varten puutteellisia. 
Puutteina ovat tiedoston peittävyys  ja  kustannusmuuttujien  suhteen liian 
karkea taso.  

Tien  hoidosta  ja  kunnossapidosta  on tielaitoksessa laskentajärjestelmä,  joka 
tuottaa nimi kekohtaista  (I itterataso) kustannustietoa. Tierakenteiden  hoidon  ja 

 kunnossapidon  yleisiä tuotantorakenteita, niiden kustannuksia  ja  rakenteiden 
vaikutusta tien hoito-  ja  kunnossapitotarpeeseen  ei tunneta  ja  hallita riittävästi. 
Vaurioiden korjaamiseksi tehtäviä vaihtoehtoisia toimenpiteitä  ja  niiden 
kustannuksia ei ole esitetty. Olemassa oleva kustannustieto  on keskiarvotie

-toa  toteutuneista  kustannuksista nimikejärjestelmän mukaisin määräyksiköin. 
Kustannustiedot eivät sovellu eivätkä ole elinkaarilaskelmien vaatimassa 
muodossa. 

Tierakenteiden  korjauksen yleisiä resurssipohjaisia kustannusrakenteita ei 
tunneta. Yksittäisen rakenneosan vaikutusta  ja  usean rakenneosan yhteisvai-
kutusta tien peruskorjaustarpeeseen tunnetaan  vain  rajoitetusti. 

Jotta elinkaarianalyysiä voitaisiin käyttää tierakenteiden taloudelliseen vertai-
luun, tulee tien kunnon muuttumista kuvaavat mallit sekä kustannustiedot 
kehittää tarkoitusta varten soveltuviksi.  

Tien  rakentamisesta tulee aiheutua mandollisimman vähän haittoja ympäris-
tölle. Nykyisin tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi tapahtuu pääosin 
yleissuunnittelun tasolla pääpainon ollessa tien linjausvaihtoehtoihin liittyvissä 
tarkasteluissa. Systemaattisia tien rakentamiseen  ja  rakennevaihtoehtojen 
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vertailuun kohdistuvia tien käyttöiän aikaisia ympäristövaikutusten tarkasteluja 
ei nykyisin tehdä  mm.  ohjeiden  ja  menetelmien puuttuessa. Rakenteiden  ja 

 menetelmien riippuvuutta ympäristäolosuhteista samoin kuin ympäristövaiku
-tusten  arvottamista  tai indeksointia  ei hallita riittävässä määrin. 

Teiden rakentamista ohjaavat pääasiassa taloudelliset seikat.  Tien  linjaus  ja 
 tasausviiva  pyritään asettamaan siten, että pengermateriaalia saadaan 

mandollisimman paljon tehtävistä maaleikkauksista  ja  massansiirron  etäisyy-
det pyritään jättämään mandollisimman pieniksi. Ympäristön kannalta tien 
leikkausten  ja  penkereitten  rakentaminen aiheuttaa ongelmia maiseman  ja 

 kulkuyhteyksien  osalta. Korkeat penkereet laajentavat teiden meluvyöhykkei
-tä. Leikkauksilla  ja  massanvaihdoilla häiritään  myös maaperän normaaleja 

rakennekerroksia sekä paljastetaan eräissä tapauksissa vettä johtavat 
kerrokset alttiiksi pohjaveden likaantumiselle. Tierakenteet muuttavat myös 
alueiden pohja-  ja  pintaveden virtauksia. Nykyisin ei ole kiinnitetty riittävästi 
huomiota niihin rakenneteknisiin mandollisuuksiin, joiden perusteella tien 
korkeusasemaa voidaan madaltaa tien kestävyyden  ja  tasaisuuden siitä 
kärsimättå. 

Tiet rakennetaan yhä useammin heikkolaatuisille maapohjille kuten peh-
meiköille. Paikalliset heikkolaatuiset materiaalit (esim. savet, siltit) poistetaan 
läjitysalueille  ja  ne korvataan parempilaatuisella  ja  kalliimmalla luonnonmateri-
aalilla. Läjitysalueilta  sadevedet huuhtovat humusaineita  ja  hienojakoisia  maa- 
aineksia pintavesien mukana aiheuttaen eräissä tapauksissa ympäristöhaittoja 
vesien samentumisen sekä pohjavesien likaantumisen seurauksena. Peh-
meikkömateriaalien teknisten ominaisuuksien paremmalla hallinnalla pysty-
tään vähentämään arvokkaiden luonnonmateriaalien käyttöä  ja  siten vähentä-
mään ympäristölle aiheutuvia haittoja. 

KUORMITUSKESTÄVYYS  

Seuraavassa tarkastellaan kuorm ituskestävyyden nykytilaa  ja  puutteita 
kuormituskestävyyteen vaikuttavien rasitusten, materiaaliominaisuuksien, 
rakenteiden, mitoituksen, kestoiän arvioinnin sekä tutkimusmenetelmien  ja 

 -laitteiden osalta. 

Rasitusteki  lät  

Tierakenteeseen  kohdistuvia liikenne-  ja  ilmastorasituksia  ei tunneta eikä 
hallita nykyisin riittävän tarkasti. Tämä  on  johtanut paksuihin  ja  usein epäta-
loudellisiin rakenneratkaisuihin, joilla  on  pyritty minimoimaan riski tierakenteen 
ennenaikaisesta vaurioltumisesta. 
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Raskaan liikenteen tierakenteeseen aiheuttamat dynaamiset rasitusvaikutuk
-set  ovat huomattavasti suurempia kuin nykyisin mitoituksessa käytettävät 

staattiset kuormat. Tämä  on  yksi merkittävä syy ennenaikaisiin  ja  paikallisiin 
vaurioihin, minkä vuoksi ajoneuvoparametrien  ja  tien  pinnan  epätasaisuuden 
vaikutukset tulee pystyä ottamaan huomioon mitoituksessa. 

Tällä hetkellä ei tunneta eri ajoneuvoteknisten parametrien (akseleiden 
lukumäärä  ja kytkentätapa, jousitusrakenne, rengastyypit,  -yhdistelmät,  ja 

 -paineet) eikä tien  pinnan  epätasaisuuden vaikutusta rakenteen käyttäytymi-
seen todellisissa olosuhteissa. Käytettävissä  on  erilaisia numeerisia laskenta- 
ohjelmistoja, joiden avulla voidaan arvioida rakenteeseen kohdistuvien 
jännitysten, muodonmuutosten  ja taipumien  suuruutta. Laskelmissa joudutaan 
kuitenkin tekemään olettamuksia  ja yksinkertaistuksia,  jotka vaikuttavat 
lopputulokseen. Myöskään kaikkia tunnettuja ajoneuvo-  ja rakenneparametre-
ja  ei ole mandollista antaa lähtötietona laskentaohjelmistoille, mikä  on  yksi 
syy laskettujen  ja  todellisten jännitysten  ja  muodonmuutosten väliseen eroon.  

Tien  ajoneuvokoostumuksen (akselipainot, rengaspaineet, akselistorakenteet 
 jne.) tarkentamisessa todellisuutta vastaavaksi  on  myös kehittämisen tarpeita 

huolimatta siitä, että käytettävissä  on  liikennelaskenta-  ja WIM-järjestelmien 
tuottamat tiedot. Kysymys  on  lähinnä liikennerasitustekijöiden hajontojen  ja 
jakaum ien  hyödyntämisestä oikealla  ja  systemaattisella tavalla arvioitaessa 
tierakenteeseen kohdistuvia rasituksia.  

Tien  epätasaisuuden vaikutusta liikennerasitusten suuruuteen  on  selvitetty 
viime aikoina. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan selkeää kuvaa siitä,  millä  tavoin 
rasitusindeksi (DAl) tulisi laskea, kun tunnetaan pyörän aiheuttamat dynaami

-set  kuormituslisäykset.  Tien  rasitusprofiilin  muuttaminen rasitusindeksiksi 
voidaan tehdä usealla eri tavalla. Jatkossa tuleekin selvittää, mikä määritysta

-pa on  soveltuvin tierakenteen  kestävyyttä ajatellen. 

Lämpötilalla  ja kosteudella  sekä niiden yhteisvaikutuksella  on  merkittävä 
osuus tierakenteen käyttäytymiseen  ja  sitä kautta liikenteen aiheuttamiin 
rasituksiin. Tällä hetkellä ei tunneta, miten tierakenteen lämpötila  ja kosteusti

-la  muuttuvat ajan funktiona. Tämä  on  yksi tärkeä syy siihen, että rakenne-  ja 
alusrakenteen ominaisuuksissa  tapahtuvia ajallisia muutoksia ei hallita. 

Lämpötila vaikuttaa merkittävästi sekä bitumilla että hydraulisesti sidottujen 
materiaalien ominaisuuksiin. Lämpötilan osalta  on  olemassa laskentamalleja, 
joilla tierakenteen lämpötilaa voidaan arvioida. Suomessa malleja ei ole 
kuitenkaan tierakenteille systemaattisesti testattu  ja verifioitu koeaineistolla. 

 Ohjelmistojen  ja mallien lähtötiedot  ovat saatavilla, joiden avulla pystytään 
laskemaan tierakenteen lämpötilassa tapahtuvat muutokset tien elinkaaren 
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aikana. Tiedon perusteella  on  mandollista kehittää edelleen tierakenteen 
mitoituslämpötilat suunnittelujärjestelmiä varten. 

Tierakenteen kosteustilaa  ja sen  vaihtelua ei tunneta riittävän luotettavasti 
rakenteen käyttäytymisen arvioimiseksi.  Veden virtausta ja veden pidättymistä 

 kuvaavat fysikaaliset periaatteet tunnetaan kosteustilan mallintamista ajatellen 
riittävän tarkasti.  Sen  sijaan puutteita esiintyy kosteustilan mallintamisessa 
tarvittavien lähtötietojen määrittämisessä. Sadannasta, sulannasta  ja haihdun-
nasta  on  olemassa tilastoitua tietoa. Tierakenteen kosteuden kannalta  on 

 oleellista tietää, mikä  osa pintavesistä  päätyy vajovedeksi,  ja  kuinka eri tekijät 
vaikuttavat siihen. Mallintamisen reunaehtoina vajoveden määrällä  ja sen 
vaihtelulla  on  huomattava merkitys rakenteen vesipitoisuuksiin  ja huokosve-
denpaineisiin. 

Kosteustilojen  muutoksia ei ole systemaattisesti tutkittu Suomessa. Kosteu-
den mallinnuksen puutteeseen  on  vaikuttanut  mm. tierakenteen  monimuotoi-
suus (useita ominaisuuksiltaan erilaisia materiaaleja) sekä useat eri kosteus- 
lähteet, mikä tekee tierakenteesta kosteustilan hallitsemisen kannalta moni-
mutkaisen systeemin. Myöskään varsinaisia tierakenteen kosteustilan  mallin-
nukseen  tarkoitettuja ohjelmistoja ei ole yleisesti saatavilla. Yleisiä suotovir-
tauksen laskentaohjelmia  on  kuitenkin olemassa  jo  useita, joita voidaan 
osittain käyttää myös tierakenteen kosteustilojen mallinnukseen. 

Koska tierakenne  on kantavuudeltaan  heikoimmillaan keväällä roudan 
sulamisen aikana,  on  jatkossa pystyttävä arvioimaan tierakenteen jäätymistä 

 ja  sulamista sekä kosteuden muutoksia kaikissa  em.  vaiheissa. Tällöin 
päästään kiinni tierakenteen sulamisnopeuden  ja  rakenteen lujuuden heik-
kenemiseen, jossa  on  yksi suurimmista tietoaukoista tällä hetkellä. Tämän 
tuloksena voidaan edelleen arvioida nykyistä tarkemmin liikennekuormituksen 
tierakenteeseen kohdistu-vien jännitysten, muodonmuutosten  ja taipumien 
suuruudet,  joita käytetään hyväksi rakenteen kestoiän määrityksessä. 

Materiaaliominaisuudet 

Liikennerasituksen  seurauksena tierakenteeseen syntyvistä muodonmuutok
-sista  suurin  osa  on palautuvaa  eli kimmoista  ja  loppuosa palautumatonta. 

Vaikka palautumaton muodonmuutos  on  yhtä kuormitusta kohti hyvin pieni,  se 
 voi  tulla  merkittäväksi mitoitusajan kuormituskerroilla. 

Kimmoteoreettisessa  tarkastelussa rakennemateriaaleja kuvataan kimmomo-
duulilla  (E-moduulilla)  ja  Poisson-luvulla. Bitumilla sidottujen kerrosten 
jäykkyyteen vaikuttaa lämpötila  ja kuormitusaika. Asfalttibetonipäällysteiden 
jäykkyyksistä  on  saatu uutta tutkimustietoa ASTO -projektin  tuloksena. Jäyk- 
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kyydet  määritettiin laboratoriossa  NAT-laitteella, jonka ongelmana oli tietyissä 
lämpötiloissa  (>+25 °C)  saadut lIian alhaiset jäykkyysarvot. Tulosten varmis-
tamiseksi tarvitaan vielä lisäselvityksiä, jotta materiaalimoduulit olisivat 
soveltuvia mitoitustarkoitukseen. Muiden bitumiHa sidottujen materiaalien 

 (mm.  bitumisora, bitumistabilointi) jäykkyyksiä  ei ole tutkittu juuri lainkaan. 

Maabetonin  jäykkyys  ja  kuormituskestävyyteen  vaikuttava taivutuslujuus ovat 
toisistaan riippuvia. Niihin vaikuttavat  mm.  sementin  määrä  ja  laatu, vesipitoi-
suus sekä käytetty kiviaines  ja sen  rakeisuus.  Materiaalin kovettumisen 
yhteydessä tapahtuva kutistuminen yhdessä lämpötilan vaihtelusta johtuvien 
jännitysten kanssa aiheuttavat maabetonin halkeilua, mikä tulee ottaa huomi-
oon kerroksen mitoittavaa jäykkyyttä määritettäessä. Tällä hetkellä ei tunneta, 
mikä  on  maabetonin tavoiteltava  jäykkyys eri tekijät huomioon ottaen. Yleen-
sä pyritään tarpeettoman suureen jäykkyyteen. 

Sitomattomien  kerrosten  ja  alusrakenteen  E-moduulit  riippuvat  mm.  rakeisuu-
desta, jännitystilasta,  kosteudesta  ja  tiiviydestä.  Ulkomailla sitomattomien 
materiaalien  E-moduulien  arvoja  on  tutkittu laajasti. Niistä  on  saatavissa 
lähtötietoa  mm.  materiaalimalleja  myöten.  Sen  sijaan kotimainen tutkimustyö 

 on  vasta alussa. Ensimmäisiä laboratoriotuloksia  on  jo  saatavissa joidenkin 
materiaalien osalta. Pääpaino  on  ollut tähän mennessä materiaalien  in-situ 

 moduulien määrittämisessä takaisinlaskentaohjelmistojen  avulla käyttäen 
hyväksi pudostuspainolaitteen tuottamia tuloksia  (mm.  SHRP-koetiet).  Eri 
materiaalien  E-moduuleja  ei ole kuitenkaan vielä tutkittu systemaattisesti eri 
kosteuksissa, tiiviyksissä  ja  jännitystiloissa.  Jatkossa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota laboratoriossa saatujen  ja  kentällä mitattujen kimmomoduulien 
väliseen verrattavuuteen. 

Bitumilla  sidottujen kerrosten pysyvien muodonmuutosominaisuuksien (defor-
moituminen) ennustaminen  on  vaikeaa, koska niillä  on  elastisia, plastisia  ja 

 viskoosia  ominaisuuksia. Tällä hetkellä tietämys bitumilla sidottujen materiaali-
en deformoitumisesta rajoittuu kulutuskerrokseen. ASTO-tutkimusohjelmassa 
selvitettiin asfalttipäällysteiden deformoitumista urittumislaitteella. Bitumisoran 

 ja  bitumistabiloinnin deformoitumista  ei ole tutkittu lainkaan. Teoreettisia 
tarkasteluja deformoitumisen osalta ei ole juurikaan tehty bitumilla sidotuille 
kerroksille johtuen ilmiön monimutkaisuudesta. Numeerisia laskenta valmiuk-
sia  on  olemassa, mutta niistä  on  luovuttu rutiinimitoituksessa, koska ne 
vaativat liian suuren joukon lähtöparametrejä. Tämän vuoksi bitumilla sidottuja 
kerroksia tarkastellaan lähes kaikissa kuormituskestävyyden mitoitusmenetel-
missä kimmoteorian avulla. 

Yhtälöitä,  joilla voidaan kuvata plastisten muodonmuutosten syntymistä 
sitomattomiin materiaaleihi  n  ja  maapohjaan  lyhytaikaisista kuormituksista, ei 
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tunneta. Tämän takia useissa suunnittelumenetelmissä käytetään liikenne-
kuormituksesta johtuvien alusrakenteen painumien rajoittamiseksi suunnittelu- 
kriteerinä alusrakenteen yläpinnan vertikaalista muodonmuutosta. 

Bitumilla  sidottujen materiaalien väsymisominaisuuksia  on  tutkittu ASTO-
projektissa asfalttipäällysteiden osalta (hyvä laitteisto olemassa).  Sen  sijaan 
bitumisoran  ja bitumistabiloitujen  materiaalien väsymisominaisuuksia ei 
tunneta. KAB:n  ja öljysorapäällysteen  osalta ei tunneta edes sitä, mikä 
merkitys päällysteen väsymisellä  on tierakenteen  kestävyyteen. Toisaalta 
voidaan todeta, että vähäliikenteisillä teillä ilmastotekijöiden vaikutus raken-
teen kestävyyteen saattaa olla suurempi kuin rakenteen väsymisellä. 

Bitumilla  sidottujen kerrosten väsymisessä ongelmana  on laboratoriotulosten 
 soveltaminen käytäntöön. Laboratoriossa saatujen väsymissuorien perusteella 

määritetyt kestoiät poikeavat tierakenteen todellisesta kestävyydestä. Tähän 
tulee jatkossa kiinnittää huomiota koejärjestelyjen  ja -datan analysoinnin 

 osalta (uusien teorioiden soveltaminen ilmiön selittämiseksi, esim.  crack 
propagation  -menetelmä). Suomessa bitumilla sidottujen kerrosten paksuus 

 on  yleensä pieni, mikä vaikeuttaa merkittävästi ulkomaisen tiedon hyväksi-
käyttöä. Ohuet kerrokset väsyvät eri lailla kuin paksut kerrokset. 

Maabetonilla liikennekuormituksen  aiheuttama väsyminen  on  luonteeltaan 
erilaista verrattuna bitumilla sidottuihin kerroksiin. 

Bitumilla  sidottujen kerrosten jäykkyys alenee väsymisen seurauksena. Tällä 
 on  merkitystä rakenteen parantamistoimenpiteiden suunnittelussa sekä 

vaiheittain rakentamisessa, koska  se  vaikuttaa suoraan tierakenteen kykyyn 
jakaa liikennerasituksia. Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, miten jäykkyys 
muuttuu ajan  ja kuormitusten  lukumäärän funktiona. 

Sitomattomien  materiaalien osalta ei hallita niiden ominaisuuksien pysyvää 
muuttumista (hienonemista) tierakenteessa. Tämä  on  tärkeä asia silloin, kun 
tienrakennuksessa aletaan käyttämään entistä enemmän paikallisia heikko-
laatuisia materiaaleja erityisesti päällysrakenteen yläosassa. 

Rakenteet 

Nykyiset tierakenteet ovat massiivisia kokonaisuuksia, joissa käytetään 
korkealuokkaisia materiaaleja. Koska tulevaisuudessa ei ole saatavissa 
hyvälaatuisia (sitomattomia) materiaaleja samassa laajuudessa  ja  yhtä 
taloudellisesti kuin ennen,  on  uusien rakenneratkaisujen kehittämistarve suuri. 
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Tähän vaikuttaa myös yhä lisääntynyt korjausrakentamisen määrä, jolloin 
tarvitaan nykyistä nopeammin toteutettavia (liikenteen haitan minimointi)  ja 

 paremmin tierakenteen epäjatkuvuuskohtia (esim. tien leventämisestä joh-
tuen) tasaavia rakenteita. Myös materiaaliteknologiassa (sideaineet, stabiloin

-nit, lujitteet  jne.) tapahtunut kehitys luo kokonaan uudet mandollisuudet 
rakenteiden kehittämiselle.  

Tien kuivatuksen  osalta voidaan todeta, että selviä kriteerejä eri kuivatusrat-
kaisujen käytölle ei ole.  Mm.  erilaisten salaojitusrakenteiden  ja  niihin liittyvien 
materiaalien (salaojamatot  ja  -kennot, salaojituslevyt, pystyojanauhat  jne.) 
käyttö  on  ollut vähäistä Suomessa johtuen osaksi niiden korkeasta hinnasta. 
Näillä rakenteilla voidaan kuitenkin saavuttaa usein parempi kuivatusteho, 
joka pidentää tien kestoikää. 

Mitoitus 

Kantavuusmitoitus  perustuu Odemarkin menetelmään sekä kokemusperäi
-seen  tietoon tierakenteen kevätkantavuudesta  ja  kuormitusten  lukumäärästä. 

Mitoituksessa tarvittava kerrosten  ja  pohjamaan  E-moduuli  arvioidaan pää-
asiassa materiaalityypin  ja  rakeisuuskäyrän  perusteella. 

Tavanomaisilla tierakenteilla  ja  tunnetuilla materiaaleilla  nykyinen kuormitus-
mitoitusmenetelmä antaa suhteellisen järkeviä tuloksia. Tavanomaisesta 
poikkeavilla rakenteilla  tai  käytettäessä tavanomaisesta poikkeavia materiaa-
leja (esim. bitumistabilointi  tai maabetoni)  nykyinen mitoitusmenetelmä ei 
toimi johtuen  mm.  seuraavista syistä: 

- 	 maksimitaipuma  ei välttämättä kuvaa liikennekuormituksen 
aiheuttamia rasituksia tierakenteen kriittisissä kohdissa 

- 	 kaksikerroskaava  ei välttämättä soveltu monikerrosrakentee- 
seen 

- 	 levykuormituslaite  ei kuvaa hyvin liikennekuormitusta eikä 
kuormituksesta aiheutuvaa  rakenteen taipumasuppiloa 

- 	 mitoitusajankohta  on vain  yksi vuodenaika (kevät) 

- 	 E-moduuliin  vaikuttavat rakeisuuden lisäksi monet muut tekijät 

- 	 pohjamaan  ominaisuuksien maalajiin perustuva arviointi ei ole 
riittävän tarkka  m ito ittamista  varten. 
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Osasyynä maksimitaipuman avulla lasketun kantavuusarvon heikohkoon 
käyttäkelpoisuuteen  on se,  että taipuman riippuvuus rakenteen paksuudesta 

 on  erilainen kuin jännitysten  ja  muodonmuutosten vastaava riippuvuus. 
Boussinesqin yhtäläiden perusteella taipuma  on  kääntäen verrannollinen 
kerrospaksuuteen, kun taas jännitys  tai  muodonmuutos  on  kääntäen verran-
nollinen kerroksen paksuuden neliöön. Lisäksi erilaisilla tierakenteilla kriittinen 
rasitus saattaa sijaita eri paikassa tierakennetta. 

Viime vuosina ovat yleistyneet ns. numeeriset mitoitusmenetelmät. Niissä 
tierakenteen kuormituskestävyyttä ennustetaan liikennekuormitusten aiheutta-
mien kriittisten rasitusten perusteella. Analyyttisen mitoituksen lähtötietoina 
tarvitaan  mm.  liikenne-  ja ilmastorasitustietoja  sekä materiaalien ominaisuus- 
tietoja. Niihin liittyviä ongelmakohtia  on  käsitelty aikaisemmin. 

Tierakenteen parantamistarpeen  arvioinnissa tarvitaan lähtötietoina olemassa 
olevan tierakenteen eri kerrosten  E-moduulit  ja kerrospaksuudet.  E-moduulit 
määritetään pudotuspainolaitteella mitatun taipumasuppilon  avulla ns.  ta-
kaisinlaskentamenettelyllä. Takaisinlaskentaohjelmistojen  tyypillisenä piirteenä 

 on  eri ohjelmistojen antamien tulosten poikkeaminen toisistaan. Tähän  on 
 syynä ohjelmistojen erilaiset laskentaperiaatteet (esim. elastisuusteorian  ja 

Odemarkin  menetelmän välillä) sekä  se,  että yksikäsitteisiä ratkaisuja ei ole 
olemassa. Mitattua taipumasuppiloa vastaavat eri kerrosten moduuliarvot 
vaikuttavat toinen toisiinsa, jolloin sama lopputulos (taipumasuppilon muoto) 
saadaan usealla eri materiaalimoduulin kombinaatiolla. Tällöin virhe yhden 
kerroksen moduulissa saattaa kompensoitua toisen kerroksen moduuliarvon 
virheellä toiseen suuntaan. Materiaalimoduulien arvioimiseksi  in-situ  tarvitaan 
myös yksinkertaisempia menetelmiä (esim. moduulin määrittäminen pudotus-
painolaitteen tietyn anturin taipuman perusteella regressiotekniikan avulla). 

Vaikka itse takaisinlaskentamenettelykin kaipaa lisäselvityksiä, suurin ongel-
ma Suomen olosuhteissa  on  kuitenkin ohuiden, sidottujen kerrosten  E-
moduulien määritys pudotuspainolaitteella.  Mitä ohuempi sidottu kerros  on 

 (paksuus  alle  100 mm),  sitä suurempi hajonta  sen moduuliarvoissa  on.  Tämä 
 on  ratkaistu laskelmissa antamalla kerroksen moduulille vakioarvo silloin, kun 

tulokset ovat olleet epärealistisia. Sitomattomien kerrosten  ja pohjamaan 
 osalta tulee yhä suuremmassa määrin laskelmissa ottaa huomioon materiaali-

en epälineaarinen käyttäytyminen. 

Rakennekerrosten  paksuuden määrittäminen takaisinlaskentaohjelmistoja 
varten ainetta rikkovilla menetelmillä  on  kallista  ja  aikaa vievä toimenpide. 
Koska päällysteen paksuudella  on  suurin vaikutus materiaalimoduulien 
arvoihin, tulee mittaustekniikassa keskittyä päällystepaksuuden määrittämi- 
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seen  nopeasti  ja  yksinkertaisesti. Yhtenä tähän tarkoitukseen soveltuva laite 
 on  maatutka.  

Yhtenä keskeisenä ongelmana  on  myös pudotuspainomittausten oikean 
mittausajankohdan määrittäminen. Tähän liittyy kysymykset, jotka vaikuttavat 
eri vuodenaikoina mitattujen tulosten saamiseksi vertailukelpoisiksi. Nykyisin 
käytettävät kertoimet ovat suuntaa antavia, mutta niihin sisältyy suuri epävar-
muus. 

Tulevaisuudessa tierakenteen kuormituskestävyyden mitoittaminen tullee 
perustumaan numeerisiin laskentamenetelmiin.  Sen  avulla voidaan ottaa 
huomioon  mm.  tien poikittainen geometria analyyttisistä mitoitusmenetelmistä 
poiketen. Numeerinen menetelmä soveltuu myös tierakenteille, joissa  on 

 käytetty vahvisteita. 

Jatkossa mitoitus tulee lähtemään pohja-  ja päällysrakenteen yhteisvaikutuk-
sen mallintamisesta,  jolloin rakennetta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena 
pintaan asti. Kuten edellä  on  todettu, yhtenä nykyisin käytössä olevien 
mitoitusmenetelmien ongelmana  on  puutteelliset  ja epätarkat lähtötiedot ja 
parametrien  arvot. Tämä saattaa johtaa ennakoimattomaan rakenteen 
käyttäytymiseen. Vaihtelun  ja  epävarmuuden huomioimiseksi ei ole kuiten-
kaan kehitetty mitoitusjärjestelmiin liittyviä luotettavuusanalyysejä, joiden 
perusteella voidaan ottaa huomioon rakenteen vaurioitumisen todennäköisyys 
eli hallittu riskitaso. Kokemusperäiset varmuuskertoimet johtavat yleensä 
kalliisiin ratkaisuihin, koska vaihtelun suuruudesta ei ole tarkkaa kuvaa. 

Nykyisin tierakenteen kestoikä määritetään kantavuuden  ja kuormituskertojen 
 lukumäärän  välisen  yhteyden perusteella. Tietyn kevätkantavuuden omaavan 

tien oletetaan kestävän normien mukaisen kuormituskertamäärän. Kun 
tiedetään tiellä toteutunut kuormituskertaluku, voidaan näiden erotuksen 
perusteella laskea jäljellä olevien kuormitusten lukumäärä eli jäljellä oleva 
kestoikä vuosina. 

Vastaavasti analyyttisissä mitoitusmenetelmissä määritetään  ensin tieraken
-teen  kriittisissä  kohdissa olevien jännitysten  ja  muodonmuutosten suuruudet. 

Väsymissuorien perusteella voidaan arvioida rakenteen kestävyys kuormitus-
kertojen lukumääränä tavallisesti muodonmuutosten suuruuden perusteella. 

Edellä esitettyjen ähestymistapojen ongelmana  on  niiden epätarkkuus.  Tien 
 kestoikä  saattaa olla huomattavasti korkeampi  tai  alhaisempi kuin  on  ennakoi- 

tu. Tämä vaikuttaa puolestaan taloudellisuusvertailuihin vuosikustannusten 
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laskennassa tapahtuvien poikkeamien seurauksena silloin, kun tielle suunni-
tellaan vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja. 

Tierakenteen kestoiän  arvioinnin tulee olla kaksivaiheinen tehtävä. Ensim-
mäisessä vaiheessa määritetään ajankohta tierakenteen ensimmäisen vaurion 
syntymiselle. Tällöin kuormituskestävyydestä aiheutuva tasaisuuden muutos 

 on  vähäistä. Toisessa vaiheessa kehitetään uudet mallit olemassa olevien 
vaurioiden kasvulle  ja  tasaisuuden muuttumiselle ajan funktiona. Lisäksi 
otetaan huomioon tierakenteen pysyvät muodonmuutokset. 

Mallinnuksen vaiheistuksen  syynä  on  tierakenteen  erilainen käyttäytyminen 
liikenne-  ja ilmastorasitusten  alaisena ehjällä  ja vaurioituneella päällysteellä. 

 Alustavat tulokset SHRP-koeteiltä osoittavat, että tierakenteen vaurloitu-
misajankohdan ennustaminen  on  mandollista. Kehitetyt mallit ovat vasta 
alustavia, minkä vuoksi ne vaativat laajan verifioinnin kenttähavaintojen 
perusteella. Nyt kehitettyjen  mallien  avulla voidaan kuitenkin  jo kvantifioida 

 karkealla tasolla erilaisten ilmasto-  ja rakennetekijöiden  vaikutukset vaurioitu-
misen ajankohtaan. 

Pohja-  ja materiaalitutkimusmenetelmät 

Mittausmenetelmiä  ja  -laitteita, joiden avulla saataisiin geometrisesti jatkuvaa 
tietoa pohjasuhteista ja/tai rakennekerroksista rakennekerrosten paksuuksien, 

 E-moduulien  ja vesipitoisuuksien  osalta, voidaan kehittää nykyistä tarkemmik-
sija tehokkaammiksi.  

On  oletettavissa, että uuden  teknologian  kehittyminen  mm.  ainetta rikkomatto
-mien  menetelmien (esim. geofysikaaliset menetelmät) osalta luo nykyistä 

paremmat mandollisuudet entistä tarkempien lähtötietojen saamiseksi raken-
teista suunnittelua varten. Menetelmien käyttö vaatii kuitenkin tulosten 
tulkinnan jatkokehittämistä. 

Materiaalitutkimus  on  tähän asti keskittynyt sellaisten materiaaliominaisuuksi
-en  tutkimiseen  ja  selvittämiseen, jotka eivät kuvaa suoraan tierakenteen 

kestävyyttä. Tämän vuoksi tarvitaan uusia laboratoriolaitteita  ja testimenetel-
miä  sellaisten materiaalien ominaisuuksien tutkimiseen, jotka korreloivat 
tierakenteen toiminnallisten ominaisuuksien kanssa. Materiaalimalleja, joiden 
perusteella voidaan arvioida materiaaliominaisuuksissa tapahtuvia muutoksia 
rasitusten muuttumisen seurauksena, ei ole juurikaan kehitetty Suomessa. 

 Mallien  puuttuminen  on  vaikeuttanut  mm.  tierakenteen  käyttäytymisen arvioin-
tia eri vuodenaikoina. 
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Tämän vuoksi tarvitaan kontrolloituja  ja instrumentoituja rakennekokeita, 
 joissa materiaaliominaisuuksia  ja tierakenteen  käyttäytymistä voidaan arvioida 

todellisissa rasitustiloissa. Tähän liittyviä tutkimuksia  on  tehty  mm. Virttaalla, 
 joista saadut tulokset ovat olleet hyvät. Tutkimuksia tulisikin laajentaa uusille 

materiaaleille  ja rakennetyypeille  sekä routiville pohjamaille, jotta tulokset 
olisivat laaja-alaisesti soveltamiskelpoisia. 

Rakenteen käyttäytymisen  ja vaurioitumisen välisen  yhteyden selvittämiseksi 
tarvitaan koetiekonetta, jonka avulla voidaan seurata rakenteen vaurioitumi

-sen  ajankohtaa  ja  vaurioiden kehittymistä kontrolloiduissa olosuhteissa 
nopeutetun kokeen avulla. Suomessa tällaista laitetta ei ole. Koetiekoneen 
käyttö  on  välttämätön kuormituskestävyyteen liittyvien tulosten saamiseksi 
nopeasti. Lisäksi laitteen avulla saadaan selville, miten eri tekijät vaikuttavat 
rakenteen kestävyyteen  ja  kuinka paljon. Tämä luo lähtökohdat rakenteen 
vaurioitumisen  ja  tasaisuuden ennustemallien kehittämiselle elinkaarilaskelmia 
varten. 

Koska ilmasto-olosuhteiden simutoiminen koerakenteissa  on  vaikeaa, tarvi-
taan tulosten verifioimiseksi koeteitä. Niiden avulla voidaan seurata tieraken

-teen vaurioitumisen  ja  tasaisuuden muuttumista todellisissa olosuhteissa 
normaalilla liikennekuormituksella tien elinkaaren ajan. Hyvin dokumentoituja 
havaintoteitä  on  olemassa, jotka tarjoavat hyvät mandollisuudet arvioida 
tutkimusohjelman eri vaiheiden tuloksia mandollisimman aikaisessa vaihees-
sa. Jatkossa saattaa olla tarvetta uusien havaintoteiden valinnalle erityistutki-
muksia varten. 

ROUTAKESTÄVYYS  

Roudan vaikutus tierakenteen laatuun 

Routivan rakennekerroksen  tai alusrakenteen  jäätymisen silloin, kun vettä  on 
 runsaasti saatavilla, maakerros alkaa routimimaan. Routimisessa maahan 

syntyy routarajan suuntaisia jääkerroksia  ja  -linssejä, joiden kasvaessa tien 
 pinta  nousee. Routaantumisolojen, maalajin routivuuden  ja veden  saannin 

vaihtelun vuoksi routanousu  on  harvoin tasaista. Routanousun epätasaisuu-
den kasvaessa päällysrakenne  ja  päällyste taipuvat  ja  syntyy epätasaisuuksia 

 ja  halkeamia. 

Routamitoituksella  pyritään suunnittelemaan tierakenne, jonka siirtymät (rou-
tanousu) jäätymisvaiheessa  ja jäykkyys/kantavuus sulamisvaiheessa  ovat 
hallituissa rajoissa tien  pinnan  tasaisuuden  ja vaurioitumisen  kannalta. 
Roudan vaikutusten huomioon ottaminen  ja  rakenteen kehittäminen paikalli-
siin olosuhteisiin soveltuvaksi ei ehkä sovi "mitoitus -termin alle.  Pikemminkin 
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olisi ehkä käytettävä käsitettä routatekninen suunnittelu analogisesti geotek-
nisen suunnittelun kanssa  tai  sen  osana. 

Tierakenteen mitoituksessa  pyritään rajoittamaan epätasaista routanousua. 
Routiminen vaikuttaa myös alusrakenteen jäykkyyteen sulamisvaiheessa. 
Päällysrakennetta rasittaa liikennekuormituksen lisäksi siihen kohdistuva 
deformoituminen, joka syntyy alusrakenteen epätasaisen painumisen ja/tai 
routimisen tuloksena. Päällysrakennekerrosten taipuessa  ja deformoituessa 

 ne samalla löyhtyvät, jolloin mitoituksen edellyttämä päällysrakenteen jäyk-
kyys alenee. 

Routanousun  aiheuttama eoätasaisuus 

Routimisen  epätasaisuus voi johtua joko tien  pinnan ja  reuna-alueiden 
pintalämpötilojen eroista, mikä vaikuttaa roudan tunkeutumissyvyyden vaihte-
luun routivassa alusrakenteessa, päällysrakenteen epähomogeenisuudesta 
(laadun  ja kerrospaksuuksien  vaihtelut), alusrakenteen routanousuominai-
suuksien vaihtelusta (päällysrakennekuormitusten vaihtelu, alusrakenteen 
kuivatuksen vaihtelu, pohjamaan maalajin vaihtelu)  tai ilmastorasituksen 

 luonteesta taikka näiden kaikkien yhteisvaikutuksesta. 

Epätasainen routanousu aiheuttaa liikenteellisen  tai  toiminnallisen haitan 
(routaheitot, siirtymät) ohella myös päällysteen  ja tierakenteen vaurioitumista 
ja kunnossapitotarpeen.  

Tasaisesti routivassa pohjamaassa routanousun epätasaisuus ilmenee 
päällysteen  ja päällysrakenteen pituushalkeamina ja poikkisuuntaisina epä-
tasaisuuksina  johtuen  mm.  lumivallin vaikutuksesta routaantumisen vähene-
miseen reunoilla. 

Päällysteen  pinnan pakkashalkeilu  johtuu päällysteen  ja sen  alustan kutistu-
misesta päällysrakenteen jäähtyessä. Sekä pakkashalkeilu että routanousun 
epätasaisuudet kehittyvät pakkaskaudella. Yhteisvaikutuksena ne aiheuttavat 
päällysteeseen vetorasitusta. Pakkashalkeilu aiheuttaa myös kunnossapidon 
tarvetta  ja hoitamattomana päällysteen  palvelutason alenemisen. 

Muut pakkasen vaikutukset 

Päällysteen  liukkaus  on  myös liikenneturvallisuuteen vaikuttava merkittävä 
tekijä. Ongelmallisinta  on ennakoimaton,  nopesti kehittyvä liukkaus, joka 
ilmenee joko yllätyksellisenä ajankohtana  tai yllätyksellisessä  paikassa. 
Tällaisia paikkoja ovat  mm. lämpöeristetyt tieosat.  Liukkauden muodostumista 
lämpöeristetyn rakenteen päällä ei osata arvioida. 
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Liukkauden estämiseksi  on eristemateriaalin  päälle rakennettava maakerros. 
Tämän kerroksen paksuus  on  mandollista mitoittaa materiaalin mukaan jopa 
ohuemmaksi kuin nykyisin ohjeen mukaan käytetään (esimerkiksi  700 mm). 
Routaeristemateriaalien  tapaan liukkauden muodostumista voi lisätä keven-
nysmateriaalit, jotka ovat samoja kuin routaeristeet. Raskaalla suojaker-
roksella  on kevennyksiin  merkittävä vaikutus. 

Sulamispehmeneminen 

Sulamispehmeneminen  ilmenee  mm. sulavan, routineen alusrakenteen 
 merkittävänä pehmenemisenä (kantavuuden alenemisena).  Sen  arvioidaan 

aiheutuvan sulamisen yhteydessä maahan vapautuvan huokosveden  ja 
 liikennerasituksen  vaikutuksesta maan jännitystilaan.  Jos  sulamisen edetessä 

routineesta maasta vapautuu enemmän vettä kuin sulaneen kerroksen läpi 
ehtii virrata ulos, niin sulaneen rakenteen kuormitus osittain kokonaan  veden 

 varaan. Tällöin liikenne rikkoo tierakenteen aiheuttaen kelirikon. 

Sulamispehmenemisen  mekanismin hallinta rakenteellisesti tuonee uusia 
menetelmiä  ja  ratkaisuja nykyistä taloudellisempien sekä hallitummin routivien 

 ja sulavien  tierakenteiden suunnittelemiseksi.  

Nämä menetelmät perustuvat esimerkiksi pohjamaan rakenteen rikkomiseen 
(homogenisointiin), pohjamaan routimisen rajoittamiseen, sulamisen hidasta-
miseen routaeristyksellä  tai sulavan alusrakenteen  jäykkyyden lisäämiseen 
stabiloinnilla jne. Näiden menetelmien tehokkaaksi käyftämiseksi tulisi hallita 
sulamiseen vaikuttavat ilmastotiedot, materiaaliominaisuudet, moduulin 
jännitysriippuvuus sekä mitoitusmenettely. Tämän jälkeen alusrakenteen 
kevätkantavuuteen voidaan vaikuttaa rakenteellisesti, eikä  se  ole  vain  taulu-
kosta  maalajin  mukaan saatava vakioarvo.  

I Imastotiedot  

Maapohjan käyttäytymisen arvioimiseksi routaantumisessa  ja  sulamisessa 
tarvitaan paikallisia pohjamaatietoja, rakennemateriaalitietoja  ja  ilmastotietoja. 
Ilmastohavainnoista  on  tilastollisesti määritetty ilman lämpötilojen perusteella 

 talven  pakkasmäärän toistuvuutta  ja  vuoden keskilämpötilaa paikkakunnittain 
routamitoitusta varten. Myös lumipeitteen paksuudella  ja  jakautumisella  tie-
alueella  on  merkitystä routimiskäyttäytymiselle. 

Routanousun  on  havaittu olevan verrannollinen pakkasrasitukseen. Pääsään-
töisesti routanousu  on  sitä suurempi, mitä syvemmälle routiva maa routaan-
tuu,  ja  mitä suurempi  on pakkasrasitus.  Tämän vuoksi tierakenteen routakäyt-
täytymistä tulee tarkastella mitoitustalvena, jonka ankaruus vastaa tiettyä 
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toistuvuutta.  Normaalisti  on  käytetty tierakenteiden routamitoituksen perustee-
na talvea, jonka pakkasmäärä vastaa seudulla noin kerran  5  -  10  vuodessa 
toistuvaa suurinta pakkasmäärää. 

Tällaisia tilastointeja  on  Suomessa tehty  1970 -luvulta lähtien. Uusimman 
ilmastohavaintojakson  1961  -  1990  aineisto  on  pääosin käsitelty, muttei 
julkaistu. 

Sulamisvaiheen lämpötilakehitystä  tien pinnassa ei ole juurikaan systemaatti-
sesti selvitetty, vaikka yksittäisiä tutkimuksia  on  tehty. Kuitenkin sulamis-
vaiheen pintalämpötilojen merkitys sulamisnopeudelle  ja  kelirikon kehittymisel-
le  on  keskeinen. 

Pohlamaan routivuuden  arviointi 

Routateknistä  suunnittelua varten  on  Tierakenteen suunnitteluohjeissa  (1985) 
 maapohjan routivuusluokitus.  Sen  arvioidaan kuvaavan myös maapohjan 

routanousuherkkyyttä. Maalajin routivuutta arvioidaan  sen rakeisuuden ja 
rakeisuuskäyrän  muodon mukaan. Pohjamaan routivuutta arvioidaan taas 
pohjamaan maalajin routivuuden  ja  kosteuden mukaan sekä ottamalla 
huomioon pohjaveden  pinnan  etäisyys tasausviivasta. Tällöin pohjaveden 

 pinnan  etäisyyden kannalta kriittisenä pidetään siirtymäkiilasyvyyttä lisättynä 
 1  metrillä. Routivilla pohjilla  ja nollatasauksella  tai  leikkauksessa tämä ehto  on 

 Suomessa lähes aina määräävä. 

Maalajin routivuuden  arviointi edellyttää rakeisuusmääritystä sekä seulontaa 
että hydrometrianalyysia. Routivuus tarkoittaa tässä kielenkäytössä routimis-
riskiä (routanousuriskiä). 

Routanousun  määrällistä arviointia  tai  määritystä  kenttä-  tai  laboratoriotutki-
muksin  ei ole esitetty ohjeissa. Routivuus  on  suunnitteluohjeen  mukaisesti 
maalajiominaisuus, joka ei riipu rakenteen ominaisuuksista eikä ilmastorasi-
tuksen luonteesta. 

Routanousun  määrällistä arviointia varten tarvitaan tietoja maan kyvystä 
muodostaa jäätyessään kerroksellista  tai  linssimäistä  jäätä. Tällaisia tunnuslu-
kuja ovat  mm.  routanoususuhde  tai  segregaatiopotentiaali. 

Routanousun  voimakkuuteen (routanousunopeus, routanousu) vaikuttaa 
pohjamaan laadun ohella ilmastorasitus  (pinnan  lämpötila  ja lämmönsiirto) ja 

 rakenteen ominaisuudet (rakenteen aiheuttama jännitys pohjamaassa  ja 
 rakenteen lämmönvastus). Pohjamaan ominaisuuksista kriittisiksi voidaan 

arvioida  mm.  sidotun  veden  määrä, joka vaikuttaa maan alijäähtymisominai- 
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suuksiin,  ja  toisaalta routarajalla vallitseva vedenpaine  ja veden virtausvastus. 
 Karkeasti ottaen routanousun voimakkuus  on  verrannollinen rakeisuusominai-

suuksiin, mutta paikallisesti tulisi tarkastella myös rakenteen  ja ilmastorasituk-
sen  vaikutusta. Tämän vuoksi ei routanousun voimakkuus voi olla yleispätevä 
luokitustekijä edes Suomen olosuhteissa. 

Tierakenteen routamitoitus  perustuu siihen, että valitaan tyyppipoikkileikkauk
-sen  rakenne pohjamaan routivuusluokan (rakeisuus, kosteus, tasalaatuisuus 

 ja  pohjaveden etäisyys tasausviivasta)  ja  maantieteellisen sijainnin (pakkas-
määrä, ilman keskilämpötila) perusteella. 

Routivuuden  alueellisen vaihtelun luotettava kuvaus edellyttää sitä, että 
pohjamaan routanousun voimakkuutta voidaan määrittää jonkin/joidenkin 
perusparametrien avulla. Tällaisia parametreja voivat olla esimerkiksi vedenpi-
dätyskykyyn, rakeisuuteen tms. luokitusominaisuuteen perustuvat tulkinta- 
menetelmät. 

Routanousun mitoitus  

Sitä, minkä suuruisen routanousun arvioidaan mitoitustilanteessa syntyvän, ei 
ole suunnitteluohjeissa määritelty. Myöskään mandollisuutta paikalliseen 
mitoitukseen ei ole esitetty. Nykyinen suunnittelukäytäntö ei edellytä rou-
tanousun paikallista arviointia, vaan routanousun rakenteellinen rajoittaminen 

 on 'sisäänrakennettu' rakennepaksuuden routamitoitukseen. 

Routamitoituksessa  otaksutaan rakennekerrosten olevan routimattomia. 
Tämän mukaisesti routasuojaus tehdään routimattomasta maasta  tai routi-
mattomista eristemateriaaleista. Routasuojauksessa  voidaan käyttää myös 
lievästi routivia maa-aineksia,  jos  ne sijoitetaan jakavan kerroksen alaosaan 

 ja  asianmukaisesti kuivatetaan. 

Routanousun tasaamisessa pohjamaan routivuuden  muuttuessa käytetään 

 1950-luvulla kehitettyjä siirtymäkiiloja. Routimattoman  ja routivan alusraken

-teen  rajalla routimaton päällysrakenne ulotetaan siirtymäkiilasyvyyteen, joka 
 on  annettu karttamuodossa. Siirtymäkiilasyvyydestä päältysrakenne ohenne-

taan normaalirakenteen paksuuteen tien luokasta riippuen kaltevuudessa 
 1:40 - 1:15. 

Päällysrakenteen  laadun vaikutusta roudan tunkeutumissyvyyteen  on mitoitus- 
taulukoissa otettu huomioon niin, että louhetta käytettäessä päällysrakenteen 
ohjepaksuuksia  on  lisätty  300 - 400 mm  sora-  ja hiekkarakenteisiin  verrattuna. 
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Rakenteen suunnitteluohjeen mukaan routanousua sanotaan voitavan 
pienentää,  jos  rajoitetaan routivan alusrakenteen jäätymissyvyyttä. Tämä 
tarkoittanee, että routamitoituksen pohjana  on  arvio routanoususta, joka 
perustuu suhteelliseen routanousuun. 

Vanhan rakenteen parantamisessa käytettävä parantamisratkaisu määräytyy 
tien luokan, ohjenopeuden  ja routaheiton  suuruuden mukaan. Liikenteen 
kannalta parantamisratkaisun valinta johtaa epätasaiseen routanousuun 
esimerkiksi  50/1 00/1 50 mm  viiden metrin matkalla. Routaheitto havaitaan jo-
ko aistinvaraisesti yli ajamalla  tai vaaitsemalla.  Ohjeissa ei ole esitetty 
routanousun/routaheiton tulkintaa mitoitustalveen (esim. kerran  10  vuodessa 
toistuva maksimi). Samoin tien rakennekerroksia koskevia tietoja ei edellytetä, 
ts. routineen alusrakenteen jäätynyt paksuus  jää  epäselväksi. 

Routanousuhavaintojen  tulkinta mitoitustilanteeseen edellyttää sitä, että 
tunnetaan havaintokohteen tierakenne (rakennekerrosten paksuudet  ja  laatu, 
pohjamaan laatu)  ja  kohteen ilmastorasitus havaintotalvena sekä mitoitustal-
vena. Muunnos voidaan tehdä  vain mallintamalla  ts. routanousulaskelmin. 

Routanousun arviontimenettelyn  käyttöä rakenteen suunnittelussa ei ole 
käsitelty. Roudan syvyyden arviointia varten  on GEO-ATK-ohjelmistossa 
Watzinger-Skaven-Haugin roudan syvyyden arviointi-ohjelma.  2-ulotteiseen 
routaantumistarkasteluun  soveltuu myös  mm. ADINA-T-elementtiohjelmisto. 

Routanousua  voidaan arvioida. Edellytyksenä  on  tällöin paikallisesti relevantin 
lähtötiedon saatavilla olo. Tierakenteen mitoitusta routanousun mukaan  on 

 käsitelty  mm.  Arktinen tierakentaminen -hankkeessa (SSR-malli). CRREL  on 
 USA:ssa kehittänyt routanousumallia,  jota  on  mandollista koeluontoisesti 

soveltaa. Kanadassa  on  laadittu elementtiohjelmisto  GEOTERM  2,  jolla 
voidaan routaantumista  ja routimista mallintaa  2-ulotteisesti.  Suomalaisia 
kokemuksia tästä ohjelmasta ei toistaiseksi ole. Edelleen  on  kehitteillä 
ranskalais-suomalaisiin tutkimuksiin perustuen routanousun laskentamalli. 

Routanousun arviointimenetelmän  valinnassa tulisi kiinnittää huomiota 
menetelmän luotettavuuteen  ja materiaaliominaisuuksien määrityksen  vaivat-
tomuuteen. Olisi eduksi,  jos mitoitusparametreja  voitaisiin arvioida myös 
karkeasti maan luokitusominaisuuksien perusteella  tai  määrittää kenttäha-
vaintojen perusteella. 

Routanousun  epätasaisuuden yhteys pohjamaan routivuuden  ja routanousun 
 suhteen  on  heikosti selvitetty. Mitoittavan (sallitun) routanousun määrittämi-

sessä olisi pyrittävä esittämään sellaisia  raja-arvoja, joilla tietty, vaadittu 
epätasaisuus ei mitoitustilanteessa ylity. Rakenteen vaurioitumisen suhteen 
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ja mitoittavan  epätasaisuuden suhteen voidaan käyttää erilaista toistuvuutta. 
Pääasia  on,  että routanousu rajoitetaan vaurioitumisrajan alapuolelle  ja 

 toisaalta niin, että ilmenevä routanousun epätasaisuus ei ole haitallista. 

Routasuojausrakenteet 

Routanousua  voidaan tasata  ja  rajoittaa routasuojausrakentein. Routaeristeitä 
käytetään nykyisin  vain  poikkeustilanteissa.  Normaalisti routasuojaus tehdään 
mineraalimaasta  tai  suulakepuristetusta polystyreenista,  joita varten Suunnit-
teluohjeissa  on  mitoitussuositukset. Mitoitusominaisuuksia  samoin kuin 
mitoitusperusteitakaan ei ole esitetty. Muiden materiaalien käyttöä ei suositel-
la. Muualla tehtyjen eristetutkimusten mukaan eristemateriaalien kostuminen, 
joka  on  määräävä tekijä eristyskyvyn kannalta,  on  voimakkaasti riippuvainen 
asennuspaikan kosteusoloista. Näin  ollen  mm.  talonrakennuksessa  käytettyjä 
routasuojausmateriaaleja voitaisiin käyttää,  jos  ne kestävät tierakenteessa. 
Myös lievästi routivien moreenien  ja  paikallisen turpeen käyttö routasuojauk

-sessa  on  mandollista. Routasuojausmateriaalien käyttöä voidaan merkittävästi 
tehostaa  mm.  kuivatuksen  avulla. 

Eristemateriaalin kostumisen  kannalta olisi tarpeen määrittää materiaalin 
vedenpidätysominaisuudet  ja asennuspaikan huokospainetila. Kostumisno-
peuden  arvioimiseksi tarvitaan myös osittain kyllästetyn eristemateriaalin 
vedenläpäisevyysominaisuuksia. 

Kosteusoloihin  on  mandollista vaikuttaa kuivatus-  ja rakennesuunnittelulla. 
Kuivatuksen  suunnittelu tulee siten aina kytkeä osaksi routasuojausrakenteen 
suunnittelua. Kun eristemateriaalien ominaisuudet hallitaan, niitä voidaan 
käyttää tehokkaammin hyväksi,  on  mandollista päästä edullisempiin rou-
tasuojausratkaisuihin, ts. lisätä routaeristeiden käyttöä  ja  vähentää korkealaa-
tuisten kiviainesten käyttöä. 

Alusrakenteen  kantavuuden kausivaihtelu 

Alusrakenteen  kantavuus muuttuu vuodenaikojen mukaan. Kantavuus  on 
 suurimmillaan routa-aikaan  ja  pienimmillään routivan pohjamaan sulaessa. 

Kantavuus nousee sulamisen jälkeen kesäajaksi,  ja  voi jossakin määrin 

alentua syksyllä  sulan  maan kosteuden kasvaessa. 

Pohjamaan kevätkantavuutta  arvioidaan pohjamaaluokituksen mukaan. 
Kantavuusluokitus kuvaa lähinnä pohjamaan maalajin vaikutusta kevätpeh-
menemiseen. Menettely kevätpehmenemisen analyyttiseen käsittelyyn  on 

 kehitteillä (CRREL, ISSMFEITC8).  Tien  deformoitumisen  kannalta keskeinen 
ongelma  on  kuvata alus-  ja päällysrakenteen kevätpehmenemistä määrälli- 
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sesti  annetussa paikassa, annetuilla rakenteilla  ja  paikallisella ilmastorasituk-
sella. Sulamisvaiheen kantavuus  on  kausittain vaihtelevan alusrakenteen 
kantavuuden ääritila, jossa suurin  osa liikennekuormituksen  aiheuttamista 
deformaatioista syntyy. 

Kevätkantavuuden  arviointi 

Alusrakenteen kimmomoduuliin vaikuttavina  tekijöinä ovat rakenteen Suunnit-
teluohjeessa pohjamaan (maalajin) routivuus  ja kosteustila. Kosteustilaa 

 arvioidaan paikan kuivatusolojen (pintavesien kertyminen, pohjaveden  pinnan 
 läheisyys alusrakenteen  pinnan  suhteen) perusteella. Routivasta maalajista 

rakennetun alusrakenteen kantavuudeksi esitetään yhtä kantavuusluokkaa 
parempaa kantavuusmoduulia kuin vastaavan maalajin kantavuusmoduuli olisi 
luonnon pohjamaassa. Sitä, miten kantavuusmoduulin arvo olisi määritettävä 
jossakin todellisessa kohteessa, ei ole esitetty. 

Kevätkantavuutta  arvioidaan kantavuusluokituksen perusteella. Paikallista 
kantavuutta ei ole mandollista määrittää. Rakenne voidaan kuitenkin tarpeen 
mukaan modifioida käyttäen esimerkiksi paikallisille materiaaleille ominaisia 
mitoitusmoduuleita, jotka arvioidaan rakeisuuden perusteella. Paikallisten 
materiaalien moduuliarvoille ei ole määritysmenetelmää. Rakenteen modifioln

-tia  niin, että materiaalimoduulit määritettäisiin rakentamisen alussa mitattujen 
kantavuustietojen  tai  koepenkereen  avulla,  ja  rakenne sovitettaisiin näihin 
arvoihin, ei ole tapana tehdä. 

Rakenteen parantamisohjeessa (luonnos  1991)  kuvataan menettely, jossa 
pohjamaan kantavuus mitataan roudan sulamisvaiheen lopulla, märkänä 
kesänä  tai  syksyllä pudotuspainolaitteella (päällystetyt tiet)  tai  levykuormitus

-laitteella (soratiet). Näin saatu  tulos  kerrotaan asfalttipäällysteisellä tiellä 
arvolla  0,8  -  1,  kevyesti parannettavilla päällystetyillä teillä arvolla  0,6  -  0,8  ja 
sorateillä arvolla  0,4  -  0,8.  

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan sulamispehmeneminen  ja  sitä kuvaava 
pohjamaan kantavuuden aleneminen ovat vuorosuhteessa sulamisnopeuteen, 
pohjamaan suhteelliseen routanousuun  ja sulaneen veden virtausoloihin 
(virtausmatka, sulaneen pohjamaan vedenjohtavuus).  Tämän vuoksi routivan 
pohjamaan kantavuutta kuvaavan maapohjakuvauksen olisi perustuttava 
esimerkiksi pohjamaan routanousuominaisuuksiin  ja vedenläpäisevyyteen.  

Tässä tutkimuksessa  on  selvitettävä  se,  miten kevätkantavuus määritetään  ja 
 tulkitaan mittaamalla. Samoin  on  laadittava menettely kevätkantavuuden 

arvioimiseksi suorilla  ja epäsuorilla laboratoriokokeilla. Kevätkantavuuden 
 fysikaalisella mallintamisella voidaan arvioida kevätkantavuuden kehittymistä 
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kohteessa sulamisaikana, sekä alentuneen kantavuuden kauden pituutta  ja 
kevätkantavuutta parantavien  toimenpiteiden tehokkuutta. 

Kevätkantavuuden  paikallinen mitoitus 

Tierakenteen mitoituksessa  otaksutaan alusrakenteen kantavuusmoduulin 
arvoksi alusrakenteen maalajin  ja kosteustilan  perusteella määritetty moduulin 
arvo, joka  on  esitetty Suunnitteluohjeiden kantavuusluokitustaulukossa. 

Rakenteen kantavuusmitoitus voidaan nykyisin tehdä uudisrakentamisessa  ja 
 uudelleen rakennettavilla teillä kolmella tavalla: 

- 	 Valitaan sopiva rakenne suunnitteluohjeen valmiiksi mitoitetuis - 
ta  rakenteista (rakennemateriaalit  ja  -kerrokset otaksutut). 

-  Suunnitellaan rakenne kerroksittain käyttäen mitoituskäyrästö
-jä.  Kerrosten materiaaliominaisuudet arvioidaan rakeisuuden 

perusteella. 
- 	 Suunnitellaan rakenne käyttäen Odemarkin mitoituskaavaa. 

Pohjamaan kantavuusmoduulin pieneneminen  aina puoleen siirryttäessä 
luokasta toiseen routivilla pohjamailla hienompiin päin lisää mitoittavaa 
kerrospaksuutta noin  200 mm/siirtymä  luokasta toiseen. 

Rakenteen osittaisessa parantamisessa mitoitus tehdään vastaavasti, mutta 
alusrakenteen moduuli määritetään kantavuusm ittausten perusteella. 

Menettelyä olisi mandollista parantaa niin, että määritetään sulamispeh-
meneminen  ja kevätkantavuuskerroin määrittämällä  sulamisen huokospaineen 
suuruus  ja  vastaavasta jännitysmuutoksesta seuraava alusrakenteen  mo-
duulin alenema. Huokosveden  paine  on  verrannollinen sulamisnopeuteen, 
routanoususuhteeseen  ja sulaneen  kerroksen vedenvirtausvastukseen. 

Alusrakenteen routakestävyvden  parantaminen 

Roudan vaikutuksia voidaan lieventää routasuojauksella, joka voidaan tehdä 
routamitoitukseen perustuen joko mineraalimaasta  tai routaeristein. 

Routanousuominaisuuksia  voidaan parantaa homogenisoimalla routivaa 
alusrakennetta  tai  parantamalla  sen kuivatusta. Alusrakenteen kevätkanta-
vuutta  voidaan parantaa homogenisoimalla, stabiloimalla  tai kuivattamalla 
alusrakennetta  ja  rajoittamalla  sen routimista. 



TPPT,  Tutkimussuunnitelma vuosille  1994  -  2000 
	

39  
TUTKIMUSKOHTEET  JA  -TARPEET  

Päällysrakenteen  jäykkyyttä lisäämällä voidaan rajoitetusti vähentää myös 
routimisen aiheuttamaa päällysteen vaurioitumista. 

GEOTEKNINEN  KANTAVUUS 

Maapohlan lähtötietojen  hankinta, geotekniset tutkimukset 

Maapohjan lähtötietojen (kerrosrajat, kerrosten geotekniset ominaisuudet) 
luotettavuuden  ja  tarkkuuden parantaminen  on  edellytys sille, että geotekni-
sessä mitoituksessa nykyisiäkin mitoitusmenetelmiä käytettäessä päästään 
parempaan luotettavuuteen  ja  tarkkuuteen sekä taloudellisiin pohja-  ja 
päällysrakenneratkaisuihin.  Koska  on  edelleen kehitettävä  ja  otettava käyttöön 
tarjolla olevia kehittyneempiä mitoitusmenetelmiä,  on  parannettava mitoituk

-sessa  käytettävien maakerrosten ominaisuuksien määritystarkkuutta  ja 
 luotettavuutta. 

Ainetta rikkovat menetelmät: 
Tarkoituksenmukainen  ja  riittävä menetelmävalikoima  kovan  pohjan / kallion- 
pinnan  sekä maakerrosten kerrosrajojen  ja tavallisimpien maaparametrien  in- 
situ  likimääräiseksi määrittämiseksi  on  käytettävissä. Aivan uusien kairaus-
menetelmien kehittämistarvetta ei ole. Tulosten tulkinnan kehittämistä painu-
misominaisuuksien määrittämiseksi ainakin puristinkairauksen  ja puristin-
heijarikairauksen  osalta tarvitaan. Siltti-  ja savimaiden painumisominaisuuksi

-en in situ-mittaamiseksi tulee kehittää ainakin ruuvilevykoetta. 

Ainetta rikkomattomat menetelmät: 
Geofysikaalisten mittausten  ja  tutkimusten suorittamiseksi  on  käytettävissä 
erittäin hyvät kalustot  ja  laitteet. Laajasta menetelmävalikoimasta valitaan 
maaperätutkimuksiin tarkoituksenmukaisimmat menetelmät. Valittujen mene-
telmien tulosten tulkintaa pitää kehittää erityisesti painuman laskennassa 
tarvittavien maakerrosrajojen  ja maaparametrien määrittämiseksi. Kairaustu-
losten ja  geofysikaalisten menetelmien tulosten yhteistulkintaa (tiedonhallin-
taa) sekä geologisen tiedon hyväksikäyttöä tulee kehittää. Menetelmien 
käyttökelpoisuus vanhan tien rakenteen mittamisessa tulee myös selvittää. 

Näytteidenotto:  
Nykyisillä näytteenottokalustoilla saadaan savista suhteellisen häriintymättö-
miä näytteitä, joista määritetyt geotekniset ominaisuudet ovat suhteessa 
nykyisillä laskentamenetelmillä saatavien tulosten tarkkuuteen riittävän 
uotettavia. Parametrien määritystarkkuuden  ja  luotettavuuden parantaminen 
edellyttää nykyistä suurempien (suurempi halkaisija) näytteiden ottamista, 
mihin kalustoja  on  ulkomailta saatavilla. 
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Painuman  laskenta 

Tiepenkereen painumatarkastelut  on  totuttu tekemään lähinnä kokonais-
painuman  ja sen  nopeuden pisteittäisinä tarkasteluina, mikä  on  ollut riittävää 
nykyisessä suunnittelukäytännössä. Jotta  tie  voidaan suunnitella  ja  mitoittaa 

 sen pinnan  tasaisuusvaatimusten  (sallittujen aallonpituuksien) perusteella,  on 
 tarkasteltava  ja  voitava määrittää tiepenkereen painumaeroja tien pituussuun-

nassa 'jatkuvana painumakäyränä". Tämä uusi tarkastelutapa edefiyttää 
painumalaskelmilta entistä suurempaa tarkkuutta  ja  luotettavuutta, mikä 
puolestaan edellyttää  mm.  pohjasuhteiden  nykyistä luotettavampaa jatkuvuu-
den kuvausta tutkimuspisteiden (avainpisteiden) välillä. 

Nykyiset konsolidaatiopainuman laskentamenetelmät ovat sinänsä käyttökel-
poisia nykyisen käytännön (vaatimustason) tarpeisiin. Painumisnopeuden 
ennustaminen  on  kuitenkin liian epätarkkaa. Sekundääripainuman ennustami-
nen ei ole hallinnassa yhtä hyvin kuin primaaripainuman ennustaminen. 
Painumaerojen laskentaa ei hallita nykyisin yleisesti käytettävillä menettelyillä 
eikä laskentamenetelmillä. Tulosten tarkkuutta voidaan jonkin verran parantaa 
parantamalla geoteknisten parametrien  (in situ tai  laboratoriossa määritetty-
jen) tarkkuutta  ja  luotettavuutta. Yleistyneen jatkuvapuristeisen ödometriko

-keen  tulosten tulkintaa ei hallita yhtä hyvin kuin perinteisen portaittaisen 
kokeen tulosten tulkintaa. 

Tarjolla  on  elementti-  ja  diiferessimenetelmiä,  joiden käyttö painumien 
laskennassa periaatteessa hallitaan  ja  joilla  on  mandollista päästä merkittä-
västi nykyistä parempaan painumaennusteen luotettavuuteen. Menetelmät  on 

 otettava käyttöön. Jotta näiden menetelmien käyttöönotto  on  taloudellisesti 
mielekästä, edellytetään merkittävää geoteknisten parametrien  ja  niiden 
määritysmenetel  mien (C  PTU, ru uvilevykoe  maastossa  ja  ödometrikoe  labora-
toriossa) luotettavuuden parantamista. Maassa vallitsevan konsolidaatiotilan 
määrittämiseksi  in situ -tutkimuksilla tulee kehittää nykyisten mittausmenetel

-mien  (siipikairaus, CPTU, ruuvilevykoe, dilatometri)  tulosten tulkintaa. 

Kantavuus  ja  stabiliteetti 

Saven  lujuuden  in situ  mittaaminen siipikairalla  on  hallinnassa  ja  tulokset 
suhteessa stabiliteetin laskentamenetelmillä saatavien tulosten tarkkuuteen 
ovat riittävän luotettavia. Puristinkairauksen käyttöä kuivakuorikerroksen  ja 

 siltin  lujuuden  in situ -mittaamiseen pitää kehittää. Elementti-  ja  differenssi
-menetelmien käyttöä maapohjassa/maarakenteessa tapahtuvien leikkausmuo-

donmuutosten  ja  tien päällysrakenteiden muodonmuutosten määrittämiseen 
tulee kehittää. 



TPPT,  Tutkimussuunnitelma vuosille  1994  -  2000 
	

41 
TUTKIMUSKOHTEET  JA  -TARPEET  

Penqerrakenteet 

Penkereiden rakennustekniikka  periaatteessa  ja  ohjetasolla  on  hallinnassa. 
Penkereissä esiintyy kuitenkin epätasaista painumista, mikä johtuu usein 
pengermaterlaalin puuttellisesta  ja  tai  epätasaisesta tiivistämisestä. Myös 
alusrakenteen epähomogeenisuus saattaa aiheuttaa epätasaista painumista 
tien pinnalla. Penkereen rakentamisohjeita varsinkin talvirakentamista sekä 
poikkeuksellisissa oloissa rakentamista varten tulee tarkistaa  ja  tarvittaessa 
täydentää. 

Pengerrakenteiden mitoitus  ei vastaa enää nykyisin tarjolla olevia mandolli-
suuksia, esim. elementtimenetelmiä  ja  numeerisia menetelmiä. Mitoitus-
menetelmää  on  kehitettävä niin, että mitoituksessa käytetään maalajien  ja 

 maakerrosten  todellisia toiminnallisia ominaisuuksia (parametrejä)  ja maten
-aalimalleja  ja  että kuormitukset voidaan ottaa huomioon todellisina. Uudet 

mitoitusmenettelyt edellyttävät myös maamateriaalien toiminnallisten ominai-
suuksien  I  materiaalimallien  kehittämistä  ja  materiaalien pysyvyyden tutkimis-
ta rakenteissa esille tulevissa rasitustiloissa. Rasitustilat tunnetaan puuttelli-
sesti. Tarvittavat laboratoriolaitteet ovat  jo  olemassa. 

Lu  i  itteiden  käyttö (qeosynteettiset tuotteet) 

Materiaaliominaisuudet  Suomessa 'jatkuvassa" käytössä olevien materiaalien 
osalta tunnetaan nykyistä suunnittelu-  ja  mitoituskäytäntöä  varten riittävästi. 
Poikkeuksen muodostaa kuitenkin materiaalien pitkäaikaiskäyttäytyminen 
suomalaisessa ilmastorasituksessa (toistuva jäätyminen  ja sulaminen  sekä 
samanaikainen kuormitustilan vaihtelu), mitä asiaa  on  edelleen tutkittava. 

Sitomattomien päällysrakennekerrosten  ja  geolujitteiden  välisestä yhteistoi-
minnasta staattisen  ja  erityisesti dynaamisen kuormituksen alaisena tiedetään 
tällä hetkellä vähän. Erityisesti pehmeikölle rakennettavien lujitettujen penke-
reiden rakenneratkaisuja  ja  niiden mitoitusmenetelmiä pitää tutkia  ja  kehittää 

Vanhan tien leventäminen  'a  korottaminen 

Vanhan tien  ja  uuden levennyksen painumaerojen välttämiseksi  ja  hallitsemi-
seksi  on  pystyttävä määrittämään sekä vanhan tien  alla  olevan, mandollisesti 
konsolidoituneen (tiivistyneen) että myös levennyksen  alla  olevan maapohjan 
geotekniset ominaisuudet (erityisesti konsolidaatiotila  I  tiiveystila)  hyvin 
tarkasti. Sama koskee myös maapohjan  ja  rakenteiden routamitoitusta. Nämä 
molemmat ongelmat tulevat ratkaistuiksi painumalaskelmien  ja  routamitoituk

-sen  kehittämisen myötä. Vanhan  ja  uuden rakenteen yhteistoiminnan varmis- 
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tamiseksi  ja  painumaerojen  pienentämiseksi tulee kehittää geosynteettisten 
 I ujitteiden  käyttöön perustuvia tiepenkereen rakenneratkaisuja. 

Syvästabilointi (pilaristabilointi, massastabilointi) 

Stabiloinnin  käyttöön tiepenkereiden perustamisessa  ja  rakentamisessa 
pehmeiköille liittyy niin monia vielä puuttellisesti hallittuja  tai  osin hallitsemat-
tomiakin asioita, että aiheesta tulee käynnistää stabilointia monipuolisesti  ja 

 "kokonaisvaltaisesti selvittävä tutkimus-  ja  kehityshanke. 

Ympäristövaikutukset:  
Joidenkin sideaineiden käytön esteeksi saattaa muodostua epätietoisuus siitä, 
miten sideaine käyttäytyy (reagoi) maassa pitkän ajan kuluessa  ja  uuttuuko 

 siitä mandollisesti haitallisia aineita maahan. Selvitettävä  on  ainakin yleisellä 
tasolla stabiloinnin mandolliset haittavaikutukset maaperään  ja  pohjaveteen 
sekä ne koemenetelmät, joilla asia voidaan selvittää. 

Syvä-  ja  massastabiloinnin materiaaliteknologia:  
Toistaiseksi ei ole pystytty selvittämään maan (varsinkaan humuspitoisen 
maan) stabiloituvuuteen ratkaisevimmin vaikuttavia maan ominaisuuksia. 
Kehitetään  ja  parannetaan menettelyitä erilaisten maapohjien / maalajien 
stabiloituvuuden sekä tarkoituksenmukaisen sideainemäärän entistä luotetta-
vammaksi  ja  nopeammmaksi  arvioimiseksi. Jatketaan stabiloidun maamateri-
aalin geoteknisten mitoitusparametrien tutkimista,  mm.  lujuus, kokoonpuristu-
vuus, vedenläpäisevyys, routivuus. 

Syvästabiloidun pohjarakenteen mitoitus:  
Nykyinen mitoitusmenettely perustuu yksikertaistuksiin, joilloin ei pystytä 
käyttämään hyväksi pilarien  ja  maan yhteistoimintaa  ja osa  stabiloinnin 

 taloudellisuudesta menetetään. Kehitetään pilarin  ja  maapohjan geoteknisen 
yhteistoiminnan käsittelyyn  ja  pilarin / pilarikentän kantavuuden  ja  painumisen 

 laskemiseen soveltuva mitoitusmenettely / laskentaohjelma. Tällöin käsitellään 
tapauksia, joissa pilareita käytetään kantavuuden parantamiseen  ja  painuman 

 pienentämiseen, luiskien stabiliteetin lisäämiseen sekä kaivantoluiskien 
tukemiseen. 

Uusien stabiloitujen pohjarakenteiden kehittäminen: 
Nykyisilläkin stabilointikoneilla  on  mandollista tehdä myös muunlaisia kuin 
tavanomaisia pilaristabilointeja. Stabiloinnin taloudellisuuden parantamiseksi 

 on  tutkittava  ja  kehitettävä uusia syvästabiloinnin  ja (syvän)  massastabiloinnin 
 käyttöön perustuvia rakenneratkaisuja sekä itse syvästabiloinnille että  sen 
 varaan tuleville siirtymä-  ja  pengerrakenteille (esim. lamelli-, blokki-, arinara- 



TPPT,  Tutkimussuunnitelma vuosille  1994 - 2000 	 43  
TUTKMUSK0HTEET  JA  -TARPEET  

kenteet). Stabi loitujen pohjarakenteiden  kehittymistä edesauttaisi, ios käyttöön 
saataisiin muunneltava piloottikone. 

Penger- ia  liikennekuormituksen  siirtämiseksi pilareille ei ole käytettävissä 
tutkittuja ia kokeiltuja rakenneratkaisuja. Pilaristabiloinnin yhteydessä käytettä-
väksi  on  kehitettävä kuormitusta tehokkaasti  ia  luotettavasti siirtäviä (holvaa

-via) rakenneratkaisuja,  joissa käytetään erilaisia materiaaleja  ja materiaaliyh-
distelmiä (kiviainekset, stabiloinnit, lujitteet).  Myös  on  kehitettävä mitoitus-
menettelyt  I  ohjelmat näiden rakenteiden mitoittamiseksi  ja suunnittelemiseksi 
(vrt. pengerpaalutus). 

Keven nysrakenteet 

Kevennyksen geotekniseen mitoitukseen  liittyvät epätarkkuudet tulevat 
ratkaistuksi painumamitoituksen yleisen kehittämisen tuloksena. Kevennyksen 
toimivuuteen liittyy materiaaliominaisuuksiin kohdistuvaa epävarmuutta, koska 
aina ei pystyä ennalta arvioimaan eikä käytön aikana hallitsemaan olosuhtei-
ta, joihin kevennysmateriaalit joutuvat  tai  ovat tarkoitetut joutumaan kättöikän

-sä  aikana. Ongelma keskittyy erityisesti pohjavedenpinnan  ja  yleensä  kos-
teusolojen  muutoksiin, joiden arviointiin  tai vakiointiin  tulee kehittää arviointi-
menettelyitä  ja  ratkaisuja. Kevennystuotteiden kapselointi geosynteettisillä 
tuotteilla tarjoaa mandollisuuden kevennysmateriaalien ominaisuuksien 
säilyttämiseen. 

Massanvaihto 

Massanvaihdon  käytössä ilmenneet ongelmat ovat tien epätasaisessa 
painumisessa  ja kaivumassojen sijoitusvaikeuksissa. Painumisen  hallitsemi-
seksi tulee kehittää kokonaismassanvaihdon tunkeutumisyvyyden arvioinnin 
pohjana olevien pohjatutkimustulosten tulkintaa sekä täytteen rakennustek-
niikkaa erilaisia täytemateriaaleja käytettäessä. Lopputuloksen mandollisim-
man reaaliaikaisia laadunmittausmenetelmiä (esim. maatutka) tulee myös 
kehittää. Kaivumassojen hyötykäyttökelpoisuuden parantamista tien  tai  tiehen 
liittyvissä rakenteissa esim. stabiloimalla tulee kehittää (massastabilointi) 

Pystyojitus 

Pystyojamateriaalit  ja pystyojituksen työtekniikka  hallitaan tyydyttävästi. 
Havaitut ongelmat liittyvät ojituksen mitoitukseen, kokonaispainuman  ja 

 erityisesti painuman nopeuden arvioinnin epätarkkuuteen. Vallitsevaa konsoli-
daatiojännitystä (konsolidaatiotilaa) ei pystytä "rajatapauksissa" määrittämään 
riittävän tarkasti. Jotta pystyojituksen suunniteltu aikataulu (konsolidoitumisai- 
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ka)  saataisiin tarkemmaksi  ja luotettavammaksi,  on  kehitettävä maapohjan 
radiaalisen konsolidaatiokertoimen mittaamis-  ja määrittämistekniikkaa, 

 erityisesti  in situ-mittausmenetelmiä (esim. CPTU -menetelmää). Kehitettävä 
 on  myös konsolidaation johdosta lujittuvan maapohjan lujuudenmittaus-

menetelmiä  tai  muita menetelmiä, joilla lujittuminen voidaan arvioida penger-
kuorman portaittaisen korotuksen oikean ajanhetken määrittämiseksi. 

Paalut  

Tavanomainen tiepenkereen paaluilla perustaminen hallitaan sekä suunnitte-
lun, mitoituksen että paalutustyön osalta. Hallitusti painuvien paaluperustusten 
(kitka.  ja koheesiopaalut /  creep-paalut)  suunnittelua  ja  mitoitusta tulee 
kehittää syville pehmeikölle soveltuvaksi  ja siirtymärakenteissa  käytettäväksi 
tien pohjarakennusmenetelmäksi. 

Penkereen  pysyvyydessä pengerpaalutuksen yhteydessä  on  havaittu ongel-
mia. Penger-  ja liikennekuormituksen  siirtymistä  ja  siirtämistä paaluhatuille  ja 
paaluille  ei hallita mitoitustehtävänä eikä myöskään materiaalikysymyksenä 
riittävän hyvin. Holvautumisen varmistamista esim. geosynteettisten tuotteiden 
avulla tulee selvittää  ja  näillä materiaaleilla vahvistettuja kuormituksensiirtora-
kenteita tulee kehittää. 

Koerakentaminen /mittaustekniikka  

Suomessa rakennettujen koepenkereiden  (mm. Taasia, Vaasa, Paimio, 
 Seinäjoki) yhteydessä  on  kaikissa havaittu vakavia puutteita  ja  virheitä 

pohjavedenpinnan tason mittauksissa  tai huokosveden  paineen mittauksissa. 
Missään  em. penkereissä  ei ole voitu olla täysin varmoja alkujännitystilasta 
ennen penkereen rakentamista  ja  kuitenkin kyseessä  on  ollut joka kerta 
erikoisrakenne,  jota  on  seurattu poikkeuksellisen tarkasti. 

TUOTANTOTEKN  Il KKA  

Yhtenä merkittävänä syynä tierakenteiden ennenaikaiseen vaurioitumiseen  on 
 rakenteen laadussa tapahtuvat vaihtelut. Tähän  on  syynä  mm.  materiaa-

liominaisuuksien vaihtelut, puutteelliset  tai  väärät työmenetelmät sekä raken-
tamisen aikaiset olosuhteet. Laadunvaihtelussa tapahtuvia hajontoja ei ole 
otettu systemaattisesti huomioon osana tierakenteen mitoitusjärjestelmää (tien 
kuormitus-  ja routakestävyyden  hallittu riskitaso). Tällä hetkellä ei myöskään 
hallita sitä, mitkä ovat tärkeitä laatumuuttujia tierakenteen kestävyyden 
kannalta  ja  miten ne vaikuttavat tierakenteen tominnallisten ominaisuuksien 
muutoksiin. 
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Tuotantotekniikan  ja  suunnittelun  käsitteistöt  ovat  eriytymässä  toisistaan. 
 Suunnittelujärjestelmien  ja mitoitusmandollisuuksien  kehittyminen ei usein-

kaan tästä syystä  realisoidu  työmaalla. Suunnittelussa ei hallita tuotantoteknii-
kan  ja rakentamisolosuhteiden  asettamia rajoituksia toteutuksessa.  



46 	 TPPT,  Tutkimussuunnitelma vuosille  1994 - 2000  
TUTKIMUSOHJELMAN RAKENNE  

5  TUTKIMUSOHJELMAN RAKENNE 

 5.1  Yleistä  

Tien  pinnan  tasaisuuden pysyminen tavoitevaatimusten mukaisella tasolla 
edellyttää tierakenteen toiminnallisiin ominaisuuksiin liittyvien yksittäisten 
osatekijöiden tuntemista  ja  hallitsemista tien rakenteita suunniteltaessa  ja 
mitoitettaessa.  Tämän vuoksi tutkimussuunnitelmassa käsitellään erikseen 
kuormituskestävyyttä, routakestävyyttä  ja geoteknistä kantavu utta.  Kun 
perustulokset kultakin  osa-alueelta saadaan tutkimuksen kuluessa käytettävik-
si, analysoidaan rakenteen käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät  ja koko  raken-
teen toiminta yhtenä kokonaisuutena pohjarakenteista pintaan asti (yhteistoi-
minta).  

Koko  tutkimusohjelman rakenne  on  laadittu siten, että kuormituskestävyydelle, 
routakestävyydelle, geotekniselle kantavuudelle  ja  näiden yhteisvaikutukselle 

 on  kullekin muodostettu erikseen projektien vaiheistus,  jota  noudattaen 
varmistetaan tutkimustavoitteiden saavuttaminen asetetuissa kustannus-  ja 
aikataulurajoissa.  Lähtökohtana  on  tiettyjen tärkeiden projektien ja/tai tutki-
muskokonaisuuksien asettaminen krUttiselle polulle, joihin kaikki muut tutki-
musohjelmassa esitetyt projektit nivoutuvat määritetyn suunnitelman mukai-
sesti. 

Tutkimukset etenevät vaiheittain, mikä helpottaa  ja  selkeyttää tutkimusohjel-
man etenemisen  ja  tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Projektien sisältöä  ja 

 suorittamista tulee voida tarkistaa saatujen tulosten perusteella tutkimuksen 
kuluessa. Tällöin  on  mandollista panostaa suunniteltua enemmän jonkun 

 projektin  toteuttamiseen, mikäli  se  nähdään myöhemmässä vaiheessa 
tarpeelliseksi. Vastaavasti tutkimusohjelman aikana  on  mandollista lakkauttaa 
jokin sellainen projekti, joka ei täytä sille asetettuja tavoitteita  ja  vaatimuksia 
kokonaisuuden kannalta. Erityisesti uusille innovatiivisille ideoille  ja kokeiluille 

 tullaan antamaan riittävä mandollisuus  ja liikkumavara.  

5.2  Tutkimusohjelman  yleisrakenne  

Tutkimusohjelman yleisrakenne  on  esitetty kuvassa  4.  Lähtökohtana  on 
 pohjasuhteiden  (ja  vanhan rakenteen tilan) tunteminen  ja  hallitseminen, mikä 

ohjaa rakenneratkaisujen valintaa. Näistä  on  esitetty esimerkki kuvassa  5 
 erikseen kuorm ituskestävyydelle (Ri), routakestävyydelle  (R2)  ja geoteknisel

-le  kantavuudelle  (R3).  

Rakenneratkaisujen  toimivuutta tutkitaan  ja  kehitetään pääsääntöisesti 
seuraavien vaiheiden toteutuksen kautta: 
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I 	Rakenneratkaisut  
II 	 Laboratoriotutkimukset  
III 	Rakennekokeet  
IV 	Täysim ittaiset kiihdytetyt  kokeet  (koeratakokeet)  
V 	Koetiet 
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- taloud.IIisuu, 
- liikennöltävyy. 
- ympärIstö  

Kuva  4: 	Tutkimusohjelman  yleisrakenne.  

5.3  Tutkimusohjelman pääsisältö  

531  Pohjasuhteiden  ja  vanhan rakenteen tilan vaikutus 
 rakenneratkaisuihin 

Pohjasuhteilla  on  keskeinen vaikutus  rakenneratkaisujen  valintaan uusien 
teiden osalta.  Rakennetyypit  ja  niissä käytettävät materiaalit määräytyvät  sen 

 mukaan, onko  pohjamaa routimaton, routiva, painumaton jaltai painuva. 
 Vastaavasti vanhan  tierakenteen  parantamisessa  rakennetyyppien  valintaa 

ohjaa  vaurioitumisen  syyt, jotka voivat johtua rakenteen  kuormituskestävyy
-den  puutteesta, epätasaisesta  routimisesta jaltai pohjamaan painumisesta. 

 Tällä hetkellä ei ole riittävästi tietämystä siitä, mitkä  pohjamateriaalien  toimin-
nalliset ominaisuudet vaikuttavat,  ja  miten,  tierakenteen  kestävyyteen.  

Tierakenteiden  ja pohjasuhteiden  välistä yhteyttä  on  kuvattu taulukossa  1, 
 jossa  on  esitetty kolme  rakenneratkaisutyyppiä pohjamaan  ominaisuuksien 

 (routimaton/routiva, kovalpainuva)  perusteella (uudet tiet).  Rakenneratkaisu 
Ri  kuvaa tilannetta kovalla  ja routimattomalla pohjamaalla,  jossa rakenteen 

 määräävänä mitoittavana  tekijänä  on  kuormituskestävyys. Routivalla  ja 
painumattomalla  pohjalla rakenteen toiminnan painopiste  on  epätasaisen 

 routimisen  hallinnassa  (rakenneratkaisu  R2)  sekä  kuormituskestävyyden 
 varmistamisessa  (kevätkantavuus). Painuvalla pohjamaalla geoteknisen 
 kantavuuden  halTinta  on  rakennesuunnittelun  (R3)  primäärisenä  lähtökohtana.  
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Geotekninen  kantavuus  (R3)  

Kuva  5: 	Esimerkki rakenneratkaisuista (kuormituskestä vyys, routa- 
kestä vyys, geotekninen kantavuus). 
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Vastaavasti vanhan  tierakenteen  parantamisessa  rakennetyyppien  valintaa 
ohjaa  vaurioitumisen  syyt, jotka voivat johtua rakenteen  kuormituskestävyy

-den  puutteesta  (Ri),  epätasaisesta  routimisesta  (R2) ja/tai pohjamaan 
painumisesta (R3).  

Taulukko  1:  Pohjasuhteiden  ja  vanhan rakenteen tilan vaikutus rakennerat-
kaisuun. 

UUD  ET TI ET 

POHJAMAA ROUTIMATON ROUTIVA 

PAINUMATON Rakenneratkaisu  Al 
* 

Rakenneratkaisu  R2 

PAINUVA 
* 

Rakenneratkaisu  R3  

VANHAT TIET 

ONGELMA  RAKENNERATKAISU 

Painuminen  R3 

Routiminen  R2  

Kuormitus-  Ri  
kestävyys  

Kuormituskestävyys  tarkistetaan  R2  ja  R3  tapauksissa erikseen.  

5.32 Rakenneteknologian  kehittämisen vaiheet  

Tierakenteen toiminnallisiin  ominaisuuksiin liittyvät  tutkimusvaiheet  ja  niistä 
saatavat tulokset  on  esitetty seuraavissa luvuissa. Esitetyt  tutkimusvaiheet 

 eivät noudata suoraan  aikataulullista iäriestvstä.  vaan eri vaiheet  on  kuvattu 
 oeräkkäin  asian  selkevttämiseksi  ja  vmmärtämisen helDottamiseksi. Aikatau-

lullisia  kytkentöjä  on  käsitelty omana  kokonaisuutenaan  luvussa  7.  Tutkimuk-
set  on  ajoitettu siten, että  osa  tutkimusvaiheista  menee  limittäln  ja  päällekkäin 

 aikataulullisista  ja  budjettiteknisistä  syistä johtuen.  

5.321 Kuormituskestävyyden tutkimusvaiheet 

Kuormituskestävyyteen  liittyvät  tutkimusvaiheet  on  esitetty taulukossa  2. 
Tutkimusvaiheet  käsittävät  päällysrakenneratkaisujen  kehittämisen, rakenteis-
sa käytettävien materiaalien  ja  pohjamateriaalien  laboratoriotutkimukset, 

 rakennekokeet,  täysimittaiset  nopeutetut  kokeet  (koeratakokeet)  sekä  koetei
-den  suunnittelun  ja  seurannan.  
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Taulukko  2:  Kuormituskestävyyteen  liittyvät tutkimusvaiheet (ei ajallisessa 
järjestyksessä)  ja  tulosta voitteet/tulokset. 

VAIHE TUTKIMUS TULOSTA VO ITTE ET/TU  LOKS  ET  

PÄÄLLYSRAKENNE- Perusratkaisuun  nähden vaihtoehtoiset rakenneratkaisut, joilla arvi- 
RATKAISUT oidaan  päästävän tavoitteisiin (mateaaIitekniset innovoinnit). 

Nykyisten kuormituskestävyys-  ja  tasaisuusmallien  arviointi olemassa 
olevaa havaintotieaineistoa hyväksikäyttäen. 

MATERIAALIEN Eri materiaalien käyttäytymistä kuvaavat mallit, jotka vaikuttavat tiera- 
LABORATORIO- kenteen toiminnallisiin  ominaisuuksiin.  Mallien  funktionaalinen  muoto, 
TUTKIMUKSET parametrit  ja  kertoimet eri rasitustiloissa (lämpötila, kosteus, jännitys- 

tila). Tulosten verifiointi olemassa olevilla havaintoteillä. 

RAKENNEKOKEET  Tutkittavien rakenteiden käyttäytyminen (jännitys, muodonmuutos, 
taipuma)  hallituissa liikenne-  ja  ilmastorasituksissa.  Rakenteen käyt- 
täytymisen mallintaminen rakennetekijöiden (materiaaliominaisuudet, 
kerrospaksuudet, pohjamaa)  ja  epätasaisuudesta aiheutuvien dynaa - 
misten  rasitusten  funktiona. Tulosten verifiointi olemassa olevilla  ha- 
vaintoteillä.  

IV  KOERATAKOKEET  Rakenteen käyttäytymisen, vaurioitumisen  ja  tasaisuuden  välisen  
yhteyden kehittäminen hallituissa rasitustiloissa (kuormitus, lämpötila, 
kosteus) nopeutetun rasituskokeen tuloksena. Eri rakenne-  ja  kuormi- 
tustekijöiden  vaikutukset kuormituskestävyyteen  ja  tasaisuuteen. 
Mallit tasaisuuden  ja  kuormituskestävyyden ennustamiseksi.  Tulosten 
veritiointi  olemassa olevilla havaintoteillä. Alustavat tulokset elinkaari- 
laskelmista.  

V  KOETIET  Tasaisuuteen liittyvät tekijät eli tutkittavien rakenteiden käyttäytyminen 
vaurioitumisen  ja  rakenteen epätasaisuuden kehityksen suhteen to- 
dellisissa olosuhteissa.  Mallien  kalibrointi  ja  elinkaarianalyysien  tar- 
kennukset. Tuotantotekniikoiden  merkitys rakenteiden toimivuuteen  ja  
Iaatuvaihteluihin. Laadunvarmistusmenetelmät  ja  -järjestelmät. Ympä- 
ristöhaittojen  arviointi. 

Tutkimusvaiheessa  I innovoidaan  uusia päällysrakenneratkaisuja sekä 
määritetään niiden toimintaperiaatteet siten, että rakenteet täyttävät kuormi-
tuskestävyyden  ja  siitä johtuvan tasaisuuden muuttumisen tavoitekriteerit. 
Lähtökohtana  on  tietämys pohjasuhteista  ja  vanhan rakenteen tilasta sekä 
rasitustekijöistä. Myös pohjasuhteiden määrittämisessä tarvittavat mittaus-  ja 

 tutkimusteknilkat  ovat tarkastelussa mukana kuormituskestävyyden kannalta. 
Lisäksi tutkimusvaiheessa  I  käsitellään nykyisiä sekä kotimaisia että kansain-
välisiä kuormituskestävyyteen  ja  tasaisuuteen liittyviä mitoitus-  ja  kestoikämal

-leja,  joiden toimivuutta  ja  tarkkuutta arvioidaan käyttäen vertailutietona 
olemassa olevilta havaintoteiltä kerättyä aineistoa. 

Tutkimusvaiheessa  Il  määritetään materiaaliparametrit,  jotka vaikuttavat 
tierakenteen kuormituskestävyyden  ja  tasaisuuden hallintaan. Tämän jälkeen 
tutkitaan valitut rakennemateriaalit tarkoitukseen soveltuvilla tutkimusmenetel

-millä ja  -laitteilla laboratoriossa. Laboratoriokokeet tehdään sellaisissa koeolo- 
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suhteissa, jotka vastaavat tierakenteen rasitustiloja käytännössä (lähtötiedot 
rasitustiloja käsittelevästä projektista). Tulosten perusteella kehitetään  maten-
aalimallit,  joiden avulla voidaan selittää rakenteen käyttäytymistä eri olosuh-
teissa. Materiaalimallien vaikutusta kuormituskestävyyteen  ja  tasaisuuteen 
testataan olemassa olevilla havaintoteillä. 

Tutkimusvaiheessa  Ill  selvitetään rakenteiden käyttäytymistä erilaisissa 
liikenne-  ja ilmastorasituksissa  kentällä tehtävien rakennekokeiden avulla. 
Rakenteen käyttäytymisellä tarkoitetaan tiehen kohdistuvia jännityksiä, 
muodonmuutoksia  ja taipumia,  jotka aiheutuvat raskaan ajoneuvon vaikutuk-
sesta yhden kuormituskerran seurauksena. 

Tutkimuksessa selvitetään rakenteen käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät, joita 
ovat rakennetiedot (materiaaliominaisuudet, kerrospaksuudet, pohjamaa), 
kuormitustiedot (akselipaino  ja  -tyyppi, rengastyyppi, jousitus jne.) sekä tien 

 pinnan  ominaisuudet (dynaaminen rasitus). Rakenteiden käyttäytymistä 
mallinnetaan kenttämittausten  ja  teoreettisten tarkastelujen (laskentaohjelmis

-tot)  perusteella. Lisäksi verrataan koerakenteilta saatuja tuloksia teoreettisesti 
laskettuihin tuloksiin. Tutkimustuloksia testataan  ja  sovelletaan olemassa 
olevilta havaintoteiltä saatavissa olevaan aineistoon. 

Tutkimusvaiheessa  IV  kehitetään yhteys tierakenteen käyttäytymisen, vaurioi
-tumisen ja  tasaisuuden muuttumisen välille täysimittakaavaisten kiihdytettyjen 

kokeiden tuloksena. Tutkimuksessa selvitetään miten eri rakenne-  ja  rasitus- 
tekijät vaikuttavat rakenteen toimintaan hallituissa olosuhteissa kontrolloimalla 
kuormituksia, lämpötiloja  ja  kosteutta. 

Tierakenteen nopeutetun vaurioitumisprosessin  tulosten perusteella määrite-
tään rakenteen käyttäytyminen, vaurioituminen  ja  tasaisuuden muuttuminen 
kuormituskertojen funktiona kestoiän määrittämiseksi. Koeratakokeiden 
tuloksia testataan  ja  sovelletaan olemassa olevilta havaintoteiltä saatavissa 
olevaan aineistoon. 

Tutkimusvaiheessa  V  selvitetään tierakenteiden käyttäytymistä, vaurioitumista 
 ja  tasaisuuden muuttumista koeteillä todellisissa liikenne-  ja ilmastorasituksis-

sa pitkäaikaisseurannan  tuloksena. Koeteiden avulla tarkistetaan  ja verifioi-
daan  tutkimuksen aikaisemmissa vaiheissa saadut tulokset  mm. rakennerat-
kaisujen, materiaaliominaisuuksien  ja -mallien, mitoitusmenetelmien ja 
-mallien  sekä tierakenteen käyttäytymistä, vaurioitumista  ja  tasaisuuden 
muuttumista kuvaavien tekijöiden  ja mallien  osalta. Elinkaarilaskelmat tarkiste-
taan todellisella aineistolla. Lisäksi arvioidaan rakenneratkaisujen ympäristö- 
haittojen vaikutusmallit. Uusien tuotantotekniikoiden  ja laadunvarmistus- 
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menetelmien käyttökelpoisuutta kokeillaan  koeteiden  rakentamisen yhteydes-
sä.  

5.322 Routakestävyyden tutkimusvaiheet 

Routakestävyyteen  liittyvät  tutkimusvaiheet  on  esitetty taulukossa  3.  Tutki
-musvaiheet  käsittävät  routarakenteiden  kehittämisen, materiaalien (sisältää 

 pohjamaan)  laboratoriotutkimukset,  koerakennekokeet  sekä  koeteiden 
 suunnittelun  ja  seurannan. 

Taulukko  3: Routakestävyyteen  liittyvät tutkimusvaiheet (ei ajallisessa 
järjestyksessä)  ja  tulosta voitteet/tulokset. 

VAIHE TUTKIMUS TULOSTAVOITTEETIT(JLOKSET  

I  ROUTARAKENNERAT- Routarakenneratkaisut  ja  niiden toimintaperiaatteet  ja  edut suh- 
KAISUT teessa  perinteiseen rakenneratkaisuun. Nykyisten routa-  ja  tasai- 

suusmallien  arviointi havaintotieaineistoa hyväksikäyttäen.  

II  MATERIAALIEN L.ABORA- Eri materiaalien routimisominaisuudet sekä (parametrien) routa- 
TORIOTUTKIMUKSET  käyttäytymistä  ja  sulamispehmenemistä  kuvaavat mallit. Tulosten 

verifiointi havaintotieaineistolla.  

Ill  RAKENNEKOKEET  Tutkittavien rakenteiden routakäyttäytyminen todellisissa ilmasto- 
rasituksissa.  Rakenteen käyttäytymisen mallintaminen rakennete- 
kijöiden (materiaaliominaisuudet, rakennekerrokset, pohjamaa)  ja  
olosuhdetekijöiden  funktiona. TulQsten veritiointi havaintotieai- 
neistolla.  

IV 

V  KOETIET  Rakenteen routakâyttäytyminen  ja  siihen vaikuttavat tekijät. Käyt- 
täytymismallien  tarkennus  ja  elinkaarilaskelmat. Tuotantoteknii- 
koiden  merkitys rakenteiden toimivuuteen  ja  aatuvaihteluihin. 
Laadunvarmistusmenetelmät  ja  -järjestelmät. Ympäristövaiku- 
tusmallit. 

Tutkimusvaiheessa  t  innovoidaan  uusia  routarakenteita.  Lisäksi  määritetään 
 niiden toi  mintaperiaatteet  siten, että rakenteet täyttävät  routakestävyyden  ja 

 routimisesta  sekä  sulamispehmenemisestä  johtuvat epätasaisuuden  mitoi-
tuskriteerit.  Lisäksi  tutkimusvaiheessa  I  käsitellään nykyisiä sekä kotimaisia 
että kansainvälisiä  routimiseen, sulamispehmenemiseen  ja  tasaisuuteen 
liittyviä  mitoitusmenetelmiä.  Niiden toimivuutta arvioidaan käyttäen vertailu- 
tietona olemassa olevilta  havaintoteiltä  kerättyä aineistoa.  

Tutkimusvaiheessa  Il  määritetään materiaaliparametrit,  jotka vaikuttavat 
 tierakenteen routimiseen, sulamispehmenemiseen  ja  epätasaisuuden hallin-

taan. Tämän jälkeen tutkitaan valittujen  rakennemateriaalien routimis-  ja 
 sulamispehmenemisominaisuudet  tarkoitukseen  soveltuvilla  tutkimus- 

menetelmillä  ja  -laitteilla laboratoriossa.  Laboratoriokokeet  tehdään sellaisissa  
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koeolosuhteissa  (lämpötila, kosteus, kuormitus), jotka vastaavat tierakenteen 
rasitustiloja käytännössä (lähtätiedot rasitustiloja käsittelevästä projektista). 
Tulosten perusteella verifioidaan ja/tai kehitetään mallit, joiden avulla voidaan 
selittää rakenteen routakäyttäytymistä  ja  sulamispehmenemistä  (siirtymät) eri 
olosuhteissa ajan funktiona. Materiaalimallien vaikutusta routanousuihin, 
sulamispehmenemiseen sekä halkeamien syntymiseen testataan olemassa 
olevilla havaintoteillä. 

Tutkimusvaiheessa  Ill  selvitetään rakenteiden routakäyttäytymistä erilaisissa 
ilmastorasituksissa  ja  olosuhteissa kentällä tehtävien instrumentoitujen 
rakennekokeiden avulla. Routakäyttäytymisellä tarkoitetaan tiehen kohdistuvia 
pystysuoria siirtymiä routimisesta  ja  sulamispehmenemisestä  johtuen. Koera-
kenteisiin asennetaan erilaisia materiaaleja  (mm. routaeristeitä ym.),  joiden 
pitkäalkaiskäyttäytymistä  on  tarkoitus tutkia. 

Tutkimuksessa selvitetään rakenteen routakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät, 
joita ovat rakennetiedot (materiaaliominaisuudet, pohjamaa, mandollinen 
kapselointi)  ja  rasitustiedot  (lämpötila, kosteus, rakenteen oma paino). 
Rakenteiden routakäyttäytymistä  ja  sulamispehmenemistä mallinnetaan 
kenttämittausten  ja  teoreettisten tarkastelujen (numeeriset menetelmät) 
perusteella. Tämän pohjalta verifioidaan nykyiset  tai  kehitetään uudet mallit. 
Lisäksi verrataan koerakenteilta saatuja mittaustuloksia laskettuihin tuloksiin. 
Tutkimustuloksia testataan  ja  sovelletaan olemassa olevilta havaintoteiltä 
saatavissa olevaan aineistoon. 

Tutkimusvaihe  IV (koeratakokeet)  ei sisälly TPPT:  n routakestävyystutki-
mukseen.  Siihen liittyvää tietoutta saadaan FHWA/CRREL:n tutkimuksesta 
(ks. kohta  8.4). 

Tutkimusvaiheessa  V  selvitetään tierakenteiden routimista, sulamispeh-
menemistä, tien  pinnan  vaurioltumista  sekä tasaisuuden muuttumista koeteillä 
todellisissa liikenne-  ja  ilmastorasituksissa pitkäaikaisseurannan  tuloksena. 
Koeteiden avulla tarkistetaan  ja  verifioidaan  tutkimuksen aikaisemmissa 
vaiheissa saadut tulokset  mm. rakenneratkaisuiden, materiaaliominaisuuksien 

 ja -mallien,  mitoitusmenetelmien  ja -mallien  sekä tierakenteen routimista, 
sulamispehmenemistä  ja  tasaisuuden muuttumista kuvaavien tekijöiden  ja 
mallien  osalta. Elinkaarilaskelmat tarkistetaan todellisella aineistolla. Lisäksi 
arvioidaan rakenneratkaisujen ympäristöhaittojen vaikutusmallit. Uusien 
tuotantotekniikoiden  ja  laadunvarmistusmenetelmien  käyttökelpoisuutta 
kokeillaan koeteiden rakentamisen yhteydessä. 
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5.323  Geoteknisen  kantavuuden tutkimusvaiheet 

Geoteknisen  kantavuuden tutkimusosa  on vaiheistettu  viiteen osaan (tauluk-
ko  4): 

Tavoitekriteerien  soveltaminen  ja  pohjan toiminnalliset ominai-
suudet  

Il 	 Yleinen  osa, pohjarakenneratkaisuista  riippumaton mitoitus-  ja  
laskenta sekä pohjarakenneratkaisukohtaiset materiaalien 
laboratoriokokeet  

Ill 	Pohjarakenneratkaisukohtainen rakennekehitys 
IV 	Rakenneratkaisujen koerakenteet  ja  seuranta  
V 	Koeteiden  suunnittelu 

Tutkimusvaiheessa  I  verrataan tien palvelutason asettamia tasaisuuserokri-
teerejä kriteereihin, jotka joudutaan asettamaan tielle muista syistä, kuten tien 
liittymisestä ympäristön rakenteisiin, kuivatuksen toimimisesta jne. Pääpaino 
tutkimusvaiheessa  I on  kuitenkin niiden pohjaa kuvaavien ominaisuuksien 
määrittämisessä, joita tarvitaan tierakenteen painumakäyttäytymisen suunnit-
telussa. Vaiheen tulostavoitteena  on  kyetä hallitsemaan kokoonpuristuvan 
maapohjan ominaisuudet nykyistä tarkemmin  ja  jatkuvana siten, että tien 
mitoitus painumaerolle voidaan luotettavasti tehdä uusien rakenneratkaisujen 
kehittämiseksi  ja  vanhojen teiden perusparantaminen suunnitella pohjasuhtei

-sun soveltuvaksi. 

Tutkimusvaiheen  Il  tavoitteena  on  etsiä, kehittää  tai  tarkentaa käyttöön 
sellaiset suunnittelun apuvälineet  ja  laskennan menetelmät, että painuvan tien 
kokonaisvaltainen suunnittelu voidaan tehdä luotettavasti  ja ennakoimattomia 

 suurista painumaepätaisuuksista johtuvia vau  nota  voidaan jatkossa vähentää. 
Tutkimusvaiheessa pääpaino  on  kehittää sellaisia laskentamenetelmiä, joiden 
osalta nykyisin esiintyy suurimmat epävarmuudet  ja virhemandollisuudet. 
Tutkimusvaiheella  pyritään siirtymään kehittyneitä materiaalimalleja hyväksi-
käyttäviin menetelmiin. Lisäksi tutkimusvaiheessa luodaan rationaalinen, 
painuman epätasaisuutta hyväksikäyttävä suunnittelujärjestelmä, joka sopii 
käytettäväksi yhdessä päällysrakenteen suunnittelujärjestelmän kanssa. 
Tutkimusvaiheen  Il tutkimusprojekteista  useimmat ovat vaiheen  Ill  tutkimus- 
projektien toteuttamisen kannalta välttämättömiä. Vaiheeseen  Il  on  liitetty 
myös sellaiset pohjarakenteissa käytettävien materiaalien laboratoriokokeet, 
jotka ovat edellytyksenä tutkimusvaiheen  Ill  suorittamiselle. 

Tutkimusvaiheessa  Ill  kehitetään teoreettisten, materiaaliteknisten sekä 
tuotantoteknisten kehitysprojektien avulla sellaisia pohjarakenneratkaisuja  ja 

 niiden yhdistelmiä, joilla voidaan merkittävästi pienentää pohjarakentamisen 
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investointikustannuksia  tai  parantaa pohja-  ja päällysrakenteiden  yhteistoimin
-taedellytyksiä.  Pääpaino  kehityshankkeissa  on  tietoisesti  stabilointitekniikois

-sa,  jotka nykyisellään edellyttävät laaja-alaista kehittämistä sekä  holvaavissa 
rakenneratkaisuissa.  Vaiheessa  Ill  luodaan lisäksi  rakenneratkaisuja,  joilla 
voidaan vähentää kalliiden  pohjarakenneratkaisujen  käyttöä  hallitsemalla 
painuman  kasvua  tai painumaeroista  johtuvia tien  vaurioitumista.  Tässä 
vaiheessa päätetään myös  koerakennuskohteissa  käytettävistä  rakennerat-
kaisuista.  

Vaiheessa  IV  tärkeimmät kehitetyt  rakenneratkaisut  testataan  koerakenteilla 
 joko hallituissa  luonnonolosuhteissa  tai hallituilla luonnonolosuhteita simu-

loivilla mallikokeilla. Luonnonolosuhteisiin  rakennettavat  koerakenteet  suun-
nitellaan keskitetysti, jotta rakenteiden perustus-  ja instrumentointikustannuk

-set  voidaan minimoida.  Koerakenteissa maksimoidaan  saavutettava infor-
maatio huolellisella  esisuunnittelulla  ja  rakentamalla  pohjarakennekokeisiin, 

 mikäli mandollista, myös  päällysrakenne  mandollisimman todellisena. 
 Tutkimusvaiheen tulostavoitteina  ovat luotettavat  ja testatut stabiloidut 

pohjarakenteet,  luotettavat  lujitteiden  ja kevennysmateriaalien käyttötavat 
pilarimaisten  rakenteiden yhteydessä sekä sellaiset  pengerrakenneratkaisut, 

 jotka toimivat  halutu  I la  tavalla hitaasti  myötäävällä pohjamaal  la. Koerakentei-
den  yhteydessä testataan kehitettyjä pohjan  tutkimusmenetel miä, mitoittami

-sen  menetelmiä, tuotantotekniikan menetelmiä sekä  laadunohjauksen  ja - 
 valvonnan tekniikoita.  Rakennekokeet  ja  niiden  kohdekohtainen tavaoit-

teenasettelu  tehdään lopullisesti  tutkimusvaiheiden  Ilja  Ill  perusteella. 

Vaiheessa  V  seurataan  koeteillä  toteutettujen  rakenneratkaisujen  toimivuutta 
myös  liikennerasituksen  vaikutuksesta. Pääpaino  on  seurata, miten pohjan 
epätasaisen  painuma  heijastuu tien  pinnan  tasaisuuteen eri pohja-  ja  päällys

-rakenneratkaisuilla. Koeteiden  avulla tarkastetaan aikaisemmissa vaiheissa 
saadut tulokset myös materiaali-  ja mitoitusmallien  osalta. Uusien  tuotantotek-
niikoiden  ja laadunvarmistusmenetelmien  käyttökelpoisuutta kokeillaan 

 koeteiden  rakentamisen yhteydessä.  Geoteknisen  kantavuuden  osa-alueelle 
tarpeelliset  koetiekokeet  ja koetiet  tehdään  kuormituskestävyyden  ja routakes-
tävyyden osa-alueiden  koetiehankkeisiin  liittyen.  
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Taulukko  4:  Geoteknisen  kanta  vuuden  tutkimus  va  The et  (ei ajallisessa 
järjestyksessä)  ja  tulosta voitteet/tulokset. 

VAIHE TUTKIMUS TULOSTAVOITTEET/TULOKSET 

POHJASUHTEET Geoteknisen  suunnittelun painumakriteerien kehittäminen  ja  
tarkistaminen. Pohjamaan ominaisuuksien mittausmenetel - 
mät ja  pohjan ominaisuuksien hallitseminen siten, että pai - 
numan ja  painumaepätasaisuuden tarkastelut mitoituksen  
yhteydessä voidaan luotettavasti tehdä. Maapohjaa kuvaa- 
ylen  lähtötietojen käytettävyyden  parantaminen. Uusien 
ainetta rikkovien  ja  ainetta 	kkomattomien maastotutkimus- 
menetelmien käyttöönotto  ja  kehittäminen, näytteenoton  ja  
laboratoriokokeiden kohdistumisen  parantaminen  ja  laadun 
parantaminen 

GEOTEKNINEN  SUUNNITTELU Painumalaskennan  kehittäminen painumaerolaskennan  
JA MITOITUS  suuntaan. Painuman laskennan virheiden pienentäminen. 

Numeeristen menetelmien  ja  kehittyneiden  mallien  käyt- 
töönotto siirtymätarkasteluissa. 

MATERIAALIEN Pohjarakenteiden rakennusmateriaalien  ominaisuudet  ja  
LABORATORIOKOKEET pitkäaikaiskäyttäytyminen  selvittäminen laboratoriossa  in 

situ-olosuhteita simuloiden. 	Uusien pohjarakennusmateri- 
aalien testausmenetelmien  kehittäminen. 

POHJARAKENNE-  Aikaisempaa halvempien pohjarakennusratkaisujen  info- 
RATKAISUT vointi.  Uusia materiaaleja hyödyntävien rakenneratkaisujen 

käyttökelpoisuuden  ja  luotettavuuden parantaminen. Teho- 
kaampia  ja  joustavasti maaston  ja  pohjasuhteiden  muutok- 
siin soveltuvien erityisratkaisujen kehittäminen. Pohjaraken- 
teiden suunnittelu-  ja  mitoittamismenetelmät.  

IV KOERAKENTEET Tutkiffavien  rakenteiden käyttäytyminen todellisissa olosuh- 
teissa. Käyttäytymisen mallintamiseen käytettyjen materiaa- 
liominaisuuksien  (ml. pohjamaa)  kokeellinen verifiointi. Mi- 
toitusmallien  käyttökelpoisuuden  ja  luotettavuuden todenta - 
minen.  Tuotantotekniikan  ja  laadunohjaus-  ja  valvontame- 
netelmien  käyttökelpoisuuden varmistaminen.  

V KOETIET Rakenneratkaisujen  toimivuus myös liikennerasituksen 
vaikutuksesta.  Tien  pinnan  tasaisuuden  ja  rakenneratkaisu- 
jen  vaikutukset tien  pinnan  taaisuuteen pitkäaikaisesti.  
Taloudellisuus-  ja  elinkaaritarkastelujen  luotettavuuden 
todentaminen  todellisissa rakentamisolosuhteissa.  

5.4  Tutkimusvaiheiden  sisältämät projektit 

Edellä esitettyihin  tutkimuvaiheisiin  liittyvät projektit käsitellään seuraavissa 
luvuissa.  Projektilistauksista  voidaan havaita, että jotkut projektit ovat mukana 
useammassa eri  tutkim usalueessa (esim. elinkaarilaskelmat).  Näitä kutsutaan 
yhteisiksi  projekteiksi (kooditunnus  Y).  Tämä tarkoittaa sitä, että  kyseiseen 

 projektiin liitetään tiedot kaikista aihetta käsittelevistä  tutkimusalueista (kuor-
mituskestävyys, routakestävyys ja/tai geotekninen  kantavuus) yhden projekti- 
kokonaisuuden  m uodostamiseksi. Projektitason  perustelut  ja sisältökuvaukset 

 esitetään luvussa  6. 
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5.41  Pohjasuhteiden  toiminnalliset ominaisuudet 

Suomen  korkeustasoiltaan  ja  pohjasuhteiltaan pienpiirteisesti  vaihtelevassa 
maastossa tien  rakenneratkaisut  tulee pystyä sopeuttamaan joustavasti 

 tuotantoteknisten, materiaaliteknisten  ja  ympäristöllisten reunaehtojen  mu-
kaan.  Tielinjalle käyttökelpoisimpien rakenneratkaisujen  valinta  ja  vaihtoeh-
toisten ratkaisujen keskinäinen vertailu edellyttää, että merkittävät maaston 
ominaisuudet kyetään tarkoituksenmukaisesti nimeämään  ja  tunnistamaan  jo 

 aikaisessa suunnittelun vaiheessa. Suurelta osin merkittävimmät  raken-
nevaihtoehtojen  valintaan vaikuttavat tekijät ovat  pohjasuhteiden  ominai-
suuksia. Tässä tutkimusohjelmassa  pohjasuhteiden toiminnallisiin omaisuuk

-sun  liittyvät  tutkimusesitykset  keskittyvät eri  rakenneratkaisujen Ri,  R2  ja  R3 
 yhteydessä tehtäviksi. Näissä  tutkimusesityksissä pohjamateriaalien  toimin-

nalliset ominaisuudet  määritetään  ja  hyödynnetään  rakenneratkaisukohtaisten 
 tarpeiden edellyttämällä tasolla  ja  tarkkuudella.  Pohjasuhteiden  ja  vanhan 

rakenteen tilan edellyttämät  mittaustekniikat  kootaan näiden pohjalta  koko 
 tiensuunnittelua palvelevaksi  kokonaisuudeksi. 

Vaikuttaako kulloinkin tarkoituksenmukaisen rakenteen valintaan  sen  kuor-
mituskestävyys, routakestävyys  vai  geotekninen  kantavuus  tai  niiden jokin 

 painotustapa  tulee kuitenkin pystyä tekemään  jo  pohjasuhteiden  tarkastelun 
karkealla tasolla. Alustavan  valinnan  pohjasuhdetekijäiden  avulla tulee 

 linjauksen  tarkasteltava kohta olla  luokiteltavissa  ainakin  
1. painumattomaan  tai  pehmeään 

 (kokoonpuristumaton/kokoonpuristuva),  
2. routivaan  tai routimattomaan, 
3. rakennettavuuden  ja  materiaalien käyttökelpoisuuden perus-

teella,  
4. kuivatettavuuden  ja  pohjavedenpinnan vaihteluiden  perusteella 

sekä  
5. edellä mainittujen ominaisuuksien  syvyyssuuntaisen  vaihtele-

vuuden perusteella. 

Ominaisuudet tulisi kyetä määrittämään rationaalisesti, edullisesti  ja  maas-
tokelpoisin,  kevein välinein  rakenneperusratkaisun  valinnan  edellyttämällä 
tarkkuudella. Kuitenkin  pistekohtaisen  selvityksen tulisi ulottua esimerkiksi 
noin  2  metrin syvyyteen maan pinnalta. Pehmeiden,  hienorakeisten maapohji

-en  osalta  alustavilla selvityksillä  tule pystyä arvioimaan  millä  tavalla  maapoh-
jalle  voidaan perustaa  tierakenne.  Tällöin tulevat kysymykseen seuraavat 
vaihtoehdot:  

- maanvaraisesti  ilman  pohjarakennustoimenpiteitä 
-  voidaanko  maapohjaa  parantaa  tai 
- edellyttääkö  perustaminen  pohjarakentamista. 
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Lisäksi pehmeillä maapohjilla tulee alustavasti kyetä päättelemään maapohjan 
leikkaus-  ja  pengerrysmandollisuudet  sekä kaikilla pohjilla leikattavien masso-
jen hyödyntämismandollisuudet, kuljettavuus sekä kaivettavuus. 

Rakenneratkaisun  alustavaan valintaan tähtäävän pohjan luokitusjärjestelmän 
projekti  (314.10) on  esitetty kohdassa  6.31. 

5.42  Kuormituskestävyys 

Kuormituskestävyyden  kehittämiseen liittyvät projektit  on  esitetty taulukossa 
 5.  Projektit  on  valittu siten, että kullekin tutkimusvaiheelle asetetut osatavoit

-teet ja  niihin liittyvät tulosodotukset toteutuvat. 

Tutkimussuunnitelmassa  on  projektit numeroitu käyttäen seuraavaa periaatet-
ta: 

Vaihe 	Pinnr9. Alaprojekti  

1 2 1  .  11(4) 	Tutkimusteema  (1 .6,  ks.  Ilitel) 

/ 
Malliratkaisu 	Vaiheen  osa  

(1=R1, 2=R2. 3=R3,  Y=Yhteiset)  

Projekti kohtaiset tavoitteet, sisältö  ja  suorituskuvaukset  on  esitetty luvussa 
 6.1.  Projektien keskinäistä ohjelmointia  on  käsitelty luvussa  5.51  ja  pääpiir

-teistä aikataulua kohdassa  7.  Yhteiset projektit  on  esitetty luvussa  6.0. 
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Taulukko  5:  Kuormituskestävyyden  kehittämiseen liittyvät projektit. 

VAIHE TUTKIMUS PROJEKTIT  

PAALLYSRAKENNE-  Y10.10(1) 	Havaintoteiden pituusprofiilit  ja  kuntotiedot  
RATKAISUT  Y10.60(1) 	Pohjasuhteiden  ja  vanhan rakenteen tilan tuokittelu 

Y1O.7(4) 	Rasitustekijät  
Y10.50(1) 	Tierakentamisen ympäristökriteerit  ja  ympäristöhaittojen 

arviointimenetelmät  
Y10.30(1) 	Elinkaarilaskelmat tierakenteiden kustannusvertailussa  
Y10.40(1) 	Elinkaarilaskelmien  kustannustekijät  
Yl  0.90(1) 	Mittaustiedon  hallinta järjestelmä  

110.10(1) 	Kuorrnituskestävyyden tavoitekriteerit  
110.20(2/3) 	Pohjasuhteet  ja  vanhan rakenteen tila  
110.30(6) 	Tutkimus-  ja  mittaustekniikka  
110.40(2) 	Päällysrakenneratkaisut 

________ _______________________  110.50(1) 	Kuormituskestävyysmallien  arviointi havaintotieaineistolla 

MATERIAALIEN  120.10(6) 	Materiaalien laboratoriokokeet 
LABORATORIO-  120.20(3) 	Materiaalimallit  
TUTKIMUKSET  120.30(3) 	Mallien  arviointi 

RAKENNEKOKEET  130.10(2-6) 	Rakennekokeiden  suunnittelu  
130.20(2-6) 	Koerakenteiden  rakentaminen, seuranta  ja  tulokset 

_______________________  130.30(1) 	Tulosten arviointi  

IV  KOERATAKOKEET  Y10.30(1) 	Elinkaarilaskelmat tierakenteiden kustannusvertailussa  
Y10.20(1) 	Tien  pituus-  ja  poikkiprofillin malliritaminen  
Y10.80(4) 	Luotettavuusanalyysit  

140.10(2-6) 	Koeratakokeiden  suunnittelu  
140.20(2-6) 	Kokeiden suoritus, seuranta  ja  tulokset 

________ _______________________  140.30(1) 	Tulosten arviointi  

V  KOETIET  Y10.50(1) 	Tierakentamisen ympäristökriteerit  ja  ympäristöhaittojen 
arviointimenetelmät  

Y10.20(1) 	Tien  pituus-  ja  poikkiprofiilin mallintaminen  
Y10.30(1) 	Elinkaarilaskelmat tierakenteiden kustannusvertailussa  
Y10.40(1) 	Elinkaarilaskelmien  kustannustekijät  
Y10.80(4) 	Luotettavuusanalyysit  
Y10,100(1) 	Tutkimusohjelman tulosten mittaus  

150.10(2-6) 	Koeteiden  suunnittelu  
150.20(5) 	Materiaalien  ja  rakenteiden valmistus  
150.30(5) 	Tuotannon laatu  

5.43 Routakestävyys 

Routakestävyyden  kehittämiseen liittyvät projektit  on  esitetty taulukossa  6. 
 Projektit  on  valittu siten, että kullekin tutkimusvaiheelle asetetut osatavoitteet 

 ja  niihin liittyvät tulosodotukset toteutuvat. 

Projektikohtaiset  tavoitteet, sisältä  ja  suorituskuvaukset  on  esitetty luvussa 
 62.  Projektien keskinäinen ohjelmointi  on  esitetty luvussa  5.52  ja  pääpiirtei-

nen  aikataulu kohdassa  7.  Yhteiset projektit  on  esitetty luvussa  6.0.  
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Taulukko  6.  Routakestä vyyden  kehittämiseen liittyvät projektit. 

VAIHE TUTKIMUS PROJEKTIT 

ROUTARAKENNE-  Y10.10(1) 	Havaintoteiden pituusprotiilit  ja  kuntotiedot  
RATKAISUT  Y10.60(1) 	Pohjasuhteiden  ja  vanhan rakenteen tilan luokittelu  

Y10.7(4) 	Rasitustekijät  
Y10.50(1) 	Tierakentamisen ympäristökriteerit  ja  ympäristöhaittojen 

arvioinhimenetelmät  
Y10.30(1) 	Elinkaarilaskelmat tierakenteiden kustannusvertailussa  
Y10.40(1) 	Elinkaarilaskelmien  kustannustekijät  
Y10.90(1) 	Mittaustiedon hallintajärjestelmä  

210.10(1) 	Routakestävyyden tavoitekriteerit  
210.20(3) 	Pohjasuhteet  ja  vanhan rakenteen tila  
210.30(6) 	Tutkimus-  ja  mittaustekniikka  
210.40(2) 	Routarakenneratkaisut 

_____________________  210.50(1) 	Routamallien  arviointi havaintotieaineisholla  

fl  MATERIAALIEN  220.10(6) 	Materiaalien laboratoriokokeet 
LABORATORIO-  220.20(3) 	Materiaalimallit  
TUTKIMUKSET  220.30(3) 	Mallien  arviointi 

RAKENNEKOKEET  Y10.20(1) 	Tien  pituus-  ja  poikkiprofiihin mahhintaminen  
Y10.80(4) 	Luotettavuusanalyysit  

230.10(2-6) 	Rakennekokeiden  suunnittelu  
230.20(2-6) 	Koerakenteiden  rakentaminen, seuranta  ja  tulokset 

_____________________  230.30(1) 	Tulosten arviointi  

IV 

V  KOETIET  Y10.30(1) 	Elinkaarilaskelmat tierakenteiden kustannusvertailussa  
Y10.40(1) 	Elinkaarilaskelmien  kustannustekijät  
Y10.50(1) 	Tierakentamisen ympäristökriteerit  ja  yrnpäristöhaittojen 

arviointimenetelmät  
Y10.20(1) 	Tien  pituus-  ja  poikkiprofiilin mallintaminen  
Y10.100(1) 	Tutkimusohjelman tulosten mittaus  

250.10(2-6) 	Koeteiden  suunnittelu  
250.20(5) 	Materiaalien  ja  rakenteiden valmistus  
250.30(5) 	Tuotannon laatu  

5.44  Geotekninen  kantavuus  

Geoteknisen  kantavuuden  osa-alueen vaiheittaiset projektit  on  esitetty 
taulukossa  7.  Projektikohtaiset  tavoitteet, sisältä-  ja suorituskuvaukset  on 

 esitetty luvussa  6.3.  Yhteiset projektit  on  esitetty luvussa  6.0.  Projektien 
keskinäinen ohjelmointi  on  esitetty kohdassa  5.53  ja pääpiirteinen  aikataulu 
luvussa  7.  
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Taulukko  7:  Geotekniseen  kanta  vuuteen  liittyvät projektit. 

VAIHE TUTKIMUKSEN KOHDISTUMI- 
NEN 

PROJEKTIT 

GEOTEKNISET  PERUSTEET  JA 311 	Perusteiden selvittäminen  ja  tarkontarninen 
POHJASUHTEET  311.1 	Painumakriteerit 

tavoilekdteerien  soveltaminen  311.11(1) 	Ulkolaiset  raja-arvot 
pohjan toiminnalliset ominaisuu-  311.12(2) 	Tiehen liittyvät rakenteet  

det  311.2(l) 	Tien  painumien  vaikutus tasaisuuteen  
312 	Maapohjaa kuvaavion lählötietojen  tarkkuuden parantaminen  
312.1 	Kerrosrajat  

312.11(6) 	CPTU  
312.12(6) 	Puristinrreijarikaira  
312,13(6) 	Sähköiset menetelmät  
312.14(6) 	Kevytsondi  

312.2 	Muodonn,uutosominaisuudet  
312.21(6) 	CPTU  
312.22(6) 	Ruuvilevykoe /Dilatometri  
312.23(6) 	Sähköiset menetelmät  
312.24(6) 	Häräntymättömien  näytteiden  Otto 
31 2.25(6j 	Ödometrikoe  
312.26(2) 	Sekundääiipainuma  

312.3 	Mittaustiedon  tulkinta  ja  hallinta  
312.31 (6) 	Mittaustiedon  tulkinta 	a  hallinta  
313 	Turve  

31 3.1 j3)(4) Tome 
314 	Pohjasuhteiden  luokitus pohjarakenteen pewsratkaisun valintaa varten  

314.1(2) 	Pohjasuhteiden  luokitus pohjarakenteen perusratkaisun valintaa varten 

GEOTEKNINEN  SUUNNITTELU  321 	Painuman  ja  painumaeron  laskenta  
JA  MITOITUS  321.1(4) 	Numeeristen menetelmien seuranta  ja  kehitys 

suunnittelun  ja  mitoituksen  321.2)4) 	Kuorrniluksen  jakaantuminen penkereessä  ja  maapohjassa 
lähtötiedot  321,3(4) 	Leikkausmuodonmuutosten  laskenta 
teoriat käyttäytymisestä  321.4(4) 	Sekundaaripainurna 
geolekniset  laskelmat  321.5(4) 	Painun,aeron  laskenta  

321.6(4) 	Painuman laskentaohje  
322 	Stabiliteettitaskenta  
322.1(4) 	Kuivakuoäkerroksen huomioiminen  
322.2(4) 	Maapohjan tävistynrisen vaikutus lujuuteen  
322.3 	Todennäköisyysteorian  soveltaminen stabitdeetti-tarkasteluissa 

POHJARAKENNE-  322.31 (4)  Tilastollinen varmuus 
RATKAISUKOHTAISET  332 	Syvä-  ja  massastabilointi 

matedaalien laborato-  332.2 	Sideaine-  ja  matedaaliteknologia 
dotutkimuksel  332.21(3)  Humuksen  merkitys  

332.22(3) 	Stabiloidun  maan ominaisuudet  ja  testaus  
332.23(3) 	Mateäaalitoimitlajien sideainetutkimukset  

333 	Lujitetut  rakenteet (geosynteettiset tuotteet)  
333.1(3) 	Lujitemateäaalien pitkäaikaisominaisuudet  
334 	Kevennysratkaisut  
334.1 	Materiaatiominaisuudet  IC Situ 

334.11(3) 	Kevennystuotteiden  mekaaninen kestävyys  
334.12(3) 	Kevennystuotteiden pitkäaikaistilavuuspaino  
334.13(3) 	Matertaalitoimittajien materiaalitutkimukset 
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VAIHE TUTKIMUKSEN KOHDISTUM- PROJEKTIT 
NEN  

III POHJARAKENNE-  331 	Pengerrakenteet 
RATKAISUKOHTAISET  332.1(4) 	Penkereen mitoitus painuvilla maapohjilla  ja  rakenteiden epäjatkuvuuskoh- 
* 	perusralkaisumallit dissa. 
• 	teoriat käyttäytymisestä  332 	Syvä-  ja massastabilointi 

mitoitus  332.1(1) 	Ympäristövaikutukset 
332.3 	Syvästabiloiduri pohjarakenteen mitoitus 

332.31(4) 	Penkereen mitoitus piladstabiloidulla  pohjalla  
332.32(4) Holvausmitoitus 

332.4 	Uusien stabiloitujen pohjarakenteiden kehittäminen  
332.41(2) 	Stabiloidut pohjarakenteet 
332.42(2) 	Holvausrakenteet 

332.5(5) 	Uusien tuotantomenetelmien kehittäminen (tuotantoteknhikat)  
332.51(5) 	Laitevalmistajien konekehitys 

332.6(6) 	Stabiloidun  tuotteen taadun varmistus  ja  mittaaminen  
333 	Lujitetut  rakenteet (geosynteettiset tuotteet)  
333.2(2) 	Lujitetut maarakenteet tienrakennuksessa 
333.3(4) 	Mitoitus lujitteita  käytettäessä  
334 	Kevennysratkaisut 
334.1 	Materiaaliominaisuudet in situ 

334.11(2) 	Kevennystuotteiden  mekaaninen kestävyvs  
334.12(2) 	Kevennystuotteiden pitkaaikaisälavuuspaino 

335 	Paalupenistukset 
335.1)4) 	Holvaantuminen paaluperustusten  yhteydessä  
335.2)4) 	Painuva paaluperustus 

IV KOERAKENTEET  341 	Koerakenteiden  suunnittelu 
MAASTOSSA  342 	Koerakennealuiden otosuhdeselvitykset 
331 	Pengerrakenteet 343 	Koerakenteiden instrumentoinnmn  suunnittelu  
332 	Syvä-  ja massastabiloinli  344 	Koerakenteiden  rakentaminen  ja  valvonta  
333 	Lujitetut  rakenteet (geo•  345 	Koerakenteiden monitorointi  ja  seuranta 

synteettiset tuotteet)  346 	Koerakenteiden tuloskäsittely 
334 	Kevennysratkaisut  (Projektien sisältö muotoutuu lähinnä vaiheessa  Il)  
335 	Paaluperustukset __________________________________________________________________________  

V KOETIET  351 	Koeteiden  suunnittelu  
331 	Pengerrakenteet 352 	Koeteiden olosuhdeselvitykset 
332 	Syvä-  ja massastabilointi  353 	Koeteiden instnimentoinnin  suunnittelu  
333 	Lujitetut  rakenteet (geo-  354 	Koeteiden  rakentaminen  ja  valvonta 

synteettiset tuotteet)  355 	Koeteiden monitorointi  ja  seuranta  
334 	Kevennysratkaisut 356 	Koeteiden tuloskäsittely 
335 	Paalupenistukset  (Projektien sisältö muotoutuu lähinnä vaiheiden  Ill  ja  IV  tulosten perusteella)  

5.5  Projektien ohjelmointi 

Projektien ohjelmoinnin tarkoituksena  on  esittää miten eri vaiheisiin liittyvät 
projektit kytkeytyvät toisiinsa muodostaen systemaattisesti etenevän loogisen 
kokonaisuuden. Kaikki tutkimusohjelmassa esitetyt projektit ovat välttämättö-
miä  tutkimusohjelmalle  asetettujen tavoitteiden toteutumisen kannalta. 
Projektien painotukset  ja  laajuudet  sen  sijaan vaihtelevat tutkimuksen paino

-pistealueiden  ja  nykytiedon tason perusteella.  

5.51  Kuormituskestävyys 

Kuormituskestävyyteen  liittyvien projektien kytkennät  on  esitetty kuvassa  6. 
 Paksunnetuilla kehyksillä  esitetyt laatikot ovat tärkeitä  avainprojekteja,  joita 

muut samaan vaiheeseen liittyvät projektit tukevat. Keskeisenä periaatteena 
 on  tutkittavien rakenteiden käyttäytymisen  ja  tilamuutoksen  hallitseminen 

 kuormituskestävyyden  ja  tasaisuuden muutosten kannalta.  
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HAVAINTOTEIDEN PTUUSPROFIILIT  JA  KUNTOTIEDOT  

KUORMITUS- 
KESTÄ VYVS- 

TAVOITE- ________ 	 MALLIEN  
KRITEERIT 	 ARVIOINTI 

MALLIEN 
 ARVIOINTI 

[::::  

TUTKIMUS-  JA  
MITrAUSTEKN IlKKA 

RASITUSTEKIJAT  

VAIHE  I  

PAALLYSRAKEN  NE  RATKAISUT 

LABORATORIO- 
KOKEET 

MATERIAALI - 
I  MALLIT  

VAIHE  II  

MATERIAALIEN 
LABORATORIOTUTKIMUKSET 

HAVAINTOTEIDEN PITUUSPROFIILIT  JA  KUNTOTIEDOT  

TULOSTEN 	 TULOSTEN 
ARVIOINTI 	 ARVIOINTI  

F RAKENNE- 	____________________________ KOERATA-  I_____________  
KOKEET 	 KOKEET  II  

RAKENTEIDEN SUUNNITTELU 	 RAKENTEIDEN SUUNNITTELU 
-  rakenteet 	 - rakenteet 
- mitoitus 	 - 
-  instrumentointi 	 - instrumentointi 

VAIHE  III 	 VAIHE  IV  

RAKENNEKOKEET 	 KOERATAKOKEET 

HAVAINTOTEIDEN PITUUSPROFIILIT  JA  KUNTOTIEDOT 

KOETEIDEN  SUUNNITTELU 
- rakenteet 
- mitoitus 
- instnjmentointi 

KOETIET  

MATERIAALIEN  
JA  RAKENTEIDEN 
VALMISTUS 

TUOTANNON LAATU 

VAIHE  V  

KOETIET  

KUORMITUS - 
K  ESTÄ VYY  DEN 
JA  
TASAISUU  DEN  
HAl  I  INTA 

Kuva  6: Kuormituskestävyyteen  liittyvien projektien keskinäinen yhteys.  
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5.52  Routakestävyys 

Routakestävyyteen  liittyvien projektien kytkennät  on  esitetty kuvassa  7. 
Paksunnetuilla kehyksillä  esitetyt laatikot ovat tärkeitä avainprojekteja, joita 
muut vaiheeseen liittyvät projektit tukevat. Keskeisenä periaatteena  on 

 tutkittavien rakenteiden käyttäytymisen  ja tilamuutoksen  hallitseminen routa- 
kestävyyden  ja  tasaisuuden muutosten kannalta. 

TAVOITE- 
KRITEERIT  

r  
VANHAN 
RAKENTEEN TILA 

TUTKIMUS-  JA 
MITTAUSTEKNIIKKA 

RASITUSTEKIJAT 

HAVAINTOTEIDEN PITUUSPROFIILIT  JA KUNTOTIEDOT 

ROUTAMALLIEN 
 ARVIOINTI  

	

I 	ROUTA- 	 [LABORATORIO- 

	

7 	RAKENTEET 	 KOKEET 

MATERIAALI- 
MALLIT 

ROUTAMALLIEN 
 ARVIOINTI 

VAIHE 	 VAIHE  II 

ROUTARAKENNERATKAISUT 	 MATERIAALIEN LABORATORIOTUTKIMUKSET 

HAVAINTOTEIDEN PITUUSPROFIILIT  JA KUNTOTIEDOT  

TULOSTEN 
ARVIOINTI 

LKEEIJ  
RAKENTEIDEN SUUNNITTELU 
- rakenteet 
- mitoitus 
- instrurnentointi  

VAIHE  II) 

RAKENNEKOKEET 

E__ ROUTAKESTÄVYYDEN 
JA  TASAISUUDEN 
HALLINTA 

KOETEIDEN  
I  SUUNNITTELU 

- rakenteet 
- mitoitus 
-  instrumentointi 

MATERIAALIEN  
f— JA  RAKENTEIDEN 

VALMISTUS - 

TUOTANNON 
LAATU 

VAIHE  V 

KOETIET  

Kuva  7:  Routakestävyyteen  liittyvien projektien keskinäinen yhteys. 
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5.53  Geotekninen  kantavuus  

Geotekniseen  kantavuuteen liittyvien projektien ryhmittely  asiakokonaisuuksit
-tam on  esitetty kuvassa  8  (kts.  seuraava aukeama).  

5.54  Yhteistoiminnan varmistus 

Pohja-  ja päällysrakenteen  yhteistoiminnan  huomloiminen  korostuu siirryttäes-
sä  rakenneratkaisusta Ri  ratkaisuun  R3,  kuva  9.  

KUORMITUSKESTAVYY 

KUORMITUSKESTÄVYYS ROUIAKESTÄV'y'YS 	Yhteistoiminnan  
huomloimistarve 

GEOTEKNI  N EN  
R3 
	

KUORMITUSKESTA 
	

ROUTAKESIÄVYYS 	 KANTAVUUS 

Kuva  9:  Yhteistoiminnan tarpeen portaat.  

Tutkimusalueen tavoitteena  on  selvittää pohja-  ja päällysrakenteiden  yhteistoi-
mintaan vaikuttavat tekijät  ja  niiden väliset  riippuvuudet.  Tutkimuksessa 
edellytetään  päällysrakenteelta  vaadittavien toiminnallisten ominaisuuksien 
käsittelyä  ja  esittämistä siinä muodossa, että pohja-  ja päällysrakenteen 

 yhteistoiminta  kuormituskestävyyden, routakestävyyden  ja siirtymäerojen 
tasaamisessa  voidaan suunnitella  ja optimoida.  

Tutkimuksessa sovelletaan nykyisiä  ja  kehitetään uusia tutkimus-  ja askenta
-menetelmiä. 

Yhteistoimintaa palvelevien  rakenneratkaisujen mitoitusmenetelmäkehitys, 
 materiaali-  ja koerakennetutkimukset  tehdään tässä osassa siltä osin, kun ne 

eivät sisälly  pohjarakennekohtaisiin  tutkimusprojekteihin  tai  rakennerat-
kaisujen  Al  ja  R2  tutkimusosuuksiin.  Yhteistoimintaan keskittyvät tutki

-mushankkeet  täsmentyvät lopullisesti yhteistoimintaa  rakenneratkaisuissa Ri, 
 R2  ja  R3  sivuavien tutkimusprojektien  aikana. Näiden  tutkimusprojektien 

 suorituksessa tulee yhteistoiminta pitää mielessä  ja  yhteistoiminnan tutkimus- 
tarpeet täsmentää.  

rh  

R2 
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Kuva  8:  Geotekniseen  kanta  vuuteen  liittyvien projektien ryhmittely.  
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Yhteistoiminnan huomioimisen edellytykset synnytetään  ja  yhteistoiminnan 
huomioimisen kehittämisen täsmennetyt suuntaviivat muodotetaan seuraavien 
projektien pohjalta  ja  niitä jatkaen:  

Y10.20 	Tien  pituus-  ja poikkiprofiilin mallintaminen  
Y10.60 	Pohjasuhteiden  ja  vanhan rakenteen tilan luokittelu  
Yl  0.90 	Mittaustiedon hallintajärjestelmä  
Yl  0.70 	Rasitustekijät 
110.50 	Kuormituskestävyysmallien arvionti havaintotie... 
120.10 	Materiaalien laboratoriokokeet  
120.20 	Materiaalimallit 
120.30 	Materiaalimallien  arviointi  
130.30 	Tierakenteen  käyttäytymisen mallintaminen (tulosten arviointi)  
220.20 	Materiaalimallit 
312.30 	Mittaustiedon  tulkinta  ja  hallinta  
321.10 	Numeeristen menetelmien seuranta  ja  kehitys  
321 .20 	Kuormituksen jakaantumien penkereessä  ja maapohjassa  
321 .30 	Leikkausmuodonmuutosten  laskenta  
321 .50 	Painumaeron  laskenta  
322.10 	Kuivakuorikerroksen huomioiminen 
322.20 	Maapohjan tiivistymisen vaikutus lujuuteen  
322.31 	Tilastollinen varmuus  
331.10 	Penkereen mitoitus painuvilla maapohjilla  ja  rakenteiden  
332.31 	Penkereen mitoitus pilaristabiloidulla  pohjalla  
332.32 	Holvausmitoitus 
332.42 	Holvausrakenteet 
333.10 	Lujitemateriaalien pitkäaikaisominaisuudet 
333.30 	Mitoitus lujitteita  käytettäessä  
334.11 	Kevennystuotteiden  mekaaninen kestävyys  
334.12 	Kevennystuotteiden pitkäaikaistilavuuspaino 
335.10 	Holvaantuminen paaluperustusten  yhteydessä  
335.20 	Painuva paaluperustus 

5.55  Vanhan tierakenteen parantaminen 

Vanhan tien parantaminen (tien rakenteellisen kantavuuden parantaminen) 
sisältyy tutkimus-  ja kehityskohteena  projekteihin, vaikka sitä ei aina olisi 
erikseen mainittukaan. Uuden tien rakentamisen tarpeisiin kehitetyt menetel-
mät  ja  ratkaisut voidaan usein soveltaa sellaisenaan myös vanhan rakenteen 
rakenteellisiin parantamistapauksiin.  

Tien pintakerrokseen (kulutuskerrokseen)  kohdistuvia kunnossapitotoimenpi- 
teitä ei lueta tässä yhteydessä rakenteen parantamiseksi, vaikka tällaisiinkin 
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toimenpiteisiin voidaan soveltaa joitakin tämän tutkimuksen tuloksia (esim. 
lujitteiden käyttö, sidottujen materiaalien käyttö). 

Vanhan rakenteen parantamisen suunnittelu alkaa yleensä rakenteen vauriol
-den  kartoittamisella  ja  mittaamisella sekä rakenteen tilan tutkimisella. Myös 

pohjasuhteet selvitetään rakenteen parantamissuunnittelun edellyttämällä 
tavalla.  Tien  kunnon mittaamiseen  ja  mittaustulosten tulkintaan liittyvät 
kuormituskestävyyden, routakestävyyden  ja  geoteknisen  kantavuuden tutki-
mus-  ja  kehilyshankkeet  tuottavat aivan suoraan käyttökelpoista tietoa vanhan 
rakenteen parantamistapaukseenkin. Rakenteen tutkimiseen käytettäviä 
menetelmiä kehitetään sekä ainetta rikkovien että rikkomattomien tutkimus- 
menetelmien kehitysprojekteissa. Kehitettäviä menetelmiä ovat  mm.  maatutka 

 ja  näytteenotto  sekä erilaiset kairaukset. Pohjasuhteiden tutkimisessa peh-
meiköllä korostuvat maakerrosten konsolidaatiotilan määritysmenetelmät, 
joiden kehittäminen sisältyy geoteknisen kantavuuden projekteihin. 

Vanhojen rakennematerlaalien käyttökelpoisuuden arvioinnissa  ja  materiaa-
liominaisuuksien tutkimisessa sovelletaan yleisiä materiaalien tutkimiseen 
käytettäviä menetelmiä. Rakennemateriaalien valinnassa  on  luonnollisesti 
otettava huomioon erityisesti  se,  että käytettävät "uudet" materiaalit muodos-
tavat paikalleen jäävien materiaalien kanssa toiminnallisesti ehjän rakenne- 
kokonaisuuden,  ja  että käytettävät materiaalit (niistä tehdyt rakenteet) soveltu-
vat myös rakenteen parantamisessa käytettäviin tuotanto-  ja  työteknhikoihin.  

Kun parannetulle rakenteelle tulevat rasitukset (tulevat käyttöolosuhteet, 
kuormitukset) ovat selvillä, rakenteen mitoituksessa sovelletaan yleisiä tien 
suunnittelu-  ja  mitoitusmenetelmiä.  Vanhan tien parantaminen saattaa 
kuitenkin usein erota uuden tien rakentamisesta siten, että uusi parannettu  tie 
on  sovitettava geometrialtaan  varsin  ahtaastikin rajattuihin reunaehtoihin. 

 Tällaiset rajaukset saattavat aiheuttaa sekä materiaali- että rakennevalinnoille 
(ylärakenteet, pohjarakenteet) täysin uudesta tiestä poikkeavia rajoituksia, 
mitkä  on  pystyttävä toteuttamaan suunnittelussa. 

Mikäli  osa  vanhoista rakennekerroksista voidaan käyttää sellaisenaan uudes-
sa rakenteessa, näiden kerrosten ominaisuudet  on  luonnollisesti tunnettava 
mitoitusmenetelmän edellyttämällä tavalla. Mitoitusmenetelmiä kehitetään 
esitetyissä tutkim usprojekteissa. Routaa  ja  kuivatusta  käsittelevissä "yleispro-
jekteissa" vanhan rakenteen parantamisnäkökohta  on  kuitenkin otettava 
erityisesti huomioon. Pohjarakenteiden suunnittelun  ja  mitoituksen metodiikka 

 on  pohjimmiltaan samaa, olipa kyseessä uuden  tai  vanhan tien perustaminen, 
koska käytettävät pohjarakennusmenetelmät  ja  mitoitusmenetelmät  ovat 
yleismenetelmiä ("maaperä-! pohjasuhdekohtaisia"). 
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Päällysrakenteen tuotantomenetelmien  kehittämistä tapahtuu pääasiassa 
koerakenne-  ja koetiehankkeissa.  Vanhan rakenteen parantamisessa tuotan-
to-  ja työmenetelmät  ovat usein voimakkaammin sidoksissa yksittäiseen 
työkohteeseen  tai toteutuskohteeseen  kuin uuden tien rakentamisessa. 
Rakennekohteiksi tullaankin tietoisesti valitsemaan myös vanhojen raken-
teiden, mandollisesti 'eriasteisia' parantamiskohteita, joiden suunnittelussa  ja 

 niissä tehtävissä tutkimuksissa kohteiden erityisluonne  on  otettava huomioon. 
Kuitenkin  jo  rakenteita kehitettäessä  on  myös vanhan rakenteen parantami-
sen tuotantotekniikan asettamat vaatimukset  tai  rajoitukset otettava huomi-
oon, jotta rakennetyypit  on  myös toteutettavissa taloudellisesti. 
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6  TUTKIMUSTEN SISÄLTÖ  JA  SUORITUS 

Tässä luvussa tarkastellaan kohdassa  5.4  esitettyjen kuormituskestävyyden, 
routakestävyyden sekä geoteknisen kantavuuden projektien sisältöä. Kustakin 
projektista  on  kuvattu tutkimuksen tavoite, saatavat tulokset sekä  projektin 

 tulosten hyödyntäminen. Lisäksi  on  esitetty projektien suorittamiseen liittyvät 
vaiheet sekä karkea kustannusarvio. Omana kokonaisuutenaan  on  käsitelty 
ns. yhteisiä projekteja, joilla tarkoitetaan kaikkia  osa-alueita koskettavia 
projekteja. Projektien mandolliset suorittajatahot  on  esitetty liitteessä  3. 

6.0  Yhteiset projektit  

Tien  pohja-  ja  päällysrakenteet  -tutkimusohjelman yhteiset projektit liittyvät 
tien tasaisuuden hallintaan, taloudellisuuteen, ympäristöön, pohjasuhteiden 
toiminnallisiin ominaisuuksiin, rasitustekijöihin, luotettavuustekijöihin, mittaus- 
tiedon hallintajärjestelmään sekä tutkimusohjelman tulosten mittaamiseen. 
Nämä projektit ovat yhteisiä kuorm ituskestävyyttä, routakestävyyttä, geotek-
nistä kantavuutta  ja  rakenteen yhteistoimintaa käsitteleville tutkimuksille. 

Tierakenteen  toiminnallisten ominaisuuksien tavoitekriteerinä  on  tasaisuus 
(tien  pinnan  pituus-  ja  poikkiprofiili),  joka kuvaa tiestön palvelutasoa  ja  liiken-
nöitävyyttä.  Taloudellisuus liittyy tierakenteiden elinkaarianalyysiin, jonka 
perusteella arvioidaan  mm.  vertailtavien ratkaisuvaihtoehtojen vuosikustan-
nuksia.  Ympäristölle asetettujen tavoitekriteerien avulla pyritään välttämään 
tarpeettomat ympäristöhaitat, jotka aiheutuvat  mm.  pohjaveden pilaantumises

-ta  sekä hyvälaatuisten luonnonmateriaalien tarpeettomasta käytöstä. Poh-
jasuhteet määrittävät perustan rakenneratkaisujen kehittämiselle  ja  valinnalle. 
Rasitustekijät  muodostavat lähtötiedot  koko  rakenteen suunnittelulle. Luotetta-
vuustekijöitä hyödynnetään mitoituksessa ottamalla huomioon lähtötietojen 
hajonnan vaikutukset  tie  rakenteen kestävyyteen. Mittaustiedon  h  allintajärjes-
telmällä  tarkoitetaan tietopankkia, jonne kaikki tutkimusohjelmassa syntyneet 
mittaustiedot tallennetaan eri osapuolten käyttöä varten. Tulosmittareilla 
varmistetaan tutkimusohjelman tavoitteiden toteutuminen. Seuraavassa 
tarkastellaan lähemmin yllä esitettyihin aihepiireihin liittyviä projekteja.  

6.01  Tasaisuus  

Tien pinta  koostuu aalloista, joita kuvataan aallonpituudella  ja  aallonkor-
keudella.  Tien  pinnan  epätasaisuudella tarkoitetaan sitä, että pinnassa 
esiintyy aallonpituuksia  ja  amplitudeja,  jotka ovat haitallisia tienkäyttäjän 
(ajomukavuus, ajoturvallisuus, ajokustannukset)  tai  tienpitäjän  (tien käyttöikää 
lyhentävät dynaamiset rasitukset) kannalta. 
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Tien pinta  voidaan kuvata mittaamalla sopivalla  mittalaitteella  tien  pituusprofii
-U,  josta voidaan edelleen määrittää tarkasteluun haluttavat  aallonpituudet. 

Poikkiprofiililla  tarkoitetaan tien  poikkikaltevuuden  muuttumista  urautumisen, 
painumisen jaltai routimisen  seurauksena. 

Nykyisin käytössä olevan  IRI -arvon perusteella ei voida suoraan päätellä 
epätasaisuuden syitä  (pohjamaan painuminen,  epätasainen  routiminen, 
liikennerasitus),  koska  se on summa  kaikista tien  pinnan epätasaisuuksista. 

 Tämän vuoksi tarvitaan tien todelliseen  pituusprofiiliin  perustuvaa tarkasteluta-
paa, jonka avulla voidaan erottaa eri  aallonpituudet  ja  niihin vaikuttavat tekijät 
toisistaan.  

ldeaalinen  tien  pinnan  profiili ei ole täysin tasainen, vaan pinnassa täytyy olla 
 0,001  -  50 mm  aallonpituuksia  lähinnä ajamisen turvallisuuden edistämiseksi 

(kitka,  valonheijastuvuus, pintakuivatus,  veden roiskuminen). Vältettäviä 
aallonpituuksia  ovat kaikki yli  50 mm  aallonpituudet.  Käytännössä  haitallisim

-pia  ovat  aallonpituudet  välillä  n. 2  -  11 m.  Koska kyseistä  aallonpituusaluetta 
 on  vältettävä,  on  tiedettävä, mitkä tekijät aiheuttavat tämän  aallonpituusalu-

een  epätasaisuuden muodostumisen  ja  miten  se  kehittyy ajan funktiona. 
 Tasaisu uteen  liittyy seuraavat projektit:  

1.  HAVAINTOTEIDEN PITUUSPROFIILIT  JA  KUNTOTIEDOT  (Y10.10(1))  

Tiestön  pituusprofiilit  ja spektrit  muodostavat perustan tasaisuuden  mallintami-
selle. Mittaustekniikkaan  (laitteet  ja  menetelmät)  ja  mittaustulosten  (spektrien) 
käsittelytekniikkaan  liittyvät  aihekokonaisuudet  hallitaan  nykytietämyksen 

 perusteella. Tällä hetkellä ei tunneta riittävän tarkasti aallonpituus-,  amplitudi
-ja spektrijakaumia erityyppisillä  teillä eikä niihin vaikuttavia tekijöitä  (mm. 

 alusta,  päällysrakenne, painumat,  routa, vauriot, liikenne, ikä). Myöskään 
tasaisuuden yhteyttä  palvelutasoon (ajomukavuus, ajoturvallisuus, ajokustan-
nukset)  ei tunneta  riltävän  hyvin. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  selvittää tien  pinnan spektrit  sekä eri tekijöiden 
 (painuma, routiminen, liikennerasitus)  osuudet  spektrijakaumlin.  Tätä tarkoi-

tusta varten tarvitaan tasaisuuden lisäksi tiedot  tierakenteen routanousuista, 
alusrakenteen sulamispehmenemisestä, tierakenteen  kantavuudesta,  vauriols

-ta, liikennemääristä  jne. Tarkastelussa selvitetään epätasaisuuden  kausivaih
-telut,  jotka ovat tärkeitä  routimisesta aiheutuvien epätasaisuuksien arviolmi
-sessa.  Tasaisuuden vaikutukset  ajomukavuuteen, ajoturvallisuuteen  ja 

ajokustannuksiin (määrälliset  muuttujat, ei rahallinen arvo) selvitetään  miftaus
-tiedon perusteella.  
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Tutkimus toteutetaan keräämällä  profiilitietoa  sekä kuormitus-  ja  routakestä-
vyyteen  liittyvää tietoa (kantavuuden  ja  materiaalimoduulien vuodenaikaisvaih

-telut,  routanousujen suuruudet,  vauriot,  rakennetiedot  jne.) tarkoitukseen 
 valituilta havaintoteiltä  tutkimusohjelman keston aikana (vuosittainen seuran-

ta).  Havaintoteillä  tarkoitetaan olemassa olevalta  tieverkolta  valittuja koe- 
osuuksia, jotka voivat olla  mm.  käynnissä olevia  seurantateitä. Profiilien 
kartoittamiseksi  voidaan tehdä myös laajempi otos  tieverkolta.  

Tutkimuksen tuloksena saadaan selville, mikä osuus  tieprofiilin  epätasaisuu-
desta  (aallonpituus/ampiitudi)  aiheutuu  liikennerasituksesta, routimisesta, 
pohjamaan painumisesta  sekä  rakentamisestalpäällystämisestä.  Tuloksena 
saadaan myös tietoa siitä, mitkä ovat  em.  seikoista aiheutuneet tyypilliset 

 profiilit (spektrit).  Lisäksi tuloksena  on  tasaisuuden  ja  ajomukavuuden, 
ajoturvallisuuden  sekä  ajokustannusten  välinen yhteys. Tutkimuksessa 
laaditaan suositus sallitusta epätasaisuudesta (profiilista  ja sen  aallonpituus-, 

 amplitudi-  ja  taajuusjakaumasta)  ja  sallituista heitoista,  jotka riippuvat  mm. 
 ajon  opeudesta.  

Tutkimuksen tuloksia käytetään  profiilien mallintamisessa.  Lisäksi  havaintoteil
-tä  kerätyt  kuntotiedot  ovat  lähtötietoina kuormituskestävyyttä  ja  routakestä-

vyyttä  käsittelevissä  projekteissa.  Aineistoa käytetään hyväksi arvioitaessa 
tutkimusohjelman eri vaiheessa saatujen tulosten tarkkuutta  ja  luotettavuutta 

 havaintoteiltä kerätyllä mittaustiedolla.  Tällä varmistetaan tulosten mandolli-
simman nopea testaaminen  ja  käytäntöön soveltaminen. 

Tutkimuksessa hyödynnetään nykyisiä tarkoitukseen soveltuvia  h avaintoteitä. 
 Lisäksi seurantaan valitaan uusia kohteita tarpeen mukaan. Näihin sisältyvät 

 mm.  tutkimusohjelmassa rakennettavat  koerakenteet  ja  koetiet.  

Tutkimuksen kustannukset ovat  1 950 000  mk.  

2.  TIEN PITUUS-  JA POIKKIPROFIILIN MALLINTAMINEN (Y10.20(1)) 

Tien  pituus-  ja  poikkiprofiilin  muuttuminen ajan funktiona tulee hallita, jotta 
 elinkaaritarkasteluun  liittyvät analyysit  on  mandollista tehdä.  Profiilien  mittaus- 

tekniikat  ja  tulosten  analysointimenetelmät  ovat tiedossa.  Sen  sijaan pituus- 
ja  poikkiprofiilien  ajassa tapahtuvia muutoksia  ja  niiden yksityiskohtaisia syitä 
ei tunneta. 

Tutkimuksen tavoitteena  on pituusprofiilimallin  kehittäminen, jolla hallitaan 
 kuormituskestävyydestä, routimisesta  ja  pohjamaan painumisesta  aiheutuvat 

muutokset tien pinnalla.  Profiilimalli  on  muotoa:  
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Profilli 	f ( TASAISUUSkUOrmItUSkeSVflIS  

TASA  ISU US routakestavyys  

TASAISU USgeoteg.inen  kantavuus) 

Mallit kehitetään kuormituskestävyydestä, routakestävyydestä  ja geoteknises
-tä  kantavuudesta saatavan tietämyksen  ja  tutkimustulosten pohjalta. Potenti-

aalisia  mallin  selittäviä muuttujia ovat  mm.:  

TASA  ISU US u0rmjsest ,yys : 

- liikennerasitukset: 	rakennemateriaalit, liikennekuormitukset, kuormi- 
tuskertaluku,  rakenteen jäykkyys, ikä, vauriot, epä-
tasaisuus, ilmastotekijät 

TASA ISU  U S routak tavyys : 

- routiminen: 	 routanousu, routanousuerot,  ikä, ilmastotekijät, 
kuivatus, pohjamaan epähomogeenisuus 

TASAISU 	kantavuus : 

-alustan geotekniikka: 	kokonaispainuma, painumaero, ikä, kuormitukset, 
pohjamaan epähomogeenisuus  

Lisäksi tavoitteena  on  tien poikkiprofiilin muuttumisen hallitseminen ajan 
funktiona. Tällä varmistetaan, että haitallisia tien  pinnan  kaltevuuden muutok-
sia ei esiinny. 

Tutkimuksen tuloksena saadaan eri rakennetyypeille pituus-  ja poikkiprofiili
-mallit, joilla voidaan laskea, mikä osuus käytetyistä tasaisuuden tunnusluvuis

-ta (IRI,  aallonpituus, spektri, kaltevuus jne.) aiheutuu rakenteen iän funktiona 
geotekniikan, routimisen, liikennerasitusten ym. tekijöiden osalta. Kehitettyjen 

 mallien  avulla voidaan ennustaa tien tilamuutos halutulla luotettavuustasolla. 
Tällöin voidaan ottaa huomioon lähtötietojen hajontojen suuruudet  ja kvantifi-
oida  niiden vaikutukset tien kunnon muuttumiseen ajan funktiona. Mallit 
kehitetään tarkkuudeltaan (tarkat, karkeat) eri tasoisiksi käyttötarkoituksesta 
riippuen. Ennustemalleihin liittyviä luotettavuustekijöitä käsitellään projektissa 

 Vi 0.80 (Luotettavuusanalyysit).  Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään  mm. 
 elin kaarilaskelmien lähtötietona, joissa tarvitaan tilamuutosta kuvaavat mallit. 

Tutkimuksen lähtötietoina käytetään havaintoteiltä  ja tieverkolta  mitattuja 
profiilitietoja. Aineistoa käytetään hyväksi ensimmäisessä vaiheessa arvioita-
essa nykyisten tasaisuusmallien luotettavuutta  ja  tarkkuutta. Myöhemmin 
aineiston analysol nnissa hyödynnetään kuormituskestävyyden, routakestävyy -
den  ja geoteknisen  kantavuuden  osa-alueiden tuottamia tietoja  ja  tuloksia 
uusien  mallien  kehittämiseksi. 
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Tutkimuksen kustannukset ovat  450 000  mk.  

6.02  Taloudellisuus 

Tutkimusohjelmassa  taloudellisuustarkastelut  liittyvät tietyn  rakentamishank
-keen  vaihtoehtoisten  rakenneratkaisujen  vertailuun. Tavoitteena  on  löytää 

 tarkasteltavalle kohteelle kokonaistaloudellisesti  edullisin tien  koko  suunnitel-
lun  käyttöiän huomioonottava rakenneratkaisu  siten, että tielle asetetut 

 tasaisuusvaatimukset  täyttyvät.  

Taloudellisuusvertailut  toimivat päätöksenteon tukena valittaessa kohteessa 
toteutettavaa  rakenneratkaisua. Taloudellisuustarkastelut  perustuvat  elinkaari

-laskelmiin, jotka vaativat  lähtötietoina tierakenteen  kestävyyteen  ja  kustannuk
-sun  liittyvää tietämystä. Näiden pohjalta voidaan laskea vaihtoehtoisten 

 rakenneratkaisujen vuosikustannukset,  minkä perusteella ratkaisut  on  mandol-
lista  priorisoida  keskenään. Taloudellisuuteen liittyvät seuraavat projektit:  

1. ELINKAARILASKELMAT TIERAKENTEIDEN KUSTANNUSVERTAILUSSA 
 (Yl  0.30(1)) 

Rakenneratkaisujen  taloudellisuutta  on  mandollista arvioida soveltamalla 
 elinkaarilaskelmia tierakenteiden kustannusvertailuihin.  Tällaisia malleja  on 

 kehitetty  ja  käytössä useissa eri maissa.  Sen  sijaan Suomessa tehtävissä 
 taloudellisuuslaskelmissa  ei oteta huomioon  tierakenteen käyttöiän  aikana 
 muodostuvia kokonaiskustannuksia,  vaan tarkastelu rajoittuu pääasiassa 
 tienpitäjän  investoinnista aiheutuviin kustannuksiin. Tähän  on  syynä  se,  että 

tien tasaisuudessa  ja  kunnossa tapahtuvia ajallisia muutoksia ei hallita 
riittävän hyvin  ja  tarkasti. Näin  ollen  tien kunnon heikkenemisestä aiheutuvia 

 kunnostamistoimenpiteitä  ja  niiden kustannuksia tien  käyttöiän  aikana ei ole 
voitu ottaa  taloudellisuustarkasteluissa  huomioon riittävässä määrin. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  luoda valmiudet  TPPT-projektille  soveltuvien 
 elinkaarilaskelmien  tekemiseksi  tierakenteiden kokonaistaloudellisuuden 

 arviointia varten. Tämä tarkoittaa  vertailtavien rakennevaihtoehtojen vuosikus-
tannusten  laskentaa tien  käyttöiän  aikana rakenteen  kestolän  ja  kustannusten 
perusteella.  Kestoikä määritetään  käyttäen hyväksi  projektin  Y10.20(1) (Tien 

 pituus-  ja  poikkiprofiilin mallintaminen)  tuloksia. Tarvittavat  kustannustiedot 
 saadaan projektista  Yl  0.40(1) (Elinkaarilaskelmien  kustannustekijät). Ympä-

ristön kustannus-  ja  arvotieto  tuotetaan projektissa  Y10.50(1) (Tierakentami
-sen  ympäristökriteerit  ja  ympäristöhaittojen arviointimenetelmät). 

Elinkaarilaskelmissa  otetaan huomioon  investointikustannusten  lisäksi kaikki 
tien  käyttäiän  aikaiset  kunnostamistoimenpiteet  ja  niistä aiheutuvat  kustannuk- 
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Set.  Toimenpiteiden tyyppi  ja  laajuus riippuu tien tasaisuuden muuttumisesta 
ajan funktiona, asetetuista tasaisuuden tavoitevaatimuksista sekä epätasal-
suuden syistä. Tilamuutoksessa otetaan huomioon myös todennäköisyys 
(hallittu riskitaso), jolla  tie  kestää suunnitellun mitoitusiän. Mitä suurempi 
varmuus tien kestävyydelle halutaan, sitä paksumpia  ja  kalliimpia tierakenteis

-ta  tulee. Säästöjä saadaan aikaan vähentyneiden kunnostamiskustannusten 
kautta. Tarkastelun tuloksena  on  mandollista löytää sellainen luotettavuusta

-so,  jolla saavutetaan tielle aihaisimmat kokonaiskustannukset. 

Elinkaarilaskelmissa  otetaan huomioon eriaikaiset  ja  erilaiset kunnostamistol-
menpiteet sekä toimenpiteiden jälkeinen tien tilamuutos. Myös tasaisuuskri-
teerien muuttamisen vaikutukset kestoikään  ja  kustannuksiin  ja  sitä kautta 
taloudellisuuteen  on  tarkasteluissa  mukana. Mikäli tierakenne ei ole menettä-
nyt täysin arvoaan  sen pitoajan  päätyttyä, otetaan laskelmissa huomioon 
rakenteen jäännösarvo. 

Elinkaarilaskelmien  luotettavuutta  ja  niihin liittyviä riskitekijäitä arvioidaan 
herkkyysanalyysien perusteella. Herkkyyslaskelmat osoittavat, kuinka herkkä 
vaihtoehtoisten rakenneratkaisujen vertailulaskelmat ovat kestoiässä  ja 

 kustannuksissa tapahtuville muutoksille. 

Elinkaarianalyysiin  liittyvien menetelmien kehittämisessä hyödynnetään 
olemassa olevia ulkomaisia laskentaohjelmia, joissa esitettyjä periaatteita 
käytetään tutkimusohjelmassa soveltuvin osin. 

Tutkimuksen tuloksena  on  laskentamalli, jonka avulla voidaan tehdä eri 
rakennevaihtoehtojen taloudellisuusvertailut tienpitäjän sekä mandollisesti 
tienkäyttäjän näkökulmasta. Laskelmien tuloksena saadaan myös tieraken

-teen  optimaalinen luotettavuustaso (hallittu riskitaso), jolla  tie  kestää suunni-
tellun mitoituslän mandollisimman alhaisilla vuosikustannuksilla. Herk-
kyysanalyysin tuloksena saadaan selville kestoiän  ja  kustannusten eri osateki-
jöiden suhteellinen merkitsevyys kokonaistaloudellisuuden kannalta. Tämä 
pitää sisällään myös tasaisu uden vaatim ustason muuttumisen vaikutukset 
taloudellisu uslaskelmiin,  jota  tietoa käytetään hyväksi tiestön tasaisuuskritee-
rejä määritettäessä. 

Tutkimuksen  tulos  on  keskeinen  koko TPPT:n  kannalta. Kehitetyn järjestel-
män avulla voidaan verrata eri ratkaisuvaihtoehtojen taloudellisuutta keske-
nään. 

Tutkimuksessa määritetään elinkaarilaskelmien periaatteet sekä lähtätiedoille 
asetetut vaatimukset. Tutkimuksen  al  kana  kehitetään laske ntaan liittyvät 
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tietokoneohjelmat,  joita käytetään vertailujen tekemiseen. Tämä vaihe edellyt-
tää ATK-ohjelmointia. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  400 000  mk.  

2. ELINKAARILASKELMIEN  KUSTANNUSTEKIJÄT  (Yl  0.40(1)) 

Elinkaarilaskelmissa  tarvitaan tiedot tien tasaisuuden muuttumisen vaikutuk-
sista sekä tienpitäjän että tienkäyttäjien kustannuksiin. Tällä hetkellä ei hallita 
riittävän tarkasti  ja  luotettavasti tienpitäjän kunnostamiskustan  nu ksia  ja 

 tienkäyttäjien ajokustannuksia pitkällä aikavälillä. Tähän  on  syynä tasaisuuden 
muuttumista  ja  vaurioitumista  kuvaavien tietojen  ja mallien  puuttuminen sekä 
kustannustietojen hajanaisuus  ja  puutteellisuus. 

Tutkimuksen tavoitteena  on tienpitäjän  sekä mandollisesti tienkäyttäjien 
kustannusten  m äärittäminen  karkealla tasolla eri ratkaisuvaihtoehtojen 
(sisältää rakenteen parantamisen) vertailua varten. Tienpitäjän kustannuksia 
ovat rakentamis-, perusparantamis-, ylläpito-  ja  hoitokustannukset.  Tien 
käyttöiän  aikaiset perusparantamis-  ja  ylläpitokustannukset  tulee arvioida  sen 

 perusteella, onko korjaamisen syynä pohjamaan painuminen, epätasainen 
routiminen vai liikennerasitusten aiheuttamat vauriot  ja  epätasaisuudet. 

Tienkäyttäjien kustannuksia ovat aika-, ajoneuvo-  ja  onnettomuuskustannuk
-set.  Myös peruskorjauksesta  tai ylläpitotoimenpiteistä  liikenteelle aiheutuvat 

ylimääräiset ajokustannukset voidaan ottaa tarkasteluissa huomioon. Kustan-
nukset riippuvat tien  pinnan  tasaisuudesta  ja sen  kehittymisestä ajan funktio-
na sekä tuotantoteknisistä tekijöistä (korjaustoimenpiteen kesto). 

Tutkimuksen tuloksena saadaan selville  em. kustannustekijöiden suuruudet 
 ja  niiden riippuvuus tien tasaisuudesta  ja  vaurioitumisesta.  

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään lähtötietoina projektissa  Yl  0.30(1)  (Elin
-kaarilaskelmat tierakenteiden kustannusvertailussa).  

Tutkimuksessa hyödynnetään nykyistä  kustan  nustietämystä  rakenteiden  ja 
 kunnostamistoimenpiteiden  kustannusten osalta. Tietoja tarkennetaan koera-

kenteiden  ja  koeteiden  rakentamisesta saatavan tiedon perusteella. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  200 000  mk. 
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6.03  Ympäristö  

Tierakentamiseen  liittyvät  ympäristövaikutukset  muodostavat laajan koko-
naisuuden, joka käsittää  mm.  materiaalien valintaan,  energiankulutukseen, 
päästäihin, jätekertymään, maisemointiin  sekä muihin  ympäristöarvoihin 

 liittyviä tekijöitä.  Tien  pohja-ja  päällysrakenteet  -tutkimusohjelmassa ympäris-
töä tarkastellaan maa-ainesten käytön kehittämisen sekä  pinta-  ja  pohjavesi - 
en  suojaamisen näkökulmasta  TPPT:lle  asetettujen  tavoitevaatimusten 

 mukaisesti. Muut ympäristöön liittyvät  osa-alueet  on  jätetty tarkastelun 
ulkopuolelle muiden viranomaisten  ja  tahojen (teollisuus,  urakoitsijat  jne.) 
tutkittavaksi tarvittaessa yhteistyössä  TPPT-projektin  kanssa. Ympäristöön 
liittyy seuraava projekti:  

1.  TIERAKENTAMISEN YMPÄRISTÖKRITEERIT  JA  YMPÄRISTÖHAITTO-
JEN ARVIOINTIMENETELMÄT  (Yl  0.50(1))  

Tierakenteiden  taloudellisessa  elinkaarianalyysissä  tulee ottaa huomioon 
myös  ympäristölliset  näkökohdat karkealla tasolla. Nykyisin  ympäristövaiku

-tusten  arviointi tapahtuu pääosin  yleissuunnittelun  tasolla pääpainon ollessa 
tien  linjausvaihtoehtoihin  liittyvissä  tarkasteluissa.  Tien  rakenteisiin kohdistuvia 

 ympäristövaikutusten tarkasteluja  ei nykyisin tehdä ohjeiden  ja  menetelmien 
puuttuessa. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  määrittää tien rakentamisen  ja  rakenteiden 
 ympäristövaikutusten arviointikriteerit.  Lisäksi tutkimuksessa kehitetään tien 
 rakentamisvaihtoehtojen ympäristövaikutusten tarkastel uu  n  soveltuva malli, 

joka käsittelee tien rakentamiseen,  materiaaleihin  ja  rakenteisiin liittyviä 
tekijöitä. 

Eri  materiaaleille,  niiden käytölle  ja  rakenteille määritetään  ympäristön 
olosuhteista, materiaalien saatavuudesta  ja  työmenetelmistä  riippuvat  ympä-
ristöhaittojen  määrittämisen kriteerit. Lisäksi kehitetään  arvoparametrit,  joilla 
rakenteen  ympäristövaikutukset  sen  elinkaaren aikana voidaan arvioida. 

Tutkimuksen tuloksena  on  ympäristövaikutusten arviointimalli,  jota  käytetään 
hyväksi selvitettäessä materiaalien käyttöön, rakenteisiin  ja  rakentamiseen 
liittyviä  ympäristöriskejä.  Mallin  avulla voidaan määrittää  ympäristöriskin 
indeksiarvo  mittausten  ja  kokemusperäisen  tiedon pohjalta.  Mallin  tuottamia 
tietoja käytetään päätöksenteon tukena yhdessä taloudellisten eli  nkaarilaskel

-mien  kanssa (projekti  Y10.30(1))  
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Ympäristöön liittyvät tutkimukset tehdään  nykytilaselvityksenä  sekä  kokeel-
lisena  tutkimuksena koerakentamisen yhteydessä.  Ympäristövaikutusten 

 arviointiin liittyvä tietokoneohjelma kehitetään tarvittaessa. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  400 000  mk.  

6.04  Pohjasuhteet,  vanhan rakenteen tila sekä niiden tutkimus-  ja 
mittaustekn iikat  

Taloudellisen  ja elinkaareltaan ennustettavan tierakenteen  suunnittelun  ja 
 rakentamisen  perusedellytyksenä  ovat riittävät tiedot olosuhteista, joihin  tie 

 rakennetaan, sekä näiden olosuhteiden muutoksista tien elinkaaren aikana. 
Vanhan  tierakenteen  parantamisessa  ja  parantamisen suunnittelussa tarvi-
taan lisäksi tietoa rakenteen  geometriasta,  käytetyistä materiaaleista, näiden 
ominaisuuksista  ja  tiloista sekä niiden muutoksista. 

Tutkimusohjelman tavoitteena  on  täsmentää nykyisiä  ja  luoda uusia  pohjasuh
-teiden  ja  vanhan rakenteen tutkimus-  ja mittausmenettelyjä,  joilla tien  raken-

neperusratkaisu  voidaan valita  ja kohdekohtainen rakenneratkaisu  suunnitella 
 ja  toteuttaa aikaisempaa  luotettavammin  ja tarkoituksenmukaisemmin. 

 Tutkimusohjelman tuloksena ovat  

1. rakenneperusratkaisun valitsemiseksi  tarvittava  pohjasuhteiden  
ja  vanhan rakenteen tilan luokittelu,  

2. vanhan rakenteen  geometrian,  materiaalien  ja  tilan selvittämi- 
seksi tarvittavat tutkimukset,  

3. routanousun, 	sutamispainuman 	ja 	sulamispehmenemisen 
mitoittamiseen  tarvittavien  mitoitus-  ja suunnitteluparametrien 
määritysmenettelyt,  

4. geoteknisen  kantavuuden  mitoittamiseen  tarvittavien  mitoitus - 
ja suunnitteluparametrien mittausmenettelyt  sekä  

5. pohjarakenneratkaisukohtaisesti  tarvittavat  mitoitus-  ja suunnit- 
teluparametrien mittausmenettelyt.  

Tässä tutkimusohjelmassa  em.  tulostavoitteiden  2, 3  ja  4  saavuttamiseksi 
tarvittavat  tutkim usprojektit  on  käsitelty erikseen  kuormituskestävyyden  (luku 

 6.11,  projektit  110.20  ja  110.30),  routakestävyyden  (luku  6.21,  projektit  210.20 
 ja  210.30)  ja geoteknisen  kantavuuden (luku  6.31,  projektit  312)  yhteydessä. 

 Pohjarakennekohtaiset mittausmenettelyt  (tavoite  5)  sisältyvät  rakennekohtai-
sesti  luvussa  6.33  esitettyihin projekteihin. Kussakin edellä mainitussa  osa-
alueessa  tarkastellaan erityisesti  ko. rakenneperusratkaisun  tai  pohjarakenne

-ratkaisun kannalta tarkoituksenmukaiset tutkimus-  ja mittaustekniikat. Yhtenäl
-seen  luokitteluun  pääsemiseksi (tavoite  1)  rakenneratkaisukohtaiset, poh- 
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jasuhteiden  ja  vanhan rakenteen tilan mittaamiseen liittyvät projektit toteute-
taan keskitetysti saman ohjausryhmän alaisuudessa. 

Tutkimuksen kokonaiskustannukset, jotka koostuvat  em.  tulostavoitteiden  1 -5 
 osaprojektien yhteiskustannuksista,  ovat  3 050 000  mk.  

1.  POHJASUHTEIDEN  JA  VANHAN RAKENTEEN TILAN LUOKITTELU 
 (Yl  0.60)  

Pohjasuhteiden  ja  vanhan rakenteen tilan luokitteluun tähtäävä tutkimuspro-
jekti toteutetaan keräämällä kuormituskestävyyden, routakestävyyden sekä 
geoteknisen kantavuuden yhteydessä toteuttavien  ja pohjasuhteiden ja 

 rakenteen tilan selvittämiseen  ja  tutkimiseen kohdistuvien erillisprojektien 
tulokset yhtenäiseksi, harmooniseksi kokonaisuudeksi. Luokittelulla tavoitel-
laan  ja sillä  tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista rakenteen, rakenneosan 

 ja pohjasuhteiden  ominaisuuksien kuvausjärjestelmää, jossa mitattavat  ja 
 kuvattavat suureet 

- 	 tukeutuvat fysikaalisesti, myös eri mittausvälinein toistettavasti 
mitattaviin suureisiin, 

- 	 muodostavat mandollisimman ristiriidattoman kokonaisuuden, 
- 	 eivät ole ristiriidassa kohdekohtaisessa suunnittelussa käytet- 

tävien suunnitteluparametrien kanssa  ja 
- 	 joita käyttämällä suunnittelun  ja  rakentamisen ohjeet, rakennut- 

tamisasiakirjat  sekä laatukriteerit voidaan muodostaa. 

Luokittelu rakentuu nykyisin käytetyille  ja projektin  aikana täsmentyville  ja 
kehitettäville mittaussuureille. Luokittelussa  hyödynnetään lisäksi ympäristö- 
haittojen arviointimenetelmiä kehittävää yleisprojektia  Yl  0.50(1).  

Kohteeseen soveltuvan tien pohja-  ja päällysrakenteen perusratkaisun  valinta 
edellyttää ennenkaikkea luokittelevaa tietoa maapohjan toiminnallisista 
ominaisuuksista. Vanhan rakenteen parantaminen edellyttää lisäksi tietoa 
vanhan rakenteen toiminnallisista ominaisuuksista. Luokittelun keskeisimmät 
suureet määräytyvät lopullisesti tutkimusohjelman aikana. Taulukkoon  8 on 

 hahmoteltu luokittelun perusjaottelua, ominaisuuksia  ja  niiden mittasuureita 
nykykäsitykseen pohjautuen. 

Taulukkoon  8  esitettyjen luonnonmaapohjaa  ja kiviainesmateriaaleja  kuvaavi-
en suureiden osalta tulee luokitteluun sisällyttää lisäksi rakennettavuutta 
kuvaavia käsitteitä sekä vanhan rakenteen parantamisen osalta ympäristö- 
haittojen arvioinnissa sovellettavia suureita. 
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Taulukko  8:  Pohjasuhteiden  ja  vanhan rakenteen tilan  luokitteluun  mandol-
lisia ominaisuuksia.  Sara  kkeessa  1 on  esitetty tarpeelliset 
ominaisuudet  kuormituskestävyyden  osalta,  sarakkeessa  2 

 routakestävyyden  osalta sekä sara  kkeessa  3  geo  teknisen 
 kanta vuuden  osalta. Merkki  x  tarkoittaa tarvetta uuden raken-

teen yhteydessä  ja  p  vanhan rakenteen parantamisessa. 

Ominaisuus Suure Yksikkö  1 2 3  

Geometria Kerrostuman  paksuus  L 	(I) m (m) x  xp xp 
(geoteknisen  kerroksen paksuus) 

Rakennekerroksen  paksuus  h, m (m) x  xp xp 

Korkeustasoerot  (pinnan protiili)  NN,  lAI  m  xp xp  p  

Alueellinen topogratia  L m p  xp xp 

Tilasuureet Jännitystila o(Ao) kPa  p p  xp 

Ylikonsolidaatiotila  OCR  - xp 

Huokospainetila 
- huokosvedenpaine  u, (u)  kPa xp xp  

Tiheys  p  tIm 3  xp 

Tiiveystila 
- huokosluku  

0  -  x  xp 
- tiiveysaste  R  %  x  
-  suhteellinen tiiveys  D r  -  
Lämpötila  I K  xp 

Kosteustila 
- vesipoisuus  w  xp  x  xp 
- kyllästystila  S r  x  xp  

Luokitus- Maalaji  d 1  m  xp xp  
ominaisuudet 

Mineraalikoostumus - - xp — 

Rakeisuus  C(..)  -  p x  

Raemuoto - - 
- puikkoisuus  cia -  p  
- liuskeisuus b/a -  p  
- murtopintaluku %  p  
Hienoainesominaisuudet 
- ominaispinta-ala g/m3  p p  
-  veden adsorptio  p p  
Rapautumisalttius  p p  — 

Plastisuus-konsistenssi WL,  W,  lp , 	C , 	L  '' 	 -  X  xp xp 

Humuspitoisuus  H  % — xp  

Muodonmuutos- Muodonmuutosjäykkyys — —  
ominaisuudet - Kokoonpuristuvuusmoduuli  M (m, 	,  X, K)  MPa (-) xp 

- Muodonmuutosmoduuli  E, Ed  (a)  MPa (-) xp  x  xp 
- Tilavuusmoduuli  K,  Kd  (1))  MPa (-) xp 

Pudotuspainolaitemoduuli  E  MPa  p p p  
________________ (taipumasuppilo) 

________________ LevykuormusmoduuIi  E  MPa  p p p  
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Ominaisuus Suure Yksikkö  1 2 3  

CBR-arvo CBR %  p p p  

Seismisen aallon nopeus  v, v,  VR  rn/s  p  - xp 

Sekundaaripainumakerroin  a  - - - xp 

Konsolidaatiojännitys MPa - 

Vedenläpäisevyys  
__________________________ 

k, k  
(Cv ,  Ch, C)  

mis 
(rn 2Ia) 

-  x  xp 

Konsolidaatioaste  U  % - -  p  

Ominaisuuksien anisotropia  x x  xp  

Ominaisuuksien  
epähornogeenisuus 

x x  xp 

Lujuusominaisuudet  Kitka ( 	(M) o() x x  xp 

Koheesio  C  kRa  x  xp 

Kokonaisleikkauslujuus  t, S  kPa - xp 

Häiriintyrnisherkkyys  S 1  - -  x  xp 

Kivlaineksen  lujuus 
- Pistekuormitusindeksi 
- Kuulamyllyarvo 
-  Los Angeles  arvo  
- Hioutuvuusarvo 
- Haurausarvo 

Is 50  MPa 
%  

cm3  
%  

p  
p  

p  

Ominaisuuksien anisotropia - -  p  

Ominaisuuksien 
epähornogeenisuus 

- xp 

Hydrauliset 
ominaisuudet 

Vedenläpäisevyys  K  rn/s xp  x  xp  

Kapillaarisuus  h m p  xp 

Lämpötekniset 
ominaisuudet 

Lämmänjohtavuus  X  m 2KIW - xp  

Tilavuuslämpökapasiteetti  C  JiKm3  xp 

Jäätyrnislämpö  L  Jim 3  - xp 

Ominaislämpökapasiteetti  c  Jikg - xp 

Segrekaatiopotentiaali  SP  rn 2/Ks xp 

Sulamiskokoonpuristuvuuskerroin  a  - xp - 

Sularniskonsolidaatiokerroin  c  m 2/a - xp - 

Routaantumis/sulamiskerroin  k, k,  rniKh xp - 

Routanoususuhde rn/rn xp -  

Tutkimuksen kustannukset ovat noin  150 000  kmk.  

Esitys  esisuunnittelukäyttään  tähtäävästä,  uokitteIun riisutusta  muodosta  on 
 esitetty projektissa  314.10.  
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6.05  Rasitusteki  jäi  

Tierakenteen  toiminnallisten ominaisuuksien hallitsemisen edellytyksenä  on 
 liikenne-  ja ilmastorasitusten  sekä  tierakenteen  oman painon vaikutusten 

tunteminen rakenteen käyttäytymiseen.  Tierakenteen  toiminnan kannalta  on 
 välttämätöntä myös ymmärtää, mikä  on  eri  rasitustekijöiden  yhteisvaikutus 

rakenteen kestävyyteen. 

Taulukon  9  esimerkissä  on  kuvattu  määrääviä rasitustekijöitä pohjasuhteiden 
 ja  vanhan rakenteen tilan osalta.  Routimattomalla  ja painumattomalla  pohja- 

maalla määräävä  tierakenteen  kestävyyteen vaikuttava tekijä  on liikennerasi
-tus. Routivalla ja painumattomalta pohjamaalla  määräävä  rasitustekijä  on 

 ilmasto (lämpötila, kosteus), joka vaikuttaa  mm. routanousujen  suuruuteen.  

Ilmastorasitusten  seurauksena myös  materiaaliominaisuuksissa  tapahtuu 
muutoksia, jotka johtavat rakenteen materiaalien lujuuden muuttumiseen. 
Tämä ilmenee erityisesti keväällä roudan sulamisen yhteydessä. Tällöin 

 tierakenteeseen  kohdistuva kriittinen rasitus tulee  tiikennekuormituksesta, 
 jonka vaikutukset tulee hallita  rakennesuunnittelun  avulla.  Painuvalla  pohja- 

maalla rakenteen omalla  painolla  on  merkittävin vaikutus  painumien  syntymi-
seen.  Liikennerasituksen  merkitys tulee esiin  pohjamaan painumisen  aiheutta-
man tien  pinnan  epätasaisuuden kautta, mikä lisää  päällysrakenteen  rasituk-
sia (dynaaminen  rasituslisä). Ilmastoltisten  tekijöiden  tierakenteen  lujuutta 
vähentävä vaikutus lisää myös tien kunnon heikkenemistä.  

Nykytietämyksen  perusteella ei tunneta riittävän hyvin  liikennerasitukseen 
 vaikuttavia tekijöitä  ja  niiden merkitystä rakenteen käyttäytymiseen.  Tien  pin-

nan  epätasaisuudesta johtuva dynaaminen rasitus ei ole hallinnassa, vaikka 
 sillä  on  suuri vaikutus rakenteen  vaurioitumiseen.  Tällä hetkellä ei ole riittä-

västi tietoa  tierakenteen kosteustiloista,  jotka vaikuttavat merkittävästi  maten-
aaliominaisuuksiin ja  sitä kautta rakenteen toimintaan. Erityisesti  sulamis-
pehmenemiseen  liittyvää mekanismia ei hallita. Lämpötilojen jakaantumisen 

 määrittämiseksi  on  olemassa  laskentaohjelmistoja,  mutta niitä ei ole käytetty 
 tierakenteen  lämpötilojen muuttumisen  mallintamisessa.  

Rakenteen omalla  painolla  on  merkitystä  pohjamaan  toimintaan. Tämä  on 
mitoituksen lähtöarvo -ongelma  ja  vaikuttaa  mitoituksen  luotettavuuteen. 
Tämän vuoksi rakenteen omaan painoon liittyvää tutkimusta käsitellään 
projektissa  321 .20  (Kuormituksen jakaantuminen  pen kereessä  ja maanpoh-
jassa).  Liikenne-  ja ilmastorasituksiin  liittyvät projektit esitetään seuraavassa.  
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Taulukko  9:  Määräävät  rasitustekijät pohjasuhteiden  ja  vanhan rakenteen 
tilan perusteella. 

UUDET TIET  

POHJAMAA ROUTIMATON ROUTIVA 

PAINUMATON Rakenneratkaisu  Al  Rakenneratkaisu  A2  
- liikennerasitus - ilmastorasitus 

- liikennerasitus 

PAINUVA Rakenneratkaisu  R3  
-  rakenteen oma paino  
- liikennerasitus 
- ilmastorasitus  

VANHAT TIET 

ONGELMA  RAKENNERATKAISU 

Painuminen  R3 	 -  rakenteen oma paino  
- liikennerasitus 
- ilmastorasitus 

Routiminen  R2 	 - ilmastorasitus 
- liikennerasitus 

Kuormituskestävyys  Al 	 - liikennerasitus  

1. LIIKENNERASITUS (Y1O.71(4))  

Merkittävin tierakennetta kuormittava tekijä  on  liikenne.  Raskas  liikenne 
aiheuttaa tierakenteeseen (päällysrakenteeseen  ja pohjamaan pintaosiin) 

 toistuvia jännityksiä  ja muodonmuutoksia.  Tämän seurauksena rakenteeseen 
syntyy halkeamia  ja  pysyviä muodonmuutoksia, mikä johtaa tien  pinnan 

 epätasaisuuden lisääntymiseen  ja ajomukavuuden  heikkenemiseen. Tällä 
hetkellä ei tunneta riittävän tarkasti liikennerasitukseen vaikuttavien tekijöiden 
osuutta tierakenteen käyttäytymiseen. Myöskään tien  pinnan  epätasaisuudes-
ta aiheutuvaa dynaamista rasitusvaikutusta kuvaavaa tunnuslukua ei ole 
yksikäsitteisesti määritetty.  Sen  sijaan useita erilaisia laskentaohjelmistoja 
jännitysten  ja  muodonmuutosten laskemiseksi  on  käytössä. Ongelmana  on 

 kuitenkin laskentaohjelmilla saatujen tulosten huono vertailukelpoisuus 
tierakenteen todelliseen käyttäytymiseen. Laskentatu  lokset  eivät ole tämän 
hetkisen kokemuksen perusteella aina todellisuutta vastaavia. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  määrittää tierakenteen käyttäytymiseen (jännitys, 
muodonmuutos, taipuma) vaikuttavat ajoneuvotekijät. Näitä ovat  mm.  raskai-
den ajoneuvojen akseli-  ja pyöräpainot, akselistorakenne  (1-, 2-, 3 -akselia  ja 

 niiden yhteistoiminta), jousitukset (ilma-, lehti-, parabelinen jousitus),  rengas- 
tyypit, rengaspaineet, renkaiden lukumäärä akselilla sekä voimansiirtotapa. 
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Dynaamisten rasitusten  osalta tavoitteena  on  selvittää eri ajoneuvomallien 
 (koko  auto-,  puoliauto-,  ja neljännesautomalli) käyttäkelpoisuus rasitusten 
 laskennassa sekä vertailla laskettuja tuloksia ajoneuvosta mitattuihin tuloksiin. 

Tutkimuksessa selvitetään dynaamisen rasitusindeksin (DRI) määritystapa 
havaintopisteenä  ja tieosalla  sekä rakenteen eri kerroksissa (vaihtelee 
rakenteen sisässä  ja  eri materiaalien muodonmuutos-, jännitys-  ja vaurioitu-
misominaisuuksien  mukaan). 

Lisäksi tavoitteena  on  määrittää rasitusten suuruudet  ja  tyypilliset jakaumat 
rakenteen kriittisissä kohdissa  (mm.  päällysteen atapinnan vetomuodonmuu-
tos, maabetoni  kerroksen alapin nan  vetom uodonmuutos/taivutusvetojän nitys, 
pohjamaan pystysuora  muodonmuutos) erilaisilla rakennetyypeillä (Ri,  R2, 
R3)  ja  erilaisia ilmasto-olosuhteita kuvaavissa tilanteissa (esim. kevään 
heikoin tilanne). Tavoitteena  on  myös kehittää ajoneuvoparametrien vastaa-
vuuskertoimet, jotka vaihtelevat Ilikennerasitus-  ja rakennetekijöiden  funktiona. 

Tutkimus toteutetaan käyttämällä olemassa olevia laskentaohjelmistoja, joilla 
voidaan laskea tierakenteen jännityksiä, muodonmuutoksia  ja taipumia 

 erilaisissa rasitustiloissa. Laskettuja tuloksia verrataan kentältä saatuihin 
mittaustuloksiin. Tutkimuksessa käytetään lähtätietoina  mm.  tielaitoksen 

 nykyisiä liikennelaskennoista  ja WIM-vaaoista  saatavia tietoja koskien ajoneu-
vo-  ja akselityyppejä  sekä akselipainoja. 

Tutkimuksen tuloksena hallitaan jännitys-  ja muodonmuutoksiin  vaikuttavat 
tekijät sekä näiden suuruudet tierakenteen eri osissa erilaisilla rakennetyypeil

-lä  (Ri,  R2, R3)  vaihtelevissa  ilmasto-olosuhteissa. Tuloksena tyyppiajoneuvot 
määritellään kuormituskertaluvun laskentaa varten  (mm.  taulukot tyyppiajo-
neuvolle  ja -akselistolle)  sekä tyyppiajoneuvojen vastaavuuskertoimien 
määritystä varten.  Tien  pinnan  epätasaisuuden vaikutus määritetään dynaa-
misella rasitusindeksillä, joka saadaan  projektin  tuloksena pisteessä, tieosalla, 
rakennekerroksessa  ja  materiaalilla sekä ajonopeudella (ajonopeusjakauman 
vaikutus). Lisäksi tuloksena  on  laskettujen  ja mitattujen  tulosten välinen 
yhteys jännitysten, muodonmuutosten, taipumien  ja  dynaamisen rasitusindek

-sin  osalta.  

Projektin  tuloksia käytetään hyväksi materiaalien laboratoriokokeissa, jotka 
tehdään lasketuissa jännitys-  ja muodonmuutostiloissa.  Tuloksia käytetään 
myös kuormituskestävyyden mitoituksen lähtätietoina. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  450 000  mk. 
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2. ILMASTORASITUS (Y1O.72(4)) 

Lämpötilamuutoksilla  on  Suomen ilmasto-olosuhteissa merkittävä vaikutus 
rakenteen käyttäytymiseen. Bitumilla sidotut materiaalit ovat herkkiä lämpöti-
lan muutoksille, mikä vaikuttaa suoraan tierakenteeseen kohdistuvien liiken-
nerasitusten suuruuksiin. Hydraulisesti sidotuissa materlaaleissa lämpötilariip-
puvuus ilmenee sekä pituusmuutoksina (kutistuminen, laajentuminen) että 
lämpötilan epätasaisen syvyysjakauman vuoksi ns. lämpägradientin synnyttä-
minä puristus-  ja taivutusvetojännityksinä  laatan ylä-  ja alapinnassa. Sitomat-
tomien  materiaalien ominaisuuksiin vaikuttaa suuresti  sulan ja jäätyneen  tilan 
vaihtelut. Tierakenteen lämpötilavaihtelun muuttumisen arvioimiseksi  on 

 kehitetty useita eri malleja. Näitä ei ole kuitenkaan sovellettu  ja  testattu 
systemaattisesti Suomen olosuhteissa. 

Tavoitteena  on  luoda valmiudet tutkittavien rakenteiden lämpötiloissa tapahtu-
vien pitkäalkaismuutosten mallintamiseen ilmasto-, materiaali-  ja rakennetieto-
jen  perusteella mitoituslämpötilojen määrittämiseksi. Tutkimuksessa arvioi-
daan olemassa olevien tierakenteen lämpötilan laskentamallien käyttökelpoi-
suutta Suomen olosuhteissa sekä verrataan niiden tuottamia tuloksia kentällä 
mitattuihin tuloksiin. Tarkasteltavia malleja voivat olla  mm. ADINA, Bir-
mingham,  Luleå, PTEMP, regressiomallit  jne.  Mallien  arvioinnissa tarkastel-
laan näiden tarvitsemia lähtötietoja (sisältää ilmastotietojen kartoituksen) sekä 

 mallien  tuottamien tulosten käyttökelpoisuutta, tarkkuutta  ja  luotettavuutta. 
Tutkimuksessa määritetään myös tierakenteen routaantumiseen  ja  sulami-
seen vaikuttava mitoitusilmasto. 

Lämpötilan määritykseen vaikuttavat materiaali-  ja rakennetekniset  tiedot 
saadaan muista projekteista. Analysoitavat säähavaintotiedot saadaan 
Ilmatieteen laitokselta, tiesääasemilta ja/tai instrumentoiduilta koeteiltä. 
Laskettuja tuloksia verrataan koekohteista  m itattuihin  tietoihin. 

Vertailun perusteella arvioidaan olemassa olevien lämpötilamallien soveltu-
vuus Suomeen sekä mandolliset kehitystarpeet. Laskentamalleja käytetään 
arvioitaessa tierakenteiden tyypillisiä lämpötilamuutoksia tien käyttöiän aikana, 
minkä perusteella määritetään tierakenteen mitoittavat lämpötilat bitumisilla  ja 

 hydraulisilla sideaineilla (maabetonirakenteet) sidottujen sekä sitomattomien 
materiaalien osalta. Tuloksena saadaan myös routam itoitukseen liittyvän 
mitoitusilmaston kuvaus. 

Tierakenteen kosteustilalla  on  suuri vaikutus rakenteen materiaaliominaisuuk
-sun.  Tämä ilmenee erityisesti keväällä roudan sulamisen yhteydessä. Tällä 

hetkellä ei tunneta tierakenteen kosteustilaa  ja sen  muutoksia riittävän hyvin 
sulamisvaiheessa  tai  sulassa tierakenteessa. 
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Tutkimuksessa arvioidaan olemassa olevat kosteuden mallinnusjärjestelmät. 
Tarkastelussa otetaan huomioon näiden edellyttämät lähtätiedot (sisältää 
ilmastotietojen kartoituksen) sekä arvioidaan  mallien  tuottamien tulosten 
käyttökelpoisuutta, tarkkuutta  ja  luotettavuutta. Malleilla laskettuja tuloksia 
verrataan havaintoteistä  ja  koerakenteista mitattuihin  tietoihin. 

Tuloksena voidaan arvioida olemassa olevien kosteustilamallien soveltuvuutta 
Suomeen sekä mandollisia jatkokehitystarpeita. Laskentamalleilla voidaan 
arvioida tierakenteiden kosteustilojen muutoksia tien käyttöiän aikana. Tämän 
perusteella saadaan tierakenteen mitoittavat kosteuspitoisuudet eri rakenne-
tyypeille sekä kosteustilaan liittyvän mitoitusilmaston kuvaus.  Mallien  tuloksia 
hyödyrinetään myös kuivatusrakenteiden kehittämisessä. 

Rasitustekijöihin  liittyvien projektien tuloksia käytetään lähtötietoina kaikissa 
raken ne-  ja  materiaalitekniikkaa,  mitoitusta  ja  mittaustekniikkaa  käsittelevissä 
projekteissa. 

Liikenne-  ja  ilmastorasituksia  käsittelevät projektit aloitetaan teoreettisella 
tarkastelulla, mikä edellyttää valittujen laskenta-  ja  malliohjelmistojen  sovelta-
mista  ja  niihin liittyvää testaamista sekä mandollista kehittämistä. Laskentoja 
varten  on  hankittava tarpeelliset lähtötiedot  mm.  Ilmatieteen laitokselta. 
Tutkimuksessa käsitellään myös havaintotelltä saatavaa tietämystä  ja  tulok-
sia. Lisäksi käytetään hyväksi tutkimusohjelmassa rakennettavia instrumentoi

-tuja  koerakenteita.  Näistä saatujen tulosten perusteella voidaan arvioida 
laskelmien tarkkuutta  ja  luotettavuutta. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  400 000  mk.  

6.06  Luotettavuusanalyysit  

Tien  vaurioituminen  ja  tasaisuuden muuttuminen  on  luonteeltaan stokastinen 
prosessi. Tämä tarkoittaa sitä, että tien kestoikää  on  vaikea määrittää tarkasti. 
Kysymys  on  aina tietystä todennäkäisyydestä, jonka  tie  kestää liikennerasituk

-sen,  routimisen ja/tai pohjamaan painumisen  seurauksena. 

Todennäköisyyttä voidaan arvioida luotettavuusanalyysin avulla, joka perustuu 
kestoikään vaikuttavien tekijöiden  ja  niiden hajontojen hallitsemiseen. Mitä 
pienempi kestoikään vaikuttavien tekijöiden hajonta  on,  sitä suuremmalla 
todennäköisyydellä  tie  kestää suunnitellun mitoitusiän. 



[•1•1 	 TPPT,  Tutkimussuunnitelma vuosille  1994  -  2000  
TUTKIMUSTEN SISÄLTÖ  JA  SUORITUS  

1.  LUOTETTAVUUSANALYYSIT  (Y10.80(4))  

Tutkimuksen tavoitteena  on  laskentaproseduurien  kehittäminen luotetta-
vuusanalyysien tekemistä varten. Tarkastelussa otetaan huomioon kestoiän 
tavoitteellinen luotettavuustaso (hallittu riski) sekä lähtötietojen hajontojen 
vaikutus kestävyyteen. 

Tutkimuksen tuloksena  on  luotettavuusanalyysien  tekemiseen soveltuvat 
laskentaperiaatteet  ja  -menetelmät, joita käytetään hyväksi tutkimusaineiston 
analyysissä. Tutkimuksessa hyödynnetään muiden projektien tuottamia tietoja 
mitoitusmalleista sekä niiden lähtötietoihin liittyvien tekijöiden hajonnoista  ja 
jakaumista (materiaaliominaisuudet,  tuotannon laatutekijät jne.). 

Tutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi mitoitukseen  ja tilamuutoksen 
 arviointiin liittyvissä projekteissa, joissa rakenne  ja sen  kestävyys voidaan 

suunnitella halutulle luotettavuustasolle. 

Tutkimus tehdään teoreettisena tarkasteluna sekä analysoimalla tutkimusai-
neistoa. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  200 000  mk.  

6.07  Mittaustiedon hallintajärjestelmä  

Tutki musohjelmassa tuotetaan huomattava määrä mittaus-  ja  tutkimustietoa 
eri projektien  ja  eri tahojen toimesta usean vuoden aikana. Tiedon hallinta 
edellyttää tietopan  kin  perustamista, jonne kerätty tutkimustieto tallennetaan 
eri osapuolten käyttöä varten. Lähtökohtana  on,  että tutkimus-  ja mittaustieto 

 kerätään  ja  tallennetaan keskitetysti yhteen paikkaan. Tämän etuna  on  tiedon 
keskitetty hallinta  ja  saanti eri käyttötarkoituksia varten. Tutkimusprojektina 

 on: 

1.  MITTAUSTIEDON HALLINTAJÄRJESTELMÄ  (Yl  0.90(1))  

Projektin  tavoitteena  on  perustaa tietokanta, jonne tallennetaan keskitetysti 
tutkimusohjelmassa kerätty tutkimus-  ja mittaustieto.  Tällä varmistetaari 
tietojen säilyvyys, käyttökelpoisuus, saatavuus, laatu sekä siirto eri käyttötar-
koituksia varten. 

Mittaustiedon hallintajärjestelmä  toteutetaan mikrotietokoneelle käyttäen 
apuna olemassa olevia tietokantaohjelmistoja. Tiedonsiirto tietopankkiin 
voidaan tehdä levykkeiden ja/tai tietoliikenneverkon kautta. Tiedonsiirrossa  on 

 mandollista käyttää myös NMT-puhelimeen kytkettyä laitteistoa silloin, kun 
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koedata  syntyy paikassa, johon johtoverkot eivät ulotu. Tiedonsiirron sujuva 
toiminta edellyttää koordinointia tietokannan ylläpitäjän  ja  tutkimusta suoritta-
vien tahojen kesken. 

Tutkimuksen tuloksena  on  tietopankki tutkimusaineiston tallennusta  ja  ylläpi-
toa varten tutkimusohjelman keston ajan. Tämä mandollistaa aineiston 
tehokkaan käytän  ja  laadun varmistuksen, mikä  on  välttämätöntä suurten 
aineistojen käsittelyssä. 

Tietopankkia hyädynnetään kaikissa tutkimusohjelman projekteissa, jotka 
tuottavat mittaustietoa. 

Mittaustietojen hallintajärjestelmän  kehittäminen edellyttää tehokkaan mikro-
tietokoneen sekä mandollisesti tietokannan ylläpitoon soveltuvan ohjelmiston 
hankintaa. Työn toteuttaminen vaatii järjestelmiin riittävästi perehtynyttä  ja 

 kokenutta ATK käyttäjää, jolla  on  aikaisempaa kokemusta tietekniikkaan 
liittyvien tietokantojen kehittämisestä  ja  hallinnasta. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  500 000  mk.  

6.08  Tutkimusohjelman tulosten mittaus 

Tutkimusohjelman keskeiset tavoitteet liittyvät teiden liikennöitävyyden 
parantamiseen, vuosikustannusten alentamiseen sekä ympäristähaittojen 
vähentämiseen. Taloudellisuustavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi tarvi-
taan menetelmät  ja  periaatteet, joiden perusteella  on  mandollista mitata 
saavutetut tulokset tutkimusohjelman eri vaiheissa. Projektina  on: 

1.  TUTKIMUSOHJELMAN TULOSTEN MITTAUS  (Y10.100(1))  

Tutkimusohjelmalle  asetettujen taloudellisuusvaatimuksien tuloksista ei ole 
saatavissa kustannusmuutoksia osoittavia toteutumatietoja tutkimuksen 
kuluessa. Uuden tiedon soveltaminen käytäntöön  vie  oman aikansa. Tämän 
vuoksi tutkimusohjelman tulokset  on  mitattava laskennallisesti. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  kehittää mittari tutkimusohjelman  ja sen osa- 
alueiden tulosten mittaamiseksi. Koska kokonaistulos syntyy useista, tulosten 
luonteen puolesta toisistaan poikkeavista  osa-alueista (rakenneratkaisut, 
materiaalit, mallit jne.), voidaan tulokset mitata  vain  indeksiteorioihin  perustu- 
vien ratkaisumallien avulla. 

Tulosten mittaamiseksi kehitetään TPPT-indeksi,  jota  varten määritetään: 
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- 	 nykyiset perusratkaisut, jotka ovat analyysin lähtökohtana 
perusratkaisua  vastaava kustannus (kustannukset ovat las-
kennallisia  ja kiintein  yleisin hintatiedoin) 
nykyisten perusratkaisujen painoarvot. 

Indeksi lasketaan sitä mukaan, kun tutkimusohjelma tuottaa uusia ratkaisuja 
nykyisten ratkaisujen tilalle. Uudet ratkaisut hinnoitellaan samoin tiedoin kuin 
nykyiset ratkaisut, jotta kustannusmuutos saadaan todettua. 

Tutkimuksen tuloksena  on  TPPT-indeksi, jonka avulla arvioidaan tutkimusoh-
jelman taloudellisten tavoitteiden toteutumista tutkimuksen eri vaiheissa. 

Tutkimusohjelman tulosmittarin kehittäminen tehdään asinatuntijatietämyksen 
perusteella käyttäen hyväksi tutkimusohjelman muista projekteista saatavia 
tuloksia. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  200 000  mk. 

YHTEISTEN PROJEKTIEN KOKONAISKUSTANNUKSET OVAT 
 5 300 000 MK 

6.1  Kuormtuskestävyys 

Kuormituskestävyydellä  tarkoitetaan tierakenteen kykyä vastustaa liikenne- 
rasituksia siten, että tien epätasaisuus ei lisäänny haitallisessa määrin 
rakenteen vaurioitumisen  ja deformoitumisen  tuloksena. 

Tutkimusohjelmalle  asetetut tavoitevaatimukset saadaan kuo rmituskestävyy
-den  osalta hallintaan seuraavien tutkimusvaiheiden toteutuksen kautta: 

päällysrakenneratkaisut, materiaalien laboratoriotutkimukset, rakennekokeet, 
koeratakokeet  ja koetiet.  Lisäksi tutkimusvaiheisiln liittyy oleellisena osana 
nykyiset havaintotiet. Näitä käytetään hyväksi heti tutkimuksen alkuvaiheessa 
alustavien tulosten kehittämiseksi sekä muista projekteista saatujen tulosten 
tarkistamiseksi  ja verifiolmiseksi.  

6.11  Päällysrakenneratkaisut 

Tutkimusvaihe  I  (Päällysraken neratkaisut)  koostuu seuraavista projekteista: 

 1.  KUORMITUSKESTÄVYYDEN TAVOITEKRITEERIT  (110.10(1))  

Kuormituskestävyyden tavoitekriteerit  liittyvät tierakenteen toiminnan hallitse- 
miseen siten, että tien epätasaisuus ei lisäänny haitallisessa määrin kumulatii- 
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visen  liikennekuormituksen (kuormituskertaluvun)  seurauksena. Tällä hetkellä 
ei tunneta kuormituskestävyyden  ja  tien  pinnan  tasaisuuden välistä yhteyttä, 

 jota  tarvitaan  koko  tierakenteen  tasaisuuden pitämiseksi halutulla tasolla. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  selvittää liikenteen kumulatiivisten kuormituksen 
sekä vaurioiden  ja  pysyvien muodomuutosten vaikutukset tien tasaisuuteen 
(IRI-  ja  DRI-arvoihin, pystykiihtyvyyteen). 

Tutkimuksen tuloksena  on kuormituskestävyyskriteerit,  jotka määrittävät  ko. 
 tierakenteen  kriittiset jännitys-  ja  muodonmuutostasot, vauriomäärät  sekä 

pysyvien muodonmuutosten suuruudet  ja  raja-arvot suhteessa sallittuun 
(hyväksyttyyn) tien epätasaisuuteen. 

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään kaikissa kuormituskestävyyteen liittyvissä 
projekteissa sekä tasaisuuden maliintamisprojektissa. 

Tutkimus tehdään teoreettisena tarkasteluna sekä olemassa olevan mittaus- 
aineiston analyysin tuloksena. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  50 000  mk.  

2. POHJASUHTEET JA  VANHAN RAKENTEEN TILA  (110.20(2/3)) 

Kuormituskestävyyden  kannalta tärkeimmät pohjasuhteita  ja  alusrakenteita 
 kuvaavat tekijät ovat kimmomoduuli  ja kovan  pohjan (esim. kallio) sijainti. 

Pohjamaan  tai alusrakenteen moduuli  vaikuttaa suoraan rakenteen jäykkyy-
teen, minkä vuoksi  se on rakennemitoituksen  lähtökohtana uudisrakenta-
mishankkeissa. Tällä hetkellä mitoittavana moduuliarvona käytetään kevään 
heikoimman tilanteen arvoa. 

Vanhan rakenteen tilan arvioinnilla pyritään tunnistamaan kuormituskestävyy
-den  puutteesta vaurioituneet tiet  tai  sellaiset tiet, joissa tähän  on  potentiaali-

nen riski. Lisäksi tavoitteena  on  sellaisten vanhojen tieosuuksien tunnistami-
nen, joita voidaan parantaa ohuin rakennekerroksin  tai  leventää purkamatta 
vanhaa rakennetta ilman suurta vaurioitumisriskiä. Nykyisin ei tunneta eikä 
hallita riittävän hyvin  ja  tarkasti tierakenteen vaurioitumisen syitä, mikä  on 

 johtanut paikallisiin epäonnistumisiin rakenteen parantamistoimenpiteiden 
osalta. Myöskään toimenpiteiden vaikutusta rakenteen kestävyyteen ei 
tunneta. Rakenteen parantamise  la  tarkoitetaan tässä yhteydessä kuormitus- 
kestävyyden kohottamista elinkaarilaskelmilla arvioituun tasoon. 

Pohjasuhteisiin  liittyvän tutkimuksen tavoitteena  on  kehittää menetelmät  ja 
 perlaatteet,  joiden perusteella voidaan määrittää päällysrakenteen mitoituk- 
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sessa  käytettävän alusrakenteen moduuliarvo ottamalla huomioon moduulien 
arvoissa tapahtuvat ajalliset muutokset. 

Vanhaan tierakenteeseen liittyvän tutkimuksen tavoitteena  on  kehittää 
menetelmät  ja  periaatteet, joiden avulla  on  mandollista tunnistaa vanhan 
rakenteen tila kuormituskestävyyden puutteiden kannalta. Lisäksi tavoitteena 

 on  kehittää menetelmä, jolla saadaan selville vanhan tien kuormituskestävyys, 
 sen  nykytila  ja jäännösarvo  (jäljellä oleva kuormitusten lukumäärä). Tutkimuk-

sessa kehitetään uudet ohjeet, joiden avulla voidaan systemaattisesti tunnis-
taa kuorm ituskestävyyspuutteiden syyt  ja  niihin vaikuttavat tekijät. Tarkaste-
lussa otetaan huomioon tien leventämisestä johtuvat siirtymä-  ja jäykkyyserot 
ku orm ituskestävyyden  kannalta. 

Tutkimuksen tuloksena  on alusrakenteen moduulien  vaihtelun (hajonnan) 
perusteella määritettävän  m itoitusarvon laskentaperiaate,  joka pohjautuu eri 
ajankohtien (vuodenaikojen) moduuliarvojen suhteelliseen rasitusvaikutukseen 
tierakenteen kuormituskestävyyden kannalta. 

Vanhan tierakenteen tilan arviointiin liittyvän tutkimuksen tuloksena  on  ohjeet, 
joiden perusteella pystytään tunnistamaan riittämättömän kuormituskestävyy

-den  omaavat kohteet. Lisäksi tuloksena  on vaurioltumisen  syiden  ja  niihin 
vaikuttavien tekijöiden määrittäminen rakenteen parantamisratkaisujen 
suunnittelua varten (sisältää tien leventämisen). Tarkastelussa otetaan 
huomioon vanhan tien rakenne (materiaalit, kerrospaksuudet), pohjamaa, 
kuormitustiedot, vauriotiedot  ja vaurioitumishistoria  sekä mandollisesti aikai-
semmat parantam istoimenpiteet. Näiden perusteella voidaan arvioida tiera-
kenteen jäännösarvo sekä rakenteen parantamistoimenpiteiden vaikutukset 
kestoikään, joiden määrittämiseksi kehitetään laskennalliset perlaatteet. 

Mitoituksessa  käytettävän pohjamaan  tai alusrakenteen moduulin luokittelujär-
jestelmän  kehittäminen tehdään nykytietämyksen  ja  teoreettisen tarkastelujen 
perusteella. Tutkimuksessa hyödyn netään muiden projektien tuottamia tietoja 
alusrakenteen moduulien vaihtelusta ajan funktiona. 

Vanhan rakenteen tilan arviointi perustuu esiintyvien ongelmien analyysiin 
kuorm ituskestävyyteen liittyvän vau rioitumisen syistä. Vaurioltu misen syyt  ja 

 niiden ilmenemismuotojen väliset yhteydet kehitetään nykytietämyksen 
perusteella. Esiselvityksiä tarkennetaan tutkimusohjelman kuluessa saatavalla 
tiedolla materiaalien, koerakenteiden  ja koeteiden kuormituskestävyydestä. 

 Tällä  projektilla  on liittymäkohtia  projekteihin  312  ja  314.10.  

Tutkimuksen kustannukset ovat  150 000  mk. 
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3.  TUTKIMUS-  JA  MITTAUSTEKNIIKKA  (110.30(6))  

Pohjasuhteiden  ja  vanhan rakenteen tilan määrittämiseksi tarvitaan tarkoituk-
seen soveltuvia mittauslaitteita  ja  -menetelmiä, jotka mandollistavat mittausai-
neiston nopean  ja  taloudellisen keräämisen. Kuormituskestävyyden kannalta 
merkittävät tutkimustarpeet liittyvät materiaalimoduulien, kerrospaksuuksien 

 ja kovan  pohjan syvyyden määrittämiseksi. 

Materiaalimoduulit tierakenteessa määritetään  kentällä pääasiassa pudotus-
painolaitteen tuottaman taipumasuppilon  ja  takaisinlaskentaohjelmistojen 

 perusteella. Tutkimuksen tavoitteena  on  selvittää takaisinlaskentaohjelmisto-
jen nykyisiä epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät olosuhdetekijöihin (jäätynyt 
kerros sulien kerrosten välissä), bitumilla sidottujen kerrosten  E -moduuleihin 

 erityisesti ohuilla päällystepaksuuksilla  (alle  100 mm),  materiaalien epälineaa-
risuuteen sekä päällysteen epäjatkuvuuskohdan (halkeaman) vaikutuksen 
arviointiin. Tavoitteena  on  myös uusien takaisinlaskentaohjelmien  (mm. 

 MODCOMP)  vertailu nykyisin Suomessa käytössä olevien ohjelmistojen 
kanssa sellaisissa havaintokohteissa  (mm.  SHRP-tiet), joissa  on  jo  tehty 
aikaisemmin kattavat moduulimääritykset takaisinlaskentaohjelmien avulla. 
Koska eri ohjelmat tuottavat erilaisia moduuliarvoja, tavoitteena  on  myös 
verrata eri takaisinlaskentaohjelmistoilla saatuja tuloksia laboratoriotuloksiin. 

Tavoitteena  on  myös uusien ainetta rikkomattomien geofysikaalisten tutkimus- 
menetelmien soveltuvuuden testaaminen materiaalien muodonmuutos-  ja 

 lujuusominaisuuksien määrittämiseksi.  Lähtökohtana  on  nykyisten olemassa 
olevien kotimaisten laitteistojen käyttäminen (valmiudet  mm.  VTT:ssa).  Lisäksi 
tulee tarkastella uusien tarkoitukseen soveltuvien laitteiden käyttömandolli-
suuksia. Tällainen  on mm.  seismisiin  menetelmiin perustuva  ja  SHRP-projek-
tissa kehitetty  SPA-laite  (Seismic Pavement Analyser).  

Rakennekerrosten paksuuksien  sekä  kovan  pohjan sijainnin osalta tutkimuk-
sen tavoitteena  on  maatutkan  käytön  ja  siihen liittyvien tulosten tulkinnan  ja 

 analysoinnin jatkokehittäminen nykytietämyksen  pohjalta (projektit  312.12  ja 
 312.23).  

Näytteenottoon  liittyviä kehittämistarpeita käsitellään projektissa  312.24 
 (Häiriintymättömien  näytteiden otto). 

Tutkimuksen tuloksena  on  analyysi nykyisistä takaisinlaskentaohjelmista  ja 
 niiden käyttökelpoisuudesta  ja  rajoituksista. Tuloksia verrataan laboratorioko-

keissa saatuihin moduuliarvoihin, minkä perusteella tehdään suositus Suo-
messa tierakenteiden suunnitteluun käytettävästä takaisinlaskentamenetel-
mästä (korrelaatio kenttä-  ja  laboratoriotulosten  kanssa). 
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Tuloksena  on  myös tieto siitä, korreloivatko geofysikaalisilla menetelmillä 
määritetyt moduuliarvot laboratoriossa  tai  takaisinlaskentaohjelmilla  saatujen 
moduuliarvojen kanssa. Mikäli  tulos  on  positiivinen, voidaan jatkossa käyttää 
geofysikaalisiin mittauksiin soveltuvia menetelmiä moduuliarvojen määrityk

-seen  nopeasti  ja  edullisesti inventointitiedon omaisesti (eivät korvaa muita 
menetelmiä, vaan toimivat lisätiedon tuottajana). 

Tieto maatutkan soveltuvuudesta rakennekerrosten paksuuksien määrityk
-seen on  yksi tutkimuksen tuloksista. Myös rakennemateriaalien ominaisuuksi-

en korreloiminen maatutkasta saatavien tulosten perusteella saattaa olla 
mandollista uusien signaalien analysointimenetelmien kautta. 

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään mitoituksen lähtötietoina sekä materiaali-
en laboratoriotutkimusten vertailuaineistona moduulien osalta. 

Takaisinlaskentaohjelmistojen  vertailu  ja jatkokehittäminen  tehdään koeraken-
teilta  jo mitattujen  tietojen pohjalta. Käytettävissä  on  taipumasuppilot  sekä 
rakennetiedot samoin kuin alustavat tulokset kanden eri takaisinlaskentaohjel

-man  vertailusta SHRP-koeteiltä, ns. havaintokoetietutkimuksesta  sekä 
Virttaan koerakenteesta. Geofysikaalisilla menetelmillä  ja maatutkalla  tehtävät 
mittaukset verifioidaan  mm. em.  koerakenteilla,  joista  on  jo  olemassa raken-
ne-  ja materiaalimoduulitiedot.  

Tutkimuksessa selvitetään mandolliset laitekustannukset SPA:n osalta. Muilta 
osin käytetään olemassa olevaa kalustoa. 

Tutkimuksen kustannukset kuormituskestävyyden osalta ovat  100 000  mk. 
Projekti  on  luonteeltaan yhteistyötutkimus routakestävyyden  ja geotekn isen 

 kantavuuden kanssa.  

4.  PÄÄLLYSRAKENNERATKAISUT  (110.40(2))  

Tutkimusohjelmassa kehitetään uusia rakenneratkaisuja. Nykyiset tierakenteet 
ovat massilvisia kokonaisuuksia, joissa  on  käytetty korkealuokkaisia materiaa-
leja. Tulevaisuudessa hyvälaatuisia materiaaleja (sitomattomia materiaaleja) 
ei ole saatavissa samassa laajuudessa  ja  yhtä taloudellisesti kuin ennen. 
Myös paikallisten heikkolaatuisten materiaalien käyttöä tierakenteissa tulee 
lisätä. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  tavoitekriteerit  täyttävien päällysrakennerat-
kaisujen kehittäminen pohjasuhteiden/vanhan rakenteen tilan perusteella. 
Tutkimuksen tavoitteena  on  myös rakenneratkaisuihin soveltuvien materiaali-
en valinta. Tämä sisältää uusien materiaalien kehittämisen sekä sellaisten 
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potentiaalisten materiaalien käyttömandollisuuksien lisäämisen, joita ei ole 
tähän mennessä ollut tarvetta käyttää  tai  joiden käytölle ei ole ollut riittäviä 
tiedollisia, taidollisia ja/tai taloudellisia edellytyksiä. 

Tierakenteiden kerrospaksuudet  ja  materiaalivaatimukset  tarkistetaan alusta-
vasti mitoituksen perusteella erikseen sekä alhaisen että korkean liikenne- 
määrän omaaville teille. 

Tutkimuksen tuloksena  on  vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja (rakenneratkaisu 
Ri), joiden perusteella varmistetaan rakenteen hallittu toiminta. Tutkittavia 
rakenneratkaisuja ovat:  

a) Referenssirakenteet 

Vertailukriteerinä  eli referenssirakenteena ovat nykyisen rakentamiskäytännön 
mukaiset rakenneratkaisut. Niille  on  tyypillistä ohuet bitumilla sidotut kerrokset 
sekä paksut sitomattomat kerrokset, jotka rakennetaan käyttäen korkealaa-
tuista kiviainesta. Esimerkki referenssirakenteesta  on  esitetty kuvassa  10. 

b) Bitumilla  sidotut rakenteet 

Rakenteet koostuvat bitumilla  tai  muilla orgaanisilla sideaineilla valmistetuista 
rakennekerroksista, jotka toimivat joko päällysteenä ja/tai kantavana kerrokse-
na. Päällystevaihtoehtoja ovat  mm. asfaittibetoni, kevytasfalttibetoni tai 
öljysora. Päällysteen alapuolisia bitumilla  sidottuja kantavia rakenteita ovat 
bitumisorasta  tai bitumistabiloinnitla  valmistetut rakenteet. Bitumistabilointiin 
liittyy uudet mandollisuudet emulsio-  ja  vaahtostabiloinnin  osalta. Myös 
moreenin  ja  vanhojen teiden runkoalnesten bitumistabilointi voi  tulla  kysymyk-
seen. Esimerkki  bitum illa  sidotusta  rakenteesta  on  esitetty kuvassa  11. 

c) Sementillä  sidotut rakenteet 

Rakenteet koostuvat hydraulisilla sideaineilla valmistetuista rakennekerroksis
-ta.  Näihin kuuluvat betonipäällysteisten ratkaisujen lisäksi  kantavien  rakentei-

den sementtistabilointi, joka voidaan tehdä käyttäen hyväksi heikkolaatuista 
materiaalia (esim. moreeni  ja  vanhojen teiden runkoainekset). Myös vaahto- 
betonista rakennetut ratkaisut liittyvät sementillä sidottuihin rakenteisiin. 
Esimerkki sementillä sidotusta rakenteesta  on  esitetty kuvassa  12. 
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Kuva  10: 	Esimerkki referenssirakenteesta. 
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Kuva  11: 	Esimerkki bitumila sidotusta rakenteesta. 
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Kuva  12: 	Esimerkki  semen  tillä  sidotusta  rakenteesta. 
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d  Yhdistelmärakenteet 

Yhdistelmärakenteilla  tarkoitetaan ratkaisuja, joissa  on  käytetty bitumilla  ja 
sementillä  sidottuja kerroksia. Tämä sisältää esim. rakenteet, joissa huokoi-
nen asfalttipäällyste impregnoidaan sementtilaastilla  tai  beton ipäällysteen 
runkoaineena  käytetään  asfaltilla  käsiteltyä kiviainesta. Esimerkki yhdistelmä- 
rakenteesta  on  esitetty kuvassa  13.  
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Kuva  13: 	Esimerkki  yhdistelmärakenteesta.  

Edellä esitettyihin rakennetyyppeih  in  liittyvät keskeisenä osana kuivatusrat-
kaisujen kehittäminen, joilla varmistetaan  veden kulkeutuminen  pois raken-
teista. Myös vanhojen tierakenteiden korjaamiseen liittyvät rakenneratkaisut 
kuormituskestävyyden osalta ovat mukana tarkastelussa. Erityisesti kiinnite-
tään huomiota vanhan tien leventämisestä aiheutuvien epäjatkuvuuksien 
hallintaan käyttäen hyväksi  em.  ratkaisumalleja  tai  niiden yhdistelmiä. Myös 
ohuita rakenteen parantamismenetelmiä, joissa tiealuetta ei tarvitse leventää 
tutkitaan. Kuvassa  14 on  esitetty esimerkki rakenteen parantamisratkaisusta 
bitumistabiloinnilla, jolla pyritään aiempaa huomattavasti parempaan kuormi-
tuskestävyyteen. Kuvan  14  tapauksessa vanha päällyste voidaan jyrsiä 
kantavan kerroksen sekaan sekä stabiloida bitumiemulsiolla.  Sen  päälle 
voidaan rakentaa joko päällyste  tai  sitä ennen sidekerros tavoitteesta riip-
puen. 
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Kuva  14: 	Esimerkki rakenteen  parantamisratkaisusta bitumistabioinnilla.  

Projektin  tulokset muodostavat lähtökohdan kaikille muille kuormituskestävyy
-teen liittyville tutkimusvaiheille  eli materiaali-, mitoitus-  ja tuotantotekniikalle. 

Rakenneratkaisujen  ja  niihin liittyvien materiaalien kehittäminen tehdään 
innovoimalla uusia  ja  taloudellisia ratkaisuja lähtien rakenteiden toimintaperi-
aatteiden kehittämisestä sekä materiaalivaatimuksista. Ratkaisu  mallien 

 kehittämisessä otetaan huomioon mitoitusiän kuormituskertalukuvaatimu kset 
(rakenneratkaisut sekä korkeamman että alemman luokan teille). Rakenteiden 
kehittämisessä hyödynnetään  Value Engineering  -menettelyä, jolla varmiste-
taan taloudellisten tekijöiden riittävä huomioon ottaminen tuotekehityksessä. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  150 000  mk.  

5. KUORMITUSKESTÄVYYSMALLIEN  ARVIOINTI HAVAINTOTIEAINEIS-
TOLLA  (110.50(1)) 

Päällysrakenteiden kuormituskestävyyteen  ja  tasaisuuteen liittyvää tutkimusta 
 on  tehty systemaattisesti eri maissa. Olemassa olevan tiedon testaamiseen 

 ja  soveltamiseen ei ole ollut aikaisemmin riittäviä mandollisuuksia johtuen 
tutkimusten kalleudesta  ja  laajuudesta. Toisaalta uutta tutkimustietoa  on  koko 

 ajan tulossa  mm.  Yhdysvalloissa käynnissä olevan SHRP/LTPP-tutkimuksen 
 (Strategic Highway Research Program/Long-Term Performance of Pave-

ments)  kautta. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  kartoittaa nykyiset sekä kotimaiset että ulkomai-
set mitoitusmenetelmät  ja  -mallit, joita voidaan käyttää hyväksi arvioitaessa 
tierakenteiden kuormituskestävyyttä (tierakenteen käyttäytyminen, vaurioitumi-
nen, pysyvät muodonmuutokset).  Mallien  soveltuvuutta testataan olemassa 
olevilla havaintoteillä, joista  on  jo  tiedossa tarkat rakennetiedot  (mm.  Suomen 
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ja  Pohjoismaiden SHRP-koetieaineisto, havaintotieverkosto). Puuttuvien 
raken netyyppien osalta täydennetään olemassa olevaa havaintotieverkostoa. 

Tutkimuksen tuloksena  on  analyysi kuormituskestävyyteen vaikuttavista 
tekijöistä sekä niihin liittyvistä mitoitus-  ja kestoikämalleista nykytietämyksen 

 perusteella. Tuloksena  on  myös  mallien  hyvyyden arviointi olemassa olevan 
havaintotieaineiston perusteella. Nykyisten havaintoteiden käyttö analyysissä 
mandollistaa uuden tietämyksen nopean verifioinnin  ja  soveltamisen käytän - 
töö  fl.  

Tutkimuksen tulokset ovat nykytietämykseen perustuvia,  ja  niitä käytetään 
hyväksi kaikissa muissa tutkimusvaiheissa joko tarkentamalla nykyiset ja/tai 
kehittämällä kokonaan uudet mitoitusmenetelmät  ja  -mallit. 

Kuormituskestävyysmallien  arviointiin liittyy nykyisten  mallien kartoittaminen 
 sekä testaamisessa käytettävien  mallien  valinta.  Mallien  tarkkuutta  ja  soveltu-

vuutta arvioidaan nykyisiltä havaintoteiltä  jo  kerätyn olemassa olevan aineis-
ton avulla. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  300 000  mk. 

TUTKIMUSVAIHEEN  I  KOKONAISKUSTANNUKSET OVAT  
750 000 MK 

6.12  Materiaalien laboratoriotutkimukset  

Tutkimusvaihe  Il  (Materiaalien laboratoriotutkimukset) koostuu seuraavista 
projekteista:  

1.  MATERIAALIEN LABORATORIOKOKEET  (120.10(6))  

Materiaalien ominaisuuksien muutoksilla  on  merkittävä vaikutus tierakenteen 
käyttäytymiseen, vaurioitumiseen  ja  tasaisuuteen tien käyttöiän aikana. Tällä 
hetkellä materiaalien ominaisuuksia  ja  niiden muutoksia erilaisissa rasitusti-
loissa ei tunneta riittävän hyvin tierakenteen hallitun toiminnan kannalta. 
Materiaalien ominaisuuksien tutkimisessa tarvittavat laitteet  ja  menetelmät 
ovat pääasiassa  jo  olemassa. Laitteistopuutteita ilmenee  ja  uusia koejärjestel-
miä tarvitaan lähinnä heijastushalkeamien sekä asfaltissa käytettävien 
lujitteiden tutkimisen osalta. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  määrittää kuormituskestävyyden kannalta merkit- 
tävät materiaaliparametrit  ja  niiden testaam iseen liittyvät koekappaleiden 
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valmistustekniikat, laboratoriolaitteet  sekä tutkimus-  ja analysointimenetelmät. 
 Tarkastelussa otetaan huomioon myös tärkeimmät materiaalien su hteitukseen 

vaikuttavien tekijöiden tutkiminen. 

Bitumilla  sidottujen kerrosten osalta tutkimuksessa keskitytään väsymisen 
tutkimiseen niiden materiaalien osalta, joista ei ole vielä tutkimustietoa 
olemassa  (mm. bitumisora, bitumistabilointi).  Tutkimuksessa käytetään  mm. 
VTT:n väsymislaitetta,  johon ASTO-tutkimusten tulokset perustuvat. Lisäksi 
tutkitaan mandollisuuksia dynaamisen kolmiaksiaalilaitteen avulla tehtävään 
väsytyskokeeseen, jolla voidaan simuloida paremmin tierakenteeseen kohdis-
tuvia kuormitussignaaleja (laite-  ja tutkimusvalmiudet  olemassa VTT:ssa). 
Väsymiskokeet tehdään eri kuormitustasoilla (voimalmuodonmuutos). 

Tutkimuksessa selvitetään myös väsym istulosten uudet analysointimenetel
-mät  mm.  kuluneen  energian  (dissipated energy)  osalta. Lisäksi kehitetään 

 mu rtumismekaniikkaan (fracture mechanics)  perustuva vaurioitumisanalyysi. 
 Sen  avulla voidaan väsymisilmiötä tarkastella kolmessa eri vaiheessa tien 

todellisen vau rioitumisen mukaisesti (halkeaman synty, halkeaman kasvu, 
halkeaman kehittyminen). 

Jäykkyysmoduulit määritetään bitumilla sidotuille materiaaleille  siltä osin, kun 
niitä ei ole tutkittu ASTO-projektissa  (mm. bitumisora  ja bitumistabilointi). 

 Tutkimuksessa käytetään olemassa olevia laitteistoja  (mm.  epäsuora vetokoe 
 ja kolmiaksiaalikoe). 

Bitumilla  sidottujen materiaalien deformaatio-ominaisu udet tutkitaan niiden 
materiaalien osalta, joista ei ole tutkimustietoa ASTO -projektin  tuloksena. 
Tutkimuksessa käytetään standardimenetelmiä urittumislaitteen  ja  creep- 
kokeen osalta. 

Bitumilla  sidottujen materiaalien laboratoriotutkimukset tehdään eri lämpöti- 
loissa, jotta tulokset voidaan sitoa havainto-  ja koeteiden lämpötilamuutoksiin.  

Hydraulisilla sideaineilla sidottujen materiaalien väsymistä tutkitaan. Tulosten 
analysoinnissa käytetään hyväksi  em.  uusia lähestymistapoja. Materiaaleille 
määritetään moduuliarvot sekä puristus-  ja taivutusvetolujuudet. Määritykset 

 voidaan tehdä esim. olemassa olevalla dynaamisella kolmiaksiaalilaitteella 
(valmiudet  mm. VTT:ssa). 

Rakennekerroksissa  käytettävistä sitomattomista materiaaleista tutkitaan 
niiden  E-moduulit  ja  pysyvät muodonmuutosominaisuudet. Tutkimukset 
tehdään  mm.  eri kosteuspitoisuuksilla, jännitystasoilla  ja tiiviydessä,  jotka 
määräytyvät rasitustekijöitä käsittelevän  projektin  tuloksena. Tutkimukset 
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voidaan tehdä isomittakaavaisella dynaamisella kolmiaksiaalilaitteistoua (esim. 
TTKK). Pysyviä muodonmuutoksia voidaan tutkia myös Oulun Yliopiston 
urittamislaitteella. Tutkimuksissa käytetään  mm.  havaintoteiden  materiaaleja, 
minkä tuloksena pystytään vertailemaan pudotuspainolaitteen tuloksista 
takaisinlaskennalla saatuja moduuliarvoja laboratoriossa saatuihin tuloksiin. 

Routivan alusrakenteen moduuliarvot määritetään routakestävyyteen  liittyvissä 
materiaalitutkimuksissa (projekti  220.10).  

Heijastushalkeamat  ovat ongelmallisia rakenteen parantamisessa. Tällä 
hetkellä ei ole käytössä sopivia tutkimusmenetelmiä, joiden avulla voitaisiin 
selvittää heijastushalkeamien syntymekanismit sekä arvioida eri materiaalien 
ominaisuuksia niiden halkeamisherkkyyden suhteen. 

Tutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi materiaalimalleja, mitoitusta sekä 
tierakenteen toiminnallisten ominaisuuksien muuttumista käsittelevissä 
tutkimuksissa. 

Tutkimusohjelmaan valitaan rakenteissa käytettävät materiaalit sekä tehdään 
materiaalien hankintasuunnitelmat. Materiaalivalinnassa tulee varmistaa 
sellaisten materiaalien tutkiminen, joista  on  jo  tietoa aikaisemmin havaintoteil

-tä.  Tämä mandollistaa tulosten nopean verifloimisen kenttähavaintojen 
kanssa. 

Lisäksi tutkimuksessa tulee varautua materiaalinäytteiden valmistusteknolo-
gian (laitteet, menetelmät) kehittämiseen laboratoriossa sellaisten uusien 
materiaalien (esim. emulsio-  ja vaahtostabilointi)  osalta, joissa nykyteknologia 
ei ole riittävää. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  1 500 000  mk. 

 2.  MATERIAALIMALLIT  (120.20(3))  

Materiaalimalleja  tarvitaan tierakenteen käyttäytymisen  ja tilamuutoksen 
kuvaamiseksi  erilaisissa olosuhteissa ajan funktiona. Tierakenteen toiminnalli-
sUn ominaisuuksiin liittyviä materiaalimalleja ei ole juurikaan kehitetty Suo-
messa. Myöskään ulkomailta saatavien  mallien  käyttökelpoisuutta ei ole 
systemaattisesti tutkittu tiedon verifioimiseksi. 

Tutkimuksen tavoiteena  on  kehittää laboratoriotulosten pohjalta rakennema-
teriaalien käyttäytymistä kuvaavat mallit väsymiseri, jäykkyyden (moduulit) 
sekä pysyvien muodonmuutosten (deformaatio) osalta. Mallit käsittävät niiden 
funktionaalisen muodon, parametrit  ja kertoimien  arvot eri rasitustiloissa. 
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Routivan alusrakenteen moduulimallit määritetään routakestävyyteen  liittyvis-
sä materiaalitutkimuksissa (projekti  220.20).  

Tuloksena saadaan materiaalimallit rakenteissa käytettäville materiaaleille. 
Malleja käytetään hyväksi ennustettaessa materiaalien ominaisuudet  ja 
parametrien  arvot vallitsevissa rasitustiloissa sekä ominaisuuksien muutokset 
ajan funktiona rasitustekijöiden muuttumisen seurauksena. Materiaalien 
väsymismalleja hyödynnetään kuormituskestävyyden arvioinnissa. 

Laboratoriotutkimusten  tuloksia käytetään hyväksi tierakenteen mitoituksessa. 

Materiaalimallit  kehitetään saatujen laboratoriotulosten perusteella.  Mallien 
 tulee olla laaja-alaisesti sovellettavissa, jotta niitä voidaan käyttää arvioitaessa 

materiaaliominaisuuksien muuttumista tierakenteessa eri rasitustiloissa ajan 
funktiona. Tämä varmistetaan laboratoriotutkimuksiin liittyvällä koesuunnittelul

-la.  

Tutkimuksen kustannukset ovat  200 000  mk. 

 3.  MALLIEN  ARVIOINTI  (120.30(3))  

Tutkimuksen tavoitteena  on  testata laboratoriotulosten perusteella kehitettyjen 
materiaalimallien soveltuvuutta sekä verifiolda niiden tuottamat tulokset 
havaintotieaineistolla. Tavoitteena  on  arvioida tierakenteen käyttäytymisen, 
vaurioitumisen  ja deformaation  muuttumista materiaalien ominaisuuksissa 
tapahtuvien muutosten perusteella ottamalla huomioon  mm. vuodenaikais

-vaihtelut (kevät, kesä, syksy, talvi). 

Tutkimuksen tuloksena voidaan verrata väsymissuorien tuottamien kuormitus-
kestävyystietojen luotettavu  utta havaintotieaineiston vaurioitumisen  perusteel-
la. Laboratoriossa saatuja  tai  malleilla ennustettuja moduuliarvoja verifioidaan 
havaintoteiltä sekä Virttaan koerakenteista pudotuspainolaitteen takaisin  las-
kentaohjelmilla  saatuihin tuloksiin. Deformaatiomallit voidaan verifioida 
urittamislaitteilla. 

Lisäksi tutkimuksen tuloksena  on  mandollista parantaa kuormituskestävyyden 
mitoitusmenetelmiä  ja  -malleja ottamalla entistä tarkemmin huomioon  maten-
aaliominaisuuksissa  tapahtuvat ajalliset muutokset. Kuormituskestävyysmalli

-en  tuloksia verrataan havaintotieai neiston toteutumatietoon tilamuutoksen 
osalta. 

Mateniaalimallien  arviointi tehdään vertaamalla tarkennettujen materiaali-  ja 
mitoitusmallien  tuottamia tuloksia kenttähavaintoihin. 



TPPT,  Tutkimussuunnitelma vuosille  1994  -  2000 
	 103  

TUTKIMUSTEN SISÄLTÖ  JA  SUORITUS  

Tutkimuksen tuloksia hyödyn netään tierakenteen kuorm ituskestävyyden 
arvioinnissa  ja mitoitusohjelmien  kehittämisessä. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  150 000  mk. 

TUTKIMUSVAIHEEN  Il  KOKONAISKUSTANNUKSET OVAT 
 1 850 000 MK. 

6.13  Rakennekokeet 

Koerakenteilla  tarkoitetaan sellaisia kuormituskestävyyden tutkimiseen liittyviä 
rakenteita, joissa  on  riittävästi antureita  ja mittalaitteita tierakenteen  käyttäyty-
misen selvittämiseksi (jännitys, muodonmuutos, taipuma jne.). Yleensä nämä 
ovat erillisiä tutkimustarkoitukseen rakennettuja rakenteita, jotka eivät ole 
normaalin liikennerasituksen alaisena. 

Rakennekokeista  on  aikaisempaa kokemusta useamman vuoden ajalta ns. 
Virttaan tutkimusten tuloksena (VTT, tielaitos). Kokeet  on  tehty routimattomal

-la kitkamaalla  (hiekka) muutamalla eri rakennetyypillä, joista  on  runsaasti 
aineistoa saatavilla jatkoanalysointia varten.  Sen  sijaan tietoa ei ole saatavis-
sa rakenteen käyttäytymisestä routivilla heikoilla pohjamailla (savet, siltit). 
Myös uudet rakennetyypit  ja  materiaalit (sisältää heikkolaatuiset materiaalit) 
vaativat kenttämittaustuloksia teoreettisten tarkastelujen lisäksi rakenteen 
käyttäytymisen selvittämiseksi. 

Tutki musvaihe  Ill (Rakennekokeet)  koostuu seuraavista projekteista: 

 1. RAKENNEKOKEIDEN  SUUNNITTELU  (130.10(2-6))  

Projektin  tavoitteena  on  tutkittavien rakennetyyppien  ja  materiaalien valinta, 
rakenteiden mitoittaminen, instrumentointiin, mittausjärjestelmän kehittämi-
seen sekä tutkittavien muuttujakombinaatioiden valintaan liittyvät suunnittelu- 
tehtävät. 

Rakennekerrosten paksuuksien  ja materiaaliominaisu uksien määrittämisessä 
 sovelletaan kuormituskestävyyteen liittyviä  en mitoitusmenetelmiä. Lähtötietoi-

na  hyödynnetään  mm.  laboratoriossa määritettyjä materiaaliominaisuustietoja. 
Vertailulaskelmien pohjalta laaditaan yksityiskohtaiset rakennesuunnitelmat, 
mikä käsittää edellisessä kohdassa valittujen rakennetyyppien kerrospaksuuk-
sien  ja materiaaliominaisuuksien määritykset  siten, että rakenteet toimivat 
halutuilla jännitys-  ja muodonmuutostasoilla.  Tarkastelussa  on  mukana myös 
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luotettavuusanalyysit,  jonka avulla voidaan ottaa huomioon mitoituksen 
riskitasot eri ratkaisuvaihtoehdoissa. 

Tutkimuksessa selvitetään toteutettaviin koerakenteisi  in  asen nettavat anturit 
ja mittalaitteet  sekä niihin liittyvät mittausjärjestelmät  (mm.  lämpötila-  ja 
kosteusanturit,  jännitys-  ja muodonmuutosantu nt, taipumatangot  sekä paine-
rasiat). Tutkimus sisältää myös suunnitelmat uusien mittauslaitteiden kehittä-
misestä  tai  hankinnasta tarpeen mukaan. Lisäksi tehdään suunnitelmat 
tutkittavista rasitustekijöistä (liiken nerasitu kseen vaikuttavat tekijät) sekä 
suunnitelmat koerakenteiden tutkimiseksi  ja testaamiseksi  ainetta rikkomatto-
milla  ja rikkovilla  menetelmillä. 

Tutkimuksen tuloksena  on  yksityiskohtaiset suunnitelmat rakenteista, instru-
mentoinnista sekä rakenteilla tehtävistä mittauksista. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  100 000  mk.  

2. KOERAKENTEIDEN  RAKENTAMINEN, SEURANTA  JA  TULOKSET 
 (130.20(2-6))  

Tutkimus käsittää koerakennekohteiden rakentamisen sekä koerakenteisiin 
liittyvien tutkimusten fyysisen toteutuksen. Tämä sisältää kaikki tutkimukseen 
liittyvät vaiheet koerakenteen instrumentoinnista  ja rasittamisesta  aina 
kerättyjen tietojen  tal lentamiseen ja analysointiin  asti. 

Koerakenteeseen instrumentoitujen  laitteiden  ja antunien  avulla mitataan 
tierakenteen tilassa tapahtuvia muutoksia (lämpötila, kosteus) sekä tieraken

-teen  käyttäytymistä  (mm.  jännitys-  ja muodonmuutosmittaukset, taipumamit-
taukset)  vaihtelevien liikennekuormitusten  ja ilmastorasitusten  alaisena. 

Tutkimuksessa selvitetään tierakenteen käyttäytymiseen vaikuttavat rakenne- 
tekijät (mateniaaliominaisuudet, kerrospaksuudet), rasitustekijät (liikenne, 
ilmasto) sekä tien  pinnan ominaisuustiedot  (tasaisuus). Lisäksi tutkimuksessa 
mallinnetaan  em.  tekijöiden vaikutusten suuruutta käyttäytymistä kuvaaviin 
tekijöihin. 

Tarkastelu sisältää vertailun ke nttämittausten  ja  teoreettisten tarkastelujen 
välillä materiaalimallien  (mm. moduulit), ilmastorasituksen  (lämpötila, kosteus) 
arvioinnissa käytettävien  mallien  sekä kuonmituskestävyyden mitoitusmallien 
(jännitys, muodonmuutos, taipuma) osalta. Mallit testataan  ja venifioidaan 

 todellisella mittaustiedoilla. Tutkimuksessa verrataan myös materiaalien 
tunnettuja ominaisuuksia ainetta nikkomattomilla tutkimusmenetelmillä (esim. 
geofysikaaliset mittaukset) saatuihin tuloksiin. 
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Tutkimuksen tavoitteena  on  myös määrittää kuormituskertojen laskentaperi-
aatteet akseleiden  ja  ajoneuvojen kuormitusvastaavuuksien avulla tieraken

-teen  käyttäytymistä kuvaavien suureiden perusteella. Lisäksi projektissa 
tutkitaan vastaavuuskerto  mien  riippuvuutta erilaisista rakenteista, kuormituk

-sista  (sisältää dynaamiset rasitukset)  ja  kriteereistä (jännitys, muodonmuutos, 
taipuma). Myös kyseisten tekijöiden hajontojen vaikutukset vastaavuuskertoi

-men hajontaan  ja  sitä kautta kuormituskertaluvun luotettavuuteen  on  tarkaste-
lussa mukana. 

Tutkimuksen tuloksena saadaan tierakenteen käyttäytymiseen vaikuttavat 
merkittävimmät tekijät, jotka tulee tuntea rakenteen toiminnallisten ominai-
suuksien hallitsemiseksi. Tuloksena  on  myös laskentamenetelmät  ja  mallit, 
joiden avulla voidaan kvantifioida kyseisten tekijöiden suuruudet rakenteen 
käyttäytymiseen ottamalla huomioon rasitusten  ja  olosuhteiden ajalliset 
muutokset (eri vuodenaikojen vaikutukset). 

Tutkimuksen tuloksena saadaan päivitettyä  ja kalibroitua  vaiheessa  Il  (labora-
toriotutkimukset) kehitetyt materiaalimallit  mm. moduuleille koerakenteesta 
kerätyllä mittausaineistolla  todellisissa rasitustiloissa. Tuloksena saadaan 
myös käsitys käytettyjen ilmastomallien tarkkuudesta  ja  luotettavuudesta 
vertaamalla ennustettuja  ja  mitattuja tietoja toisiinsa. 

Lisäksi tuloksena saadaan kuormituskertaluvun laskentaperiaatteet sekä 
ajoneuvon jaltai akselipainojen vastaavuuskertoimet tierakenteen käyttäytymi-
sen perusteella. Vastaavuuskertoimissa otetaan huomioon  mm. ajoneuvopa-
rametrien  vaikutukset liiken nerasituksiin, tierakenteeseen kohdistuvat dynaa-
miset rasitukset (dynaaminen rasitusindeksi) sekä vastaavuuskertoimiin 
liittyvien hajontatietojen vaikutukset kuormituskertaluvun luotettavuuteen. 

Lisäksi tuloksena saadaan selville ainetta rikkomattomien menetelmien 
soveltuvuus  ja  luotettavuus rakenne-  ja materiaaliominaisuuksien kuvaamisek-
si.  

Tuloksia käytetään hyväksi tasaisuuden  ja kuormituskestävyyden  sekä 
materiaali-  ja  ilmastomallien arviointiin liittyvissä tutkimuksissa. 

Tutkimuksessa hyödyn netään kitkapohjamaan osalta Virtaan mittaustuloksia, 
joita ei ole analysoitu kattavasti. Koheesiopohjamaalle rakennetaan tutkimus-
alue valittujen raken netyyppien tutkimiseksi yhteistyössä routatutkimu ksen 
kanssa. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään FHWAICRRE  L :n  tutkimuksen 
(ks. kohta  8.4)  tuloksia verifioimalla ne TPPT:n koerakenteilla. 
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Koerakenteiden  tekeminen toteutetaan piirien avustuksella  ja  rahoituksella 
suunnitelmien mukaisella tavalla. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  600 000  mk. 

 3.  TULOSTEN ARVIOINTI  (130.30(1))  

Tutkimuksen tavoitteena  on  arvioida koerakennetulosten perusteella kehitetty-
jä tierakenteen käyttäytymistä kuvaavien  mallien  soveltuvuutta havaintotie-
aineistolla. Tavoitteena  on  arvioida havaintoteiden käyttäytymisen  ja vaurioitu-
misen  muuttumista tierakenteen käyttäytymisen tarkemman  hallinnan  seu-
rauksena. 

Tutkimuksen tuloksena voidaan tarkentaa kuormituskestävyyden mitoitusmal
-leja hallitsemalla  entistä paremmin  ja  tarkemmin rakenteen käyttäytymisen 

vaihtelut ajan funktiona muuttuvissa liikenne-  ja ilmastorasituksissa.  

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään kuormituskestävyys-  ja tasaisuusmallien 
 kehittämisessä. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  200 000  mk. 

TUTKIMUSVAIHEEN  III  KOKONAISKUSTANNUKSET OVAT 
 900 000 MK. 

6.14  Koeratakokeet 

Koeratakokeilla  tarkoitetaan täysimittakaavaisia nopeutettuja kokeita, joiden 
avulla tierakenteen kuormituskestävyys saadaan selville lyhyessä ajassa. 

Koeratakokeet  ovat välttämättömiä kuormituskestävyyteen liittyvien tutkimus-
tulosten saamiseksi nopeasti. Suomessa  on  olemassa Nesteen koerata, 
mutta  se  ei täytä koeratalaitteelle asetettuja vaatimuksia liian pienen säteen 

 ja koerakenteiden  rakentamisen kalleuden vuoksi. TPPT:n käyttötarkoituksiin 
soveltuvaa laitetta ei ole Suomessa käytettävissä tällä hetkellä.  Sen  sijaan 
koeratakokeisiin liittyvistä tutkimuksista  mm. VTT:lla on  runsaasti kokemusta 
kansainvälisiin tutkimusohjelmiin osallistumisen kautta  (mm. OECD-projektit). 
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Tutki musvaihe  IV (Koeratakokeet)  koostuvat seuraavista projekteista: 

 1. KOERATAKOKEIDEN  SUUNNITTELU  (140.1 0(2-6))  

Tutkimuksen tavoitteena  on koeratakokeissa  tarvittavan täysimittakaavaisen 
rasituslaitteen hankinta-  ja toteuttamissuunnitelman  laatiminen. Projektissa 
määritetään myös koeratakokei  ha  tutkittavat rakennetyypit  ja  materiaalit, 
mitoitetaan rakenteet sekä laaditaan instrumentointi-  ja mittaussuunnitelmat 

 sekä tutkittavat muuttujakombinaatiot. 

Tutkimuksen tuloksena  on  yksityiskohtaiset suunnitelmat koeratakokeiden 
suorittamisessa tarvittavasta laitteistosta  ja sen  toteuttamisesta. 

Rakennetyyppien  ja  materiaalien valinnassa hyödynnetään näihin liittyviä 
aikaisempia tutkimustuloksia. Tutkittavana perusratkaisuna  on referenssira-
kenne,  johon kaikkien muiden rakenteiden tuloksia verrataan. Projektissa 
tutkitaan myös sellaisia materiaaleja, joiden ominaisuuksia  on  vaikea selvittää 
laboratoriotutkimusten perusteefla,  mm. geosynteettisten  tuotteiden aikatekijät. 

Koeratakokeissa  tutkittavat rakenteet mitoitetaan siten, että analyysin tulokse-
na saadaan selville päällysrakenteen käyttäytymisen, vaurioitumisen  ja 

 tasaisuuden muuttumisen välinen yhteys. Tuloksena  on  myös mitoitukseen 
liittyvät luotettavuusanalyysit odotettavissa oleville tilamuutoksille (vaurioitu-
misriskit kuormituskertojen  ja tasaisuude  n fun ktiona).  Projektissa määritetään 
koerakenteeseen  asen nettavat mittalaitteet ja antu nt,  joiden avulla mitataan 
koeradahia tutkittavien rakenteiden käyttäytymistä, vaurioitumista  ja  tasaisuu-
den muuttumista ajan (kuormitusten) funktiona halhituissa olosuhteissa 
(kontrolloitu kuormitus, lämpötila, kosteus). 

Koeratakokeisiin  liittyvät suunnittelu-, mitoitus- sekä instrumentointitehtävät 
ovat samantyyppisiä kuin koerakennekokeissa. Merkittävänä laiteinvestointina 
joudutaan tekemään koetiekoneen hankinta (valmiin  ostaminen  tai  uuden 
rakentaminen), jonka kokonaiskustannukset ovat arviolta  5  mmk. Tätä ei 
voida rahoittaa pelkästään tutkimusohjelman varoilla, vaan hankintasuunnitel

-mat rahoituksineen  ja suorituspaikkoineen  tehdään erilhisarvion perusteella 
heti tutkimusohjelman käynnistymisen alkuvaiheessa. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  100 000  mk.  

2.  KOKEIDEN SUORITUS, SEURANTA  JA  TULOKSET  (140.20(1-6))  

Projektin  tavoitteena  on koeratakokeiden  käytännön toteutus suunnitelmien 
mukaisesti. Tuloksena  on koeratakokeissa  tutkittavien rakenteiden rakentami- 
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nen  sekä koerakenteisiin liittyvien tutkimusten fyysinen toteutus alkaen koera-
kenteen rakentamisesta  ja  instrumentoinnista  aina tietojen tallentamiseen  ja 

 analysointiin  asti. 

Tutkimuksessa määritetään kuormituskertojen laskentaperiaatteet akseleiden 
 ja  ajoneuvojen kuormitusvastaavuuksien avulla tierakenteen käyttäytymistä, 

vaurioitumista  ja  tasaisuuden muuttumista kuvaavien suureiden perusteella. 
Kuormitusvastaavuudet määritetään kumulatiivisen kuormituksen sekä 
yksittäisen akselin aiheuttaman rasitusvaikutuksen seurauksena. 

Vastaavuuskertoimissa  otetaan huomioon  mm.  ajoneuvoparametrien  vaikutuk-
set liikennerasituksiin, tierakenteeseen kohdistuvat dynaamiset rasitukset 
(dynaaminen rasitusindeksi) sekä vastaavuuskertoimiin liittyvien hajontatieto-
jen vaikutukset kuormituskertaluvun luotettavuuteen. 

Tutkimuksen tuloksena  on  kuormituskertaluvun laskentaperiaatteet  sekä 
ajoneuvon ja/tai akselipainojen vastaavuuskertoimet tierakenteen käyttäytymi-
sen, vaurloitumisen  ja  tasaisuuden perusteella toistuvan liikennerasituksen 
seurauksena. 

Koeratakokeiden  avulla saadaan selville päällysrakenteen tilamuutokset 
kuormitusten lukumäärän funktiona lyhyessä ajassa kontrolloiduissa olosuh-
teissa. Tutkimuksessa selvitetään, miten eri tekijät vaikuttavat rakenteen 
tilamuutoksiin kuormituskertojen kumulatiivisen vaikutuksen seuraksena. 

Tutkimuksen tuloksena  on  rakenteen käyttäytymiseen, vaurioitumiseen  ja 
 tasaisuuden muuttumiseen vaikuttavat rakenne-  ja  rasitustekijät.  Tuloksena 
 on  myös mallit, joiden avulla voidaan ennustaa rakenteen kuormituskestävyy

-den  ja  tasaisuuden muuttumista kuormitusten lukumäärän funktiona eri 
rasitustiloissa väsymisen  ja  rakenteen deformoitumisen seurauksena. Lisäksi 
projekti tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan päivittää aikaisemmissa vaiheissa 
kehitettyjä malleja tierakenteen tilamuutoksen ennustamiseksi. Tämä sisältää 
myös  mallien  luotettavuustarkastelut,  joiden perusteella voidaan arvioida 
rakenteen vaurioitumisriskiä eri luotettavuustasoilla. 

Tutkimuksen tuloksena saadaan päivitettyä  ja  kalibroitua  aikaisemmissa 
vaiheissa kehitetyt materiaalimallit moduuleille  ja  pysyville muodonmuutoksille 
koeratakokeista saadulla  aineistolla nopeutetussa kuormituksessa  ja  hallituis-
sa olosuhteissa. Tuloksena  on  myös käsitys käytettyjen mitoitus-  ja  laskenta - 
mallien  tarkkuudesta  ja  luotettavuudesta, joka saadaan vertaamalla ennustet

-tuja ja  mitattuja tietoja toisiinsa. Analyysin perusteella kalibroidaan käytetyt 
mallit. 
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Tuloksena  on  myös rakennekerrosten sijainnin  ja  materiaalien  in-situ  ominai-
suuksien määrittäminen ainetta rikkomattomilla (kokeen aikana)  ja rikkovilla 

 (kokeen loputtua) menetelmillä sekä analyysi menetelmien luotettavuudesta. 

Tuloksia käytetään hyväksi koerakenteiden kestävyyden vertailussa, tasaisuu-
den  ja kuormituskestävyyden mallintamisessa  sekä materiaali-  ja mitoitusmal

-lien päivittämisessä. 

Koeratakokeisiin  liittyy käytännön kokeiden tekeminen  ja  aineiston keruu. 
Aineisto analysoidaan  ja  saatuja tuloksia verrataan teoreettisiin laskelmiin 
sekä muista projekteista saatuihin tuloksiin  mm. koerakennekokeiden  tulosten 

 ja materiaalimallien  tarkistamisen osalta. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  1 400 000  mk. 

 3.  TULOSTEN ARVIOINTI  (140.30(1))  

Tutkimuksen tavoitteena  on  arvioida koeratakokeiden tulosten perusteella 
kehitettyjä tierakenteen käyttäytymistä, vaurioitumista  ja  tasaisuuden muuttu-
mista kuvaavien  mallien  soveltuvuutta havaintotieaineistolla. Tavoitteena  on 

 myös  mallien kalibrointi  todellisella aineistolla. 

Tutkimuksen tuloksena voidaan tarkentaa kuormituskestävyyden  ja  tasaisuu-
den mitoitus-  ja ennustemalleja hallitsemalla  entistä paremmin  ja  tarkemmin 
rakenteen käyttäytymisen, vaurioltumisen  ja  tasaisuuden vaihtelut ajan 
funktiona muuttuvissa liikenne-  ja ilmastorasituksissa. Mallien kalibrointi 

 tehdään vertaamalla koeratakokeiden tuloksia tutkimusohjelmassa rakenne-
tuilta koeteiltä kerättyyn havaintoaineistoon. 

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään kuormituskestävyys-  ja tasaisuusmallien 
 kehittämisessä. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  200 000  mk. 

TUTKIMUS VAIHEEN  IV  KOKONAISKUSTANNUKSET OVAT 
 1 700 000 MK 
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6.15  Koetiet 

Tutkimusvaihe  V (Koetiet)  koostuvat seuraavista projekteista:  

1. KOETEIDEN  SUUNNITTELU  (150.10(2-6))  

Projektin  tavoitteena  on  määrittää tutkittavat rakennetyypit  ja  materiaalit sekä 
laatia instrumentointi-  ja mittaussunnitelmat  rakenteen toimivuuden arvioimi-
seksi. 

Tuloksena  on  yksityiskohtaiset suunnitelmat, joiden perusteella kuormituskes-
tävyyteen liittyvät koetietutkimukset toteutetaan. Suu  nn itel mat  sisältävät  mm. 

 tarvittavat pohjatutkimukset  (tai  vanhan rakenteen tilan selvittämisen), tutkitta-
vat rakennetyypit  ja  materiaalit, rakenteiden mitoituksen sekä instrumentoin-
tiSu unnitelman. Koetietutkimuksessa käytettävien muuttujakombinaatioiden 
valinnassa hyädynnetään koesuunnittelun periaatteita. 

Tutkittavien koeteiden rakenteet mitoitetaan uuden tietämyksen perusteella 
siten, että analyysin tuloksena saadaan selville tierakenteen käyttäytymisen, 
vaurioitumisen  ja  tasaisuuden muuttumisen välinen yhteys todellisissa 
kuormitus-  ja rasitustiloissa  valitun tarkasteluajanjakson aikana. Mitoituksessa 
hyödynnetään luotettavuusanalyysien tuloksia. 

Tuloksena  on  myös tierakenteen (sisältää pohjamaan) tasaisuuteen  ja 
kuormituskestävyyteen  liittyvien tietojen mittaus-  ja tutkimussuunnitel  mat, 

 joiden avulla seurataan tierakenteen tilassa tapahtuvia pitkäaikaisia muutoksia 
todellisten liikenne-  ja ilmastorasitusten  vaikutuksesta. Lisäksi tuloksena  on 

 suunnitelmat materiaaliparametrien  in-situ  ominaisuuksien määrittämiseksi 
uusien menetelmien avulla.  

Projektin  tuloksia hyödynnetään kaikissa vaiheeseen  V  liittyvissä tutkimuksis-
sa. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  100 000  mk.  

2. MATERIAALIEN  JA  RAKENTEIDEN VALMISTUS  (150.20(5))  

Uusien  ja peruskorjattavien tierakenteiden  taloudelliseen toteuttamiseen 
voidaan vaikuttaa materiaalien  ja  rakenteiden valmistukseen liittyvän kehitys-
työn kautta.  Tien päällysrakenteen  osalta keskeisi mmät valmistusmenetelmien 
kehittämistarapeet liittyvät korvaavien runkomateriaalien  (mm.  vanhojen 
teiden rakennemateriaalit, kevytsora, moreeni)  ja  uusien materiaalien  (mm. 
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stabiloinnit)  käytän kehittämiseen sekä työnaikaisen mittaustekniikan kehittä-
miseen. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  kehittää korvaavien materiaalien käyttään liittyviä 
tyätekniikoita päällysrakenteessa. Tavoitteena  on myäs tienrakennustäihin 

 soveltuvien mittalaitteiden  ja  uusien mittaustekniikoiden käyttämandollisuuksi
-en  selvittäminen.  

Projektin  tuloksena  on  uudet menetelmät materiaalien hallituksi levittämiseksi 
tielle. Lisäksi tuloksena  on  uusien mittalaitteiden kehittäminen  ja käyttäänotto 
tyämaalla tyän  tuloksen  ja tuloksellisuuden seuraamiseksi.  

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään koeteiden rakentamisessa, jotka toteute-
taan piirien avustuksella  ja  rahoituksella suunnitelmien mukaisella tavalla. 

Tutkimuksen kustannukset ovat kuormituskestävyyden osalta  100 000  mk. 

 3.  TUOTANNON LAATU  (150.30(5)) 

Tierakenteen  laatu vaikuttaa merkittävästi  koko  rakenteen käyttäytymiseen  ja 
kuorm ituskestävyyteen.  Merkittävät laatupoikkeamat  (mm. raken nekerrosten 
paksuudet, materiaalimoduulit,  kantavuus) aiheuttavat tierakenteen ennenai-
kaisen  ja hallitsemattoman vaurioitumisen,  mikä ilmenee tien  pinnan epätasai-
suutena ja halkeamina.  

Tutkimuksen tavoitteena  on  selvittää tierakenteen laatuun vaikuttavat tekijät 
sekä kvantifioida niiden vaikutukset tierakenteen kuormituskestävyyteen. 
Tarkastelussa otetaan huomioon laatumuuttujien hajonnat  ja  poikkeamat 
tavoitearvoista. 

Tutkimuksen tuloksena saadaan selville ne laatutekijät, joilla  on  merkittävä 
vaikutus rakenteen tilamuutokseen  ja  jotka tulee saada hallintaan reaaliaikai

-sen  laadunvalvonnan välineiden  ja laatujärjestelmän  kehittämisen tuloksena. 
Lisäksi tuloksena  on  menetelmät, joiden avulla voidaan määrittää laatupoik-
keamien vaikutukset tierakenteen tasaisuuden  ja kuormituskestävyyden 

 muuttumiseen. 

Tutkimuksen tuloksia hyädynnetään koeteiden rakentamisessa. 

Laatuun liittyviä tutkimuksia varten organisoidaan tarvittavat kenttäkokeet. 
Laadun hajontatekijöitä analysoidaan osana suunnittelu-  ja mitoitusjärjestel

-mää. 
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Tutkimuksen kustannukset kuormituskestävyyden osalta ovat  100 000  mk. 

TUTKIMUSVAIHEEN  V  KOKONAISKUSTANNUKSET OVAT  300 000 MK 

6.2  Routakestävyys 

Routakestävyydellä  tarkoitetaan tierakenteen kykyä vastustaa  i Imastorasituk-
sia  siten, että tien epätasaisuus ei lisäänny haitallisessa määrin tierakenteen 
routimisen  ja sulamispehmenemisen  seurauksena eikä tien pintaan synny 
epätasaisesta routimisesta johtuvia päällystevaurioita. Routakestävyys  on 
tierakenteen  suunnittelua ohjaava pääkriteeri painumattomalla  ja routivalla 
pohjamaalla  (taulukon  8 rakenneratkaisu R2). 

Ilmastorasituksilla  on  vaikutusta myös kuormituskestävyyteen, mikä tulee esiin 
keväällä tierakenteen ollessa heikoimmillaan (ns. kevätkantavuustilanne). 
Routakestävyys  ja kuormituskestävyys  ovat toisiinsa yhteydessä siten, että 
routimista käsittelevissä projekteissa määritetään alusrakenteen ominaisuuksi-
en muutokset (eri ominaisuudet sulaneella  ja jäätyneellä rakenteella).  Raken-
teen ominaisuudet eri vuodenaikoina ovat lähtötietona arvioitaessa kumulatii

-visen liikennerasituksen  vaikutusta rakenteen toimintaan kuormituskestävyyttä 
käsittelevissä projekteissa. 

Tutki  m usohjelmalle  asetetut tavoitevaatim ukset saadaan routakestävyyden 
osalta hallintaan seuraavien tutkimusvaiheiden toteutuksen kautta: routara-
kenneratkaisut, materiaalien laboratoriotutkimukset, koerakennekokeet  ja 
koetiet.  Tutkimuksessa käytetään referenssinä havaintoteitä. Mitoitus-  ja 
vaurloitumismalleja  testataan niillä tehtyihin havaintoihin  ja  mittauksiin.  

6.21  Routarakenneratkaisut 

Tutkimusvaihe  I (Routarakenneratkaisut)  koostuu seuraavista projekteista: 

 1. ROUTAKESTÄVYYDEN TAVOITEKRITEERIT (210.10(1)) 

Routakestävyyden tavoitekriteerit  liittyvät tierakenteen routanousujen  ja 
sulamispehmenemisen  toiminnan hallitsemiseen siten, että ne eivät johda tien 

 pinnan  haitalliseen epätasaisuuteen. Tällä hetkellä ei hallita riittävän hyvin 
routimisen, sulamispehmenemisen  ja  tien  pinnan  tasaisuuden välistä yhteyttä, 

 jota  tarvitaan  koko tierakenteen  tasaisuuden pitämiseksi vaaditulla tasolla. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  selvittää routakestävyyden mitoituskriteerit määrit- 
tämällä tierakenteen routanousujen  ja sulamispehmenemisen  vaikutukset 
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(siirtymät) tien vaurioiden syntyyn sekä epätasaisuuden (IRI-  ja DRI -arvoihin, 
pystykiihtyvyyden) muuttumiseen. Tämän perusteella laaditaan  raja-arvot tien 

 pinnan sallitulle  epätasaiselle routanousulle  ja pysyville muodonmuutoksille  tai 
mitoittavalle kevätkantavuudelle.  

Tutkimuksen tuloksena esitetään tien  pinnan  suurin sallittu epätasainen 
routanousu (pitkittäinen, poikittainen), jonka perusteella voidaan estää 
päällysteessä esiintyvien halkeamien synty  ja  epätasaisuuden kasvu yli 
hyväksyttävän arvon. Myös tien  pinnan  tasaisuuden kannalta kriittisten 
sulamispehmenemisestä aiheutuvien pysyvien muodonmuutosten  raja-arvot 
määritetään. 

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään kaikissa eri  ro utakestävyyteen  liittyvissä 
tutkimusvaiheissa sekä tasaisuuden mallintamisprojektissa. 

Tutkimuksessa hyödynnetään nykyinen kotimainen  ja  ulkomainen tietämys. 
Lisäksi hyödynnetään olemassa olevan routanousuaineiston tuloksia. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  150 000  mk.  

2. POHJASUHTEET JA  VANHAN RAKENTEEN TILA  (210.20(3)) 

Pohjasu hteiden määritys routakestävyyden  kannalta edellyttää tietoja pohja- 
maan routivuudesta. Nykyisissä suunnitteluohjeissa  on  käytössä maapohjan 
routivuusluokitus, jonka arvioidaan kuvaavan maapohjan routanousuriskiä. 
Kuitenkaan  sen  perusteella ei voida arvioida paikallista routariousun voimak-
kuutta,  sillä  siihen liittyen ei ole esitetty routanousun arvioirinissa tarvittavia 

 tunn uslukuja. 

Pohjamaan  ja alusrakenteen kantavuusmoduuliin  liittyviä asioita  on  käsitelty 
aikaisemmin kuormituskestävyyttä käsittelevässä kohdassa. 

Tierakenteen parantamisratkaisujen  valinnassa ei ole aina tunnistettu eikä 
hallittu routanousujen aiheuttamia vaikutuksia rakenteen toiminnan kannalta. 
Tämä  on  ilmennyt ilmastorasitusten aiheuttamana tien  pinnan vaurioitumisena 
ja epätasaisuutena.  Vanhan tierakenteen tilan arvioinnissa pyritään tunnista-
maan epätasaisen routimisen seurauksena vaurioituneet tiet. Tämän perus-
teella voidaan  en nakoida  tarvittavat rakenteen parantamisratkaisut, jotka 
vaaditaan routanoususta syntyvien haittojen poistamiseksi. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  laatia paikalliset olosuhteet huomioon ottava, 
routanousun voimakkuutta kuvaava maapohjan routivuuden Iuokitus. Tämä 
perustuu tietämykseen routanousun voimakkuudesta, johon vaikuttaa rakei- 
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suuden  lisäksi  mm. ilmastorasitus  (pinnan  lämpötila  ja  lämmön siirto), raken-
teen ominaisuudet (rakenteen aiheuttama jännitys pohjamaassa, rakenteen 
lämmönvastus) sekä vesiolosuhteet (routarajan vedenpaine,  veden virtaus

-vastus). Tarkastelussa otetaan huomioon routanousun arviointiin liittyvät 
 tu otettavuustekijät.  

Vanhan tierakenteen tutkimusten tavoitteena  on  kehittää menetelmät  ja 
 periaatteet, joiden avulla  on  mandollista tunnistaa  ja  määrittää vanhan 

rakenteen tila epätasaisen routanousun kannalta. Tarkastelussa otetaan 
huomioon tien leventämisestä johtuvat siirtymä-  ja jäykkyyserot  epätasaisen 
routimisen osalta. 

Tutkimuksen tuloksena  on pohjamaan routivuusl uokitus,  joka perustunee 
alusrakenteen maalajiin, vesioloihin, kuormitusten suuruuteen sekä ilmasto- 
rasitukseen. Tämä mandollistaa paikallisten olosuhteiden huomioon ottamisen 
routamitoituksessa. 

Vanhan tierakenteen tilan arviointiin liittyvän tutkimuksen tuloksena  on  ohjeet, 
joita soveltaen pystytään tunnistamaan suuren  ja  epätasaisen routanousupo-
tentiaalin omaavat kohteet sekä arvioimaan niille suunniteltujen parantamistoi-
menpiteiden routanousua (vertailu sallittuihin  raja-arvoihin). Menetelmä 
perustuu tietoon vanhan tierakenteen vaurioista, routanousuprofiilista, pohja- 
maasta sekä havaintotalven roudan syvyydestä sekä tarvittaessa rou-
tanousukokeista. 

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään tutkimus-  ja  mittaus-, rakenne-, materi-
aali-, mitoitus-  ja  tuotantotekniikkaan liittyvissä projekteissa. 

Pohjamaan routivuusluokitus  laaditaan nykytietämyksen sekä teoreettisen 
tarkastelun perusteella. Routivuusluokituksen toimivuutta testataan havainto- 
teiltä saaduilla tiedoilla. Luokitusjärjestelmää tarkennetaan tutkimusohjelman 
kuluessa saatavan uuden tiedon perusteella. 

Vanhan tierakenteen tilan arviointi routakestävyyden kannalta tehdään 
nykytilaselvityksenä sekä tien pintahavaintojen perusteella analysoimalla 
joitakin havaintoteiden ongelmakohtia. Esiselvityksiä tarkennetaan tutkimusoh-
jelman kuluessa saatavalla tiedolla materiaalien, koerakenteiden  ja koeteiden 
routakäyttäytymisen  osalta. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  650 000  mk. 
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3.  TUTKIMUS-  JA MITTAUSTEKN IlKKA (210.30(6)) 

Routakestävyyden  kannalta merkittävät  kenttätutkimusmenetelmiin  liittyvät 
 kehittämismandollisuudet  kohdistuvat sellaisten menetelmien kehittämiseen, 

joiden avulla voidaan  luotettavasti  ja  tehokkaasti määrittää  routakestävyyden 
mitoitusparametrit.  Roudan syvyyden, vesipitoisuuden  ja  lämpötilan mittaami-
seen sekä näytteiden ottoon  on  käytettävissä uutta teknologiaa.  Kevätkanta-
vuuden  määrittämisen osalta voidaan soveltaa myös epäsuoria mittaus- 
menetelmiä. 

Maapohjan  routakestävyysparametrit määritetään  yleensä  pohjamaanäytteille 
 tehtyjen  laboratoriokokeiden  avulla. Haittana  on  prosessin hitaus  ja  siihen 

liittyvät kustannukset. Tutkimuksen tavoitteena  on  kehittää  geoteknisiin 
kairausmenetelmiin  sekä  radiometrisiin  ja  geofysikaalisiin tutkimusmeneteimlin 

 perustuvat mittaus-  ja  analysoi  ntijärjeste Imät,  jotka tuottavat  arviointitietoa 
pohjamaan routivuusominaisuuksista  ja  niihin vaikuttavista tekijöistä (liittymä- 
kohtia projektiin  312). 

Maatutkan  osalta selvitetään menetelmän soveltuvuus roudan syvyyden, 
pohjaveden  pinnan  sekä  pohjamaan lohkareisuuden (epähomogeenisuuden) 

 määrittämiseen  (vert.  projekti  312.23).  

Materiaalien vesipitoisuutta voidaan arvioida  vastuskameran  (jatkuva vastus
-luotaus)  avulla.  Sillä  mitataan  tierakenteen sähkönjohtavuusvaihteluja,  jotka 

korreloivat  vesipitoisuusvaihtelujen  kanssa. Yhtenä mandollisuutena  on  mitata 
sähkönjohtavuutta tien pinnalta liikkuvasta autosta. Tämä menetelmä  on 

 kehitetty Ranskassa. 

Lisäksi tutkimuksessa kehitetään roudan syvyys-  ja  lämpötilamittausmenetel-
miä,  jotka soveltuvat  sähköisiin mittausjärjestelmiin. 

Pohjamaan kevätkantavuuden  tutkimiseksi  in-situ  testataan epäsuoria kanta-
vuuden  määritysmenetelmiä  mm. CBR -laitteella  (kenttäversio), keveillä 
kairausmenetelmillä  sekä  määritystä Loadmanilla. 

Näytteenottoon  liittyviä  kehittämistarpeita  käsitellään projektissa  312.24 
(Häiriintymättömien  näytteiden otto). 

Tutkimuksen tuloksena saadaan tietoa siitä, voidaanko  radiometrisillä  ja 
 geofysikaalisilla menetelmillä  saaduista  tuloksista arvioida  routakestävyyttä 
 kuvaavia  parametrejä.  Mikäli teknologia osoittautuu alustavien tulosten 

perusteella käyttökelpoiseksi, tullaan potentiaalisia laitteita  ja  niiden tulosten 
tulkintaa  jatkokehittämään  tutkimusohjelman kuluessa.  
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Tutkimuksen tuloksena  on  myös uudet laitteet roudan syvyyden  ja  lämpötilan 
tarkempaa mittausta varten, jotka soveltuvat sähköiseen mittausjärjestelmään. 

Geofysikaalisilla menetelmillä saatavat tulokset verifioidaan olemassa olevilla 
havaintoteillä  ja koerakenteilla,  joista  on  jo  olemassa rakenne-, materiaali-  ja 
olosuhdetiedot. 

Sähkönjohtavuusvaihteluita  mittaava ajoneuvo voidaan vuokrata (hankkia) 
Ranskasta. Kustannukset arvioidaan tapauskohtaisesti. 

Routatutkimusmenetelmiin  liittyviä projekteja hyödyn netään pohjamaan routi-
vuusominaisuuksien  ja  vanhan rakenteen selvittämisessä sekä routamitoituk

-sen lähtötietoina.  

Tutkimuksen kustannukset ovat  550 000  mk. 

 4. ROUTARAKENNERATKAISUT (210.40(2)) 

Tierakenteissa  pyritään käyttämään yhä suuremmassa määrin myös heikko-
laatuisia materiaaleja sekä edistämään paikallisten materiaalien käyttöä. 
Tavoitteena  on  tulevaisuudessa myös siirtyä nykyistä ohuempiin rakenneker-
roksiin tien tasausviivan alentamiseksi  ja ympäristöllisten  seikkojen vuoksi. 
Näistä seuraa vaatimuksia, uusien ohuempien routasuojattujen rakenteiden 
kehittämiselle. 

Tutkimuksen tavoitteena  on mitoituskriteerit  täyttävien routarakenteiden 
kehittäminen paikallisiin pohjasuhteisiin  tai  vanhan tien rakenteen parantami-
seen. Vertailu- eli referenssirakenteina ovat nykyiset ohuen päällysteen  ja 

 paksut routimattomat, sitomattomat kerrokset omaavat ratkaisut. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  myös määritellä rakenneratkaisuihin soveltuvien 
materiaalien valintaedellytykset. Tämä mandollistaa uusien materiaalien 
kehittämisen sekä sellaisten potentiaalisten materiaalien käytön lisäämisen, 
joita ei ole tähän mennessä ollut tarvetta käyttää  tai  joiden käytölle ei ole ollut 
riittäviä tiedollisia, taidollisia jaltai taloudellisia edellytyksiä (esim.  turve, 
routiva moreeni). 

Tierakenteiden kerrospaksuudet  ja materiaalivaatimukset  tarkistetaan alusta-
vasti mitoituksen (routakestävyys, kuormituskestävyys) perusteella erikseen 
sekä aihaisen että korkean liikennemäärän omaaville teille. 
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Tutkimuksen tuloksena  on  vaihtoehtoisia routarakenneratkaisuja (rakenteet 
 R2),  joiden perusteella varmistetaan rakenteen hallittu toiminta. Tutkittavia 

rakenneratkaisuja ovat:  

a  Referenssirakenteet 

Vertailurakenteena  eli referenssiratkaisuna  on  nykyisen rakentamiskäytännän 
mukainen rakenne. Sille  on  tyypillistä ohut, bitumilla sidottu päällyste sekä 
paksut routimattomista maamateriaaleista tehdyt sitomattomat kerrokset. 
Esimerkki vertailurakenteesta  on  esitetty kuvassa  15. 

b  Routasuoiattu  rakenne 

Routasuojattuihin  rakenteisiin kuuluvat tässä sekä routaeristetyt rakenteet että 
vesieristetyt  ja ku ivatetut  rakenteet. Rakenteessa käytettäviä  ro utaeristeitä 

 ovat  mm.  solumuovilevyt, kevytsora  ja turve. Vesieristys ja kuivatuksen 
 hallinta toteutetaan kalvoilla, salaojamatoilla, liuskasalaojilla, putkisalaojilla  ja 

salaojakerroksilla.  Näiden sijaintia, kaltevuuksia  ja poikkileikkauksen  rakentei-
ta voidaan vaihdella. Esimerkki routasuojatusta rakenteesta  on  esitetty 
kuvassa  16. 

C)  Homogenisoitu  rakenne 

Routanousun tasaamiseksi  ja sulamispehmenemisen  rajoittamiseksi käyte-
tään pohjamaan  ja pengermateriaalin homogenisointia. Homogenisoinnin ja 
stabiloinnin  avulla pyritään mandollistamaan routivien maa-ainesten käyttö 
päällysrakenteen alaosassa  ja alusrakenteessa.  Nämä vaihtelevat laadultaan 
lievästi routivista moreeneista erittäin routiviin siltteihin. Esimerkki  homo-
genisoidusta  rakenteesta  on  esitetty kuvassa  17. 

d)  Yhdistelmärakenteet 

Yhdistelmärakenteet  koostuvat edellä esitettyjen rakenneratkaisujen yhdistel-
mistä. Näiden lisäksi rakenteita voidaan jäykistää vahvistein  ja lujittein. 

 Kuvassa  1 8 on  esitetty esimerkki yhdistelmärakenteesta. 
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Kuva  15: 	Esimerkki referenssirakenteesta. 
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Kuva  17: 	Esimerkki  homo genisoidusta  rakenteesta. 
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Kuva  18: 	Esimerkki  yhdistelmärakenteesta.  

Edellä esitettyihin rakennetyyppeihin liittyy keskeisenä osana kuivatusraken-
teiden kehittäminen, jolla varmistetaan  veden kulkeutuminen  pois rakenteesta, 

 tai  estetään  veden  pääsy rakenteeseen. Routivan materiaalin routimisen 
ehkäiseminen estämällä  veden  pääsy rakenteeseen vesieristysrakenteella  on 

 eräs mandollinen rakenneratkaisu. Myös vanhojen tierakenteiden korjaami-
sessa käytettävät routarakenteet ovat mukana tarkastelussa. Erityisesti 
kiinnitetään huomiota vanhaa tietä levennettäessä syntyvän routanousun 
epätasaisuuden hallintaan soveltaen  em.  ratkaisuja  tai  niiden yhdistelmiä. 

Uusia, taloudellisia routarakenteita innovoidaan lähtien rakenneosien  ja 
 toi mintatavan täsmentämisestä sekä tarkemmista materiaalivaatimuksista. 

Rakenteet mitoitetaan kerrospaksuuksien  ja materiaalivaatimusten tarken-
tamiseksi. 

Rakennepoikkileikkausten laadinnassa  otetaan huomioon mitoittava liikenne- 
kuormitus (rakenteet sekä korkeamman että alemman luokan teille). Raken-
teiden kehittämisessä hyödynnetään  Value Engineering  -menettelyä, jolla 
varmistetaan taloudellisten tekijöiden riittävä huomioon ottaminen tuotekehi-
tyksessä. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  200 000  mk.  

5. ROUTAMALLIEN  ARVIOINTI HAVAINTOTIEAINEISTOLLA  (210.50(1))  

Roudan vaikutuksiin liittyvää tutkimusta  on  tehty useissa eri maissa. Tutki-
mukset ovat tavallisesti keskittyneet routanousun sekä rakenteen sulamispeh-
menemisen arviointiin.  Sen  sijaan routanousun yhteyttä tien  pinnan  epätasai-
suuteen  ja  tien  pinnan vaurioihin  on  selvitetty rajoitetummin. 
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Tutkimuksen tavoitteena  on  kartoittaa nykyiset sekä kotimaiset että ulkomai-
set mitoitussuositukset  ja  -menetelmät, joita voidaan käyttää hyväksi arvioita-
essa tierakenteiden routanousua, sulamispehmenemistä  ja  niistä aiheutuvia 
vaurioita  ja  epätasaisuutta. Arviointimallien soveltuvuutta testataan olemassa 
olevilla havaintoteillä. 

Tutkimuksen tuloksena esitetään suositukset routimiseen, sulamispeh mene-
miseen  ja halkeamien  syntyyn vaikuttavista tekijöistä sekä niiden arviointi- 
menetelmistä. Myös  mallien  hyvyyttä arvioidaan olemassa olevan havaintotie-
aineiston perusteella. Tutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi kaikissa muissa 
tutkimusvaiheissa joko tarkentamalla nykyisiä ja/tai kehittämällä kokonaan 
uusia malleja. 

Routamitoitusmallit  ja alusrakenteen sulamispehmenemistä  kuvaavat menetel-
mät  ja  mallit kartoitetaan. Tarvittaessa hankitaan mitoitusohjelm istot laskelmia 
varten. Valittujen  mallien testaamiseksi  käytetään hyväksi nykyisiltä havain-
toteiltä  jo  olemassa olevaa tietoa. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  450 000  mk. 

TUTKIMUSVAIHEEN  I  KOKONAISKUSTANNUKSET OVAT 
 2 000 000 MK. 

6.22  Materiaalien laboratoriotutkimukset  

Tutkimusvaihe  Il  (Materiaalien laboratoriotutkimukset) koostuu seuraavista 
projekteista:  

1.  MATERIAALIEN LABORATORIOKOKEET  (220.10(6)) 

Materiaaliominaisuuksilla  on  merkittävä vaikutus tierakenteen routakäyttäyty-
miseen  ja  epätasaisuuden syntymiseen. Tällä hetkellä ei hallita riittävän hyvin 

 ja  tarkasti eri materiaalien routivuus-  ja sulamispehmenemisominaisuuksia 
vaihtelevissa  olosuhteissa tien käyttöiän aikana. Laboratoriokokeiden paino-
piste  onkin näiden materiaaliominaisuuksien tutkimisessa. 

Huonolaatuisten routivien pohjamaiden (hienorakeisten) muodonmuu-
tosominaisuudet  ja materiaalimoduulit  tutkitaan sulamisvaiheessa  ja  sulassa 
tilassa dynaamisella kolmiaksiaalilaitteella  mm.  eri kosteuspitoisuuksilla, 
jännitystasoilla  ja tiiviydessä,  jotka määräytyvät rasitustekijöitä käsittelevän 

 projektin  tuloksena. Tutkimukset tehdään VTT:n MTS-laitteella. Kokeita varten 
kehitetään näytteenvalmistustekniikka, joka mandollistaa sulavan näytteen 
(kevään tilanne) valmistamisen  ja  testaamisen. 
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Alusrakenteen sulamispehmenemisominaisuuksia,  erityisesti sulamiskonsoli-
daatio-ominaisuuksien määrittämiseksi kehitetään sulamispainumaselli.  Sen 

 avulla voidaan mitata materiaalin sulamisen edistymistä,  veden huokospainet-
ta  sekä painumaa. Kokeen tulosten perusteella voidaan määrittää  mm. 

 materiaalin sulamiskonsolidaatiokerroin sulamispehmenemislaskelmia varten. 

Materiaalien sulamispehmenemistä voidaan tutkia myös epäsuorasti sulamis-
vaiheen CBR-kokeella. 

Materiaalien hydrau liset ominaisuudet  (veden läpäisevyys, vedenpidättyvyys) 
 tunnetaan yleensä  vain  tilassa, jossa maan huokostila  on  täysin vedellä 

kyllästynyt. Normaali tila tierakenteessa  on se,  että maa-aineksen huokostila 
 on vain  osittain kyllästynyt. Vedellä osittain kyllästetyn materiaalin hydraulisia 

ominaisuuksia ei yleisesti tunneta. Myöskään jäätymisen vaikutusta vedenlä-
päisevyyteen ei tunneta riittävällä tarkkuudella. Materiaalien hydraulisten 
ominaisuuksien määrittämiseksi hankitaan tarkoitukseen soveltuva laitteisto 
ulkomailta  tai  rakennetaan kotimaassa. 

Routanousukokeissa  voidaan hyödyntää olemassa olevia laitteistoja (VTT, 
OY). 

Eriste-  ja kevennysmateriaalien kostumisominaisuuksien määrittämiseksi  ei 
ole sopivaa laitetta, minkä vuoksi tarvitaan uusi laboratoriokoemenetelmä. 

 Sen  avulla voidaan tutkia materiaalien kostumisnopeuteen vaikuttavat tekijät 
sekä tasapainokosteuden  ja vedenpaineen  välinen yhteys (vrt, projekti  334). 

Eristemateriaalien pitkäaikaiskestävyydestä  ei ole riittävästi tietämystä. Tätä 
ominaisuutta tutkitaan laboratoriossa esim. dynaamisella kolmiaksiaalilaitteella 
käyttäen syklistä kuormitusta (valmiudet  mm. VTT:ssa).  

Tutkimuksissa hyödynnetään  mm.  olemassa olevien havaintoteiden mittaus- 
tietoja. Näin voidaan laboratoriossa tutkittuja materiaaliominaisuuksia verifioi-
da kenttäolosuhteissa. 

Tutkimuksen tuloksena  on  tien päällys-  ja alusrakenteen  materiaalien routi-
misominaisuudet  ja  testaamisen laitteistot  ja  menetelmät. 

Tutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi materiaalimalleja, mitoitusta sekä 
tierakenteen toiminnallisia ominaisuuksia käsittelevissä tutkimuksissa. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  2 250 000  mk. 
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2. MATERIAALIMALLIT  (220.20(3)) 

Materiaalimalleja  tarvitaan tierakenteen mitoituksessa  sen  käyttäytymisen  ja 
 ominaisuuksien kuvaamiseksi erilaisissa olosuhteissa ajan mittaan. Tällä 

hetkellä ei hallita kaikkia routakestävyyteen vaikuttavia materiaalien ominai-
suuksia  ja  niiden ajallisia muutoksia. 

Laboratoriotulosten  pohjalta kehitetään hienorakeisten alusrakennemateriaali
-en käyttäytymismallit routanousua, sulamispehmenemistä  sekä muodonmuu-

toksia varten. Eristemateriaaleille kehitetään kostumismallit. 

Tutkimuksen tuloksena  on routimisen  voimakkuutta kuvaava ominaisuusmalli, 
jossa voidaan ottaa huomioon routaantumisnopeus,  veden  saatavuus sekä 
kuormitus. Pohjamaan sulamispehmenemisominaisu  utta  arvioidaan rou-
tanoususuhteen, tehokkaan jännityksen, sulamisnopeuden sekä sulaneen 
kerroksen vedenjohtokyvyn perusteella. Eristemateriaalien kosteusmallin 
suureina ovat tasapainokosteus  ja kostumisnopeus. 

Laboratoriotutkimuste  n  tuloksia käytetään hyväksi tierakenteen  m ito  itu ksessa 
 sekä routakestävyyden  ja  tasaisuuden mallintamisessa. 

Materiaalimallit  kehitetään saatujen laboratoriotulosten perusteella.  Mallien 
 tulee olla sovellettavissa vaihteleviin olosuhteisiin, jotta niitä voidaan käyttää 

arvioitaessa materiaaliominaisuuksien muuttumista tierakenteessa ajan 
 funktion  a.  

Tutkimuksen kustannukset ovat  300 000  mk.  

3. MALLIEN  ARVIOINTI  (220.30(3))  

Projektin  tavoitteena  on  soveltaa uutta laboratoriokokeista saatua materiaali- 
tietoutta havaintoteiltä kerättyyn tutkimusaineistoon. Tavoitteena  on  arvioida 
havaintoteiden epätasaisen routimisen, sulamispehmenemisen  ja  tien  pinnan 
halkeilun  muuttumista materiaalien ominaisuuksien  ja  niissä tapahtuvien 
ajallisten muutosten perusteella. 

Tutkimuksen tuloksena saadaan tietoa laboratoriossa määritettyjen materiaa-
liominaisuuksien vertailtavuudesta arvioimalla laboratoriossa määritettyjä 
ominaisuuksia routimisen  ja sulamispehmenemisen  osalta havaintoteiltä 
saataviin ominaisuusarvoihin. 

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään tierakenteen routakestävyyden arvioin  n is- 
sa ja mitoitusohjelmien  kehittämisessä. 
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Ominaisuusmallien  arviointi tehdään vertaamalla tarkennettujen materiaali-  ja 
mitoitusmallien  tuottamia tuloksia havaintoteiden mittaustietoihin. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  750 000  mk. 

TUTKIMUSVAIHEEN  Il  KOKONAISKUSTANNUKSET OVAT 
 3 300 000 MK. 

6.23  Rakennekokeet 

Rakennekokeilla  tarkoitetaan sellaisia routimiseen  ja sulamispehmenemiseen 
 liittyviä kokeita, joissa rakenteet, jotka ovat tehokkaasti instrumentoitu tiera-

kenteen routakäyttäytymisen mittaamiseksi. 

Suomessa  on  tehty joitakin routimiseen liittyviä koerakenteita viime vuosina. 
Jatkossa kehittämistarpeet kohdistuvat sulamispehmenemisen mekanismin 
hallintaan sekä lämmöneristysmateriaaleihin liittyviin tutkimuksiin erilaisissa 
olosuhteissa. Erityisesti vaikeasti hallittavissa olevan sulamispehmenemisen 
tutkiminen edellyttää koerakenteista saatavaa tietoutta,  jota  voidaan käyttää 
hyväksi mitoitusmallien verifioinnissa. 

Tutki musvaihe  Ill (Rakennekokeet)  koostuu seuraavista projekteista: 

 1. RAKENNEKOKEIDEN  SUUNNITTELU  (230.10(2-6))  

Projektin  tavoitteena  on tutkimustavoitteiden määritys  sekä tutkittavien raken-
teiden  ja  materiaalien valinta, rakenteiden mitoittaminen sekä suunnitelmat 
rakenteiden instrumentoi  nn ista  ja mittausjärjestelmistä. 

Rakennekerrokset  ja  niiden materiaaliominaisuudet määritellään routamitol-
tuksen sekä sulamispehmenemisen mitoituksen perusteella. Mitoituksen 
lähtötietona hyödynnetään  mm.  materiaalien ominaisuustietoja, jotka  on  saatu 
laboratorio-  ja havaintotietutkimusten  tuloksena. Rakenteiden mitoituksessa 
tulee varmistaa, että tuloksena saadaan riittävän suuret routanousut  ja 
alusrakenteen sulamispehmenemisestä  aiheutuvat moduulimuutokset teoreet-
tisten  mallien verifioimiseksi.  Tarkastelussa  on  mukana myös luotetta-
vuusanalyysit, jonka avulla voidaan ottaa huomioon mitoituksen riskitasot eri 
ratkaisuvaihtoehdoissa. 

Tutkimuksessa selvitetään koerakenteiden pohjamaan routakestävyyteen  ja 
sulamispehmenemiseen  liittyvät mittaus-  ja testausmenetelmät  sekä mittalait

-tet ja anturit mittausjärjestelmineen.  Näitä ovat  mm.  roudan syvyyttä, lämpöti- 
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laa, huokospainetta, vesipitoisuuksia  ja pystysiirtymiä  mittaavat laitteet. 
Lisäksi koerakenteisiin voidaan asentaan jännitys -ja muodonmuutosantureita 

 sekä painerasioita. Tutkimus sisältää myös uusien mittauslaitteiden  ja anturei
-den  hankinnan  tai  olemassa olevien laitteiden jatkokehittämisen tarpeen 

mukaan. 

Lisäksi koerakenteissa tutkitaan tierakenteiden  ja pohjasuhteiden  ainetta 
rikkomattomien  ja rikkovien testimenetelmien  soveltuvuutta  ja  luotettavuutta 
materiaaliparametrien  in-situ  ominaisuuksien mittaamiseksi. 

Tutkimuksen tuloksena  on  yksityiskohtaiset suunnitelmat rakenteista, instru-
mentoinnista sekä rakenteilla tehtävistä mittauksista  ja  tutkimuksista. 

Koerakenteet  toteutetaan piirien avustuksella  ja  kustannuksella suunnitelmien 
mukaisella tavalla. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  250 000  mk.  

2. KOERAKENTEIDEN  RAKENTAMINEN, SEURANTA  JA  TULOKSET 
 (230.20(2-6))  

Tutkimus sisältää koerakenteiden käytännön toteutuksen suunnitelmien 
mukaisesti. Tämä käsittää koerakenteiden rakentamisen sekä koerakenteisiin 
liittyvien tutkimusten fyysinen toteuttamisen instrumentoinnin, mittausjärjestel

-mien  asentamisen, kokeiden tekemisen, tiedonkeruun sekä tietojen tallennuk-
sen osalta. Projektiin sisältyy myös tulosten dokumentointi. 

Koerakenteeseen asennettujen antureiden  ja  laitteiden avulla mitataan 
tierakenteen tilassa tapahtuvia muutoksia (lämpötila, kosteus, huokospaine 
jne.) sekä rakenteen käyttäytymistä (slirtymät, muodonmuutokset,  E-moduulit) 
routimisen  ja sulamispehmenemisen  seurauksena. Alusrakenteen  E-moduulin 

 vaihteluita tutkitaan kuormittamalla rakenteita  pin nalta esim. pudotuspainolait-
teen  avulla. 

Tutkimuksessa selvitetään koerakenteiden routimiseen  ja alusrakenteen 
sulamispehmenemiseen  vaikuttavat rakennetekijät (materiaaliominaisuudet, 
kerrospaksuudet) sekä ilmasto-  ja olosuhdetekijät.  Lisäksi tutkimuksessa 
mallinnetaan  em.  tekijöiden vaikutusten suuruutta rakenteen käyttäytymiseen 
(slirtymät, muodonmuutokset). 

Tarkastelu sisältää vertailun kenttämittaustulosten  ja  teoreettisten tarkastel  u- 
jen  tuottamien tulosten välillä epätasaisen routanousun  ja siihin  vaikuttavien 
tekijöiden sekä alusrakenteen  E-moduulien  osalta. Myös lämpötilojen  ja 
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kosteuden muutoksia ennustavien  mallien  luotettavuus arvioidaan kenttäha-
vaintojen perusteella. Tutkimuksessa verrataan myös materiaalien tunnettuja 
ominaisuuksia ainetta rikkomattomilla tutkimusmenetelmillä (esim. geofysikaa-
liset mittaukset) saatuihin tuloksiin. 

Tutkimuksen tuloksena saadaan tierakenteen routakäyttäytymiseen (slirtymät, 
 E-moduulien  vaihtelut) vaikuttavat päämuuttujat, jotka tulee tuntea rakenteen 

toiminnallisten ominaisuuksien hallitsemiseksi. Tuloksena  on  myös laskenta- 
menetelmät  ja  mallit, joiden avulla voidaan kvantifioida kyseisten tekijöiden 
suuruudet rakenteen käyttäytymiseen (routiminen, alusrakenteen sulamispeh-
meneminen) ottamalla huomioon olosuhteiden ajalliset muutokset (eri vuo-
denaikojen vaikutukset). Kehitetyt laskentamenetelmät  ja  mitoitusmallit 

 perustuvat kenttämittausten  ja  analyysissä  käytettyjen teoreettisten laskenta - 
ja  mitoitusmallien  tuottamien tulosten vertailuun. 

Tutkimuksen tuloksena voidaan arvioida laboratoriokokeiden perusteella 
määritettyjen materiaaliominaisuuksien yhteys koerakenteesta mitattuihin 
ominaisuuksiin. Myös ainetta rikkomattomien tutkimusmenetelmien soveltu-
vuus rakenne-  ja  materiaaliominaisuuksien kuvaamiseksi  saadaan selville. 

Tuloksena saadaan myös käsitys käytettyjen ilmastomallien tarkkuudesta  ja 
 luotettavuudesta mitattujen  ja  ennustettujen  tietojen vertailun tuloksena. 

Tuloksia käytetään hyväksi tasaisuude  n  ja  routakestävyyden mallintamiseen 
 liittyvissä tutkimuksissa. Lisäksi tutkimuksella  on  yhteys kuormituskestävyyden 

mallintamiseen, jossa arvioidaan liikennerasitusten vaikutukset rakenteen 
käyttäytymiseen eri olosuhteissa (alusrakenteen kevään  E-moduuli).  

Tutkimuksessa hyödynnetään myös olemassa olevilta koerakenteilta kerättyjä 
tietoja. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  2 100 000  mk. Koerakenteiden tekeminen 
toteutetaan piirien toimesta  ja  kustannuksella suunnitelmien mukaisella 
tavalla.  

3.  TULOSTEN ARVIOINTI  (230.30(1))  

Tutkimuksen tavoitteena  on  arvioida koerakennetulosten perusteella kehitetty - 
lä  ja  tarken nettuja tierakenteen routakäyttäytymistä  sekä alusrakenteen 
sulamispehmenemistä kuvaavien  mallien  soveltuvuutta havaintotieaineistolla. 
Tavoitteena  on  arvioida havaintoteiden epätasaista routimista, sulamispeh-
menemistä  ja  tasaisuuden muuttumista tierakenteen käyttäytymisen tarkem

-man  hallinnan  seurauksena. 
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Tutkimuksen tuloksena voidaan tarkentaa routakestävyyden  ja  epätasaisuu-
den ennustemalleja hallitsemalla entistä paremmin  ja  tarkemmin rakenteen 
käyttäytymisen vaihtelut ajan funktiona muuttuvissa liikenne-  ja  ilmastorasituk-
sissa.  

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään routakestävyys-  ja  tasaisuusmallien 
 kehittämisessä. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  850 000  mk. 

TUTKIMUSVAIHEEN  Ill  KOKONAISKUSTANNUKSET OVAT  3 200 000 MK. 

6.24  Koetiet 

Koeteiden  avulla testataan tutkimusohjelman tuloksia todellisissa liikenne-  ja 
 ilmastorasituksissa  pitkän aikajakson kuluessa niiden taloudellisuuden  ja 
 luotettavuuden osoittamiseksi. Tutkimusvaihe  V (Koetiet)  koostuvat seuraavis-

ta projekteista:  

1. KOETEIDEN  SUUNNITTELU  (250.10(3))  

Projektin  tavoitteena  on  määrittää koeteillä tutkittavat rakenteet  ja  materiaalit 
sekä laatia instrumentointi-  ja  mittaussunnitelmat  rakenteen toimivuuden 
arvioimiseksi. Suunnittelu-  ja  mitoitustehtävät  ovat samantyyppisiä kuin 
koerakennekokeissa. 

Tuloksena  on  yksityiskohtaiset suunnitelmat, joiden perusteella routimiseen  ja 
 alusrakenteen sulamispehmenemiseen  liittyvät koetietutkimukset toteutetaan. 

Suunnitelmat sisältävät  mm.  tarvittavat pohjatutkimukset  (tai  vanhan raken-
teen tilan selvittämisen), tutkittavat rakennetyypit  ja  materiaalit sekä instru-
mentointi-  ja  mittaussuunnitelman. Koetietutkim uksessa  käytettävien muuttuja-
kombinaatioiden valinnassa hyödynnetään tarvittaessa koesuunnittelun 
periaatteita. 

Koeteiden  rakenteet mitoitetaan uuden tietämyksen perusteella siten, että 
analyysin tuloksena saadaan selville tierakenteen routakäyttäytymisen, 
alusrakenteen sulamispehmenemisen, vaurioitumisen  ja  tasaisuuden muuttu-
misen välinen yhteys todellisissa kuormitus-  ja  rasitustiloissa  valitun tarkaste-
luajanjakson aikana. Mitoituksessa hyödynnetään luotettavuusanalyysin 
tuloksia, jonka avulla voidaan ottaa huomioon lähtötietojen hajontojen (esim. 
alusrakenteen epähomogeenisuus) vaikutukset tierakenteen toiminnallisten 
ominaisuuksien muuttumiseen. 
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Tutkimuksen tuloksena  on  suunnitelmat tierakenteen (sisältää pohjamaan) 
tasaisuuteen  ja routakestävyyteen  liittyvien tietojen mittaus-  ja  tutkimus- 
menetelmistä, joiden avulla seurataan tierakenteen tilassa tapahtuvia pitkäai-
kaisia muutoksia todellisten liikenne-  ja ilmastorasitusten  vaikutuksesta. 
Lisäksi tuloksena  on  suunnitelma materiaaliparametrien  in-situ  ominaisuuksi-
en määrittämisessä käytettävistä laitteista  ja  menetelmistä. 

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään koeteiden seurantaan liittyvässä projek-
tissa. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  200 000  mk.  

2. MATERIAALIEN  JA  RAKENTEIDEN VALMISTUS  (250.20(5))  

Uusien  ja peruskorjattavien tierakenteiden  taloudelliseen toteuttamiseen 
voidaan vaikuttaa materiaalien  ja  rakenteiden valmistukseen liittyvän kehitys-
työn kautta.  Tien  päällysrakenteen  osalta keskeisimmät valmistusmenetelmien 
kehittämistarpeet liittyvät korvaavien runkomateriaalien  (mm.  vanhojen teiden 
rakennemateriaalit, kevytsora, moreeni) käytön kehittämiseen sekä työnaikai

-sen mittaustekniikan  kehittämiseen. Tämä  osa  on  yhteneväinen kuormituskes-
tävyydessä  esitetyn vastaavan  projektin  kanssa. 

Lisäksi routarakenteissa käytettävien materiaalien  ja  rakenteiden valmistuk-
seen liittyvässä tutkimuksessa otetaan huomioon pohjamaan homogenisointiin 
sekä eristemateriaalien rakentamistekn iikkaan liittyvät erityispiirteet.  

Projektin  tuloksena  on  uudet menetelmät korvaavien materiaalien levittämi-
seksi tielle. Tuloksena  on  myös uusien mittalaitteiden kehittäminen  ja  käyt-
töönotto työmaalla työn tuloksen  ja tuloksellisuuden seuraamiseksi.  Lisäksi 
tutkimuksessa saadaan selville pohjamaan homogenisointiin  ja eristemateri-
aalien rakentamistekn iikkaan liityvät  uudet menetelmät. 

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään koeteiden rakentamisessa, jotka toteute-
taan piirien avustuksella  ja  rahoituksella suunnitelmien mukaisella tavalla. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  900 000  mk.  

3. TUOTANNON LAATU  (250.30(5))  

Tierakenteen  laatu vaikuttaa merkittävästi  koko  rakenteen käyttäytymiseen  ja 
routakestävyyteen.  Merkittävät laatupoikkeamat aiheuttavat tierakenteen 
ennenaikaisen  ja hallitsemattoman vaurioitumisen,  mikä ilmenee tien  pinnan 
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epätasaisena routimisena, sulamispehmenemisen  aiheuttamana rakenten 
derformaationa  ja halkeamina.  

Tutkimuksen tavoitteena  on  selvittää tierakenteen laatuun vaikuttavat tekijät 
sekä kvantifioida niiden vaikutukset tierakenteen routimiseen  ja sulamispeh

-menemiseen. Laatumuuttujia ovat  mm.  materiaalien rakeisuus, lujuus (me-
kaaninen hienoneminen)  ja tiiveys.  Tarkastelussa otetaan huomioon laatu- 
muuttujien hajonnat  ja  poikkeamat tavoitearvoista. 

Tutkimuksen tuloksena saadaan selville ne laatutekijät, joilla  on  merkittävä 
vaikutus rakenteen epätasaiseen routimiseen  ja  jotka tulee saada hallintaan 
reaaliaikaisen laadunvalvonnan välineiden  ja laatujärjestelmän  kehittämisen 
tuloksena. Lisäksi tuloksena  on  menetelmät, joiden avulla voidaan määrittää 
laatupoikkeamien vaikutukset tierakenteen tasaisuuden  ja routakestävyyden 

 muuttumiseen. 

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään koeteiden rakentamisessa. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  900 000  mk. 

TUTKIMUSVAIHEEN  V  KOKONAISKUSTANNUKSET OVAT  2 000 000 MK. 

6.3  Rakenteiden kehittäminen geotekn  isen  kantavuuden 
kannalta 

Geoteknisen  kantavuuden tutkimusprojektit  on  muodostettu osin  varsin 
 kapea-alaisistakin osaprojekteista, joiden toteuttaminen erillisenä  ja  itsenäise-

nä ei ole useinkaan mandollista  tai  ainakaan järkevää. Projektien kapea- 
alaisuutta voidaan kuitenkin perustella tavoitetulosten konkretisoitumisella, 
mikä  on  tällä menettelyllä saavutettu. Ennen näiden projektien käynnistymistä 
tehdään kaikkien toisiinsa liittyvien projektien linkitys  ja  tarvittaessa useam-
mankin osaprojektin yhteenliittäminen tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudek-
si tarvittaessa yhdessä kuormitus-  ja routakestävyyden  projektien kanssa. 
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6.31  Geotekniset  perusteet  ja pohjasuhteet, tavoitekriteerien 
 soveltaminen, pohjan toiminnalliset ominaisuudet 

Tutkimusvaihe  I  koostuu seuraavista projekteista:  

1.  PERUSTEIDEN SELVITTÄMINEN  JA  TARKENTAMINEN  (311)  

Tielaitoksen geoteknistä  suunnittelua varten esittämät tien sallitun painuman 
arvot  on  esitetty Maarakennusalan tutkimus-  ja suunnitteluohjeissa  sekä 
myöhemmin uudistetuissa "Tiegeotekniikan yleiset mitoitusperusteet"-jul-
kaisussa vuodelta  1993.  Julkaisussa  on  esitetty ohjeellisia arvoja myös 
poikkisuuntaiselle painumalle  ja  kaltevuuden muutoksille. Ohjearvojen taustal-
la  on  sallittu, ajoneuvon kuljettajan kokema maksimipystykiihtyvyys, mikä 
eräitä yksinkertaistuksia tekemällä  on  muunnettu geotekniselle suunnittelulle 
käyttökelpoisemmiksi geometrisiksi vaatimuksiksi.  Tien  tasaisuuden mittana 
käytettävän IRI  (International Roughness  lndex) -arvon  ja  siitä johdettujen 
tasaisuusvaatimusten  ja geoteknisen  suunnittelun ohjeiden vaatimusten 
keskinäistä yhteensopivuutta ei ole selvitetty. 

Tielaitoksen  taholta  on  esitetty, että nykyisten ohjeiden sekä kokonais-
painuman suuruuden että pituus-  ja sivukaltevuuden  muutoksen numeroarvot 
ovat suurehkoja. Voimassa olevien painumakriteerien samoinkuin tien lilken-
teellisen (tieteknisen) tasaisuuden  ja painumien välisen  riippuvuuden selvittä-
minen  ja  tarkistaminen eri tekijät huomioon ottaen  on  tarpeen  ja  tarkoituksen-
mukaista. Ajomukavuuden lisäksi  on  kuitenkin tarkasteltava myös eri päällys-
tetyyppien kestämät muodonmuutokset sekä kuivatuksen  ja  tiehen liittyvien 
(kuuluvien) muiden rakenteiden mukanaan tuomat rajoitukset sallitun painu - 
man  suuruudelle.  

1.1  Painumakriteerit  (311.10) 

1 .11  Ulkolaiset  raja-arvot  (311.11(1))  

Painumakriteerit-  projektin  tavoitteena  on  laatia  ja  esittää tien pohjarakentei
-den  mitoituksessa  ja  suunnittelussa Suomessa noudatettavat tarkistetut 

kokonaispainuman  ja painumaerojen  raja-arvot (kriteerit), jolloin lähtökohtana 
ovat nykyiset kriteerit  ja  niiden soveltamisesta saadut kokemukset. Näiden 
kriteerien laadinnan tausta-aineistoksi kootaan ulkomailla käytössä olevia tien 
painumakriteerejä  ja  niiden perusteet. Tarkastelu kohdistetaan ensisijaisesti 
sellaisiin maihin, joissa geologiset  ja  I tai  ilmastolliset  olosuhteet ovat Suo-
mee  n  verrattavia, esim.  Pohjoismaat,  Kanada,  Pohjois-Amerikan pohjoisosat, 
Hollanti, Japani jne. Suoritetaan vertailu ulkomaisten  ja  Suomessa käytössä 
olevien kriteerien kesken. Tutkimus  on  pääosaltaan kirjallisuustutkimusta. 
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1.12  Tiehen liittyvät rakenteet  (311.12(1)(2))  

Tavoitteena  on  esittää tiehen liittyvien rakenteiden (pylväät, portaalit, reunaki
-vet yms.)  ja  tien  alle  tai  sivuun rakennettavien esim. kuivatusrakenteiden 

(sivuojat, salaojat, rummut)  tai meluseinärakenteiden  toimivuuden edellyttä-
mät painuma-  ja  siirtymäkriteerit.  Tässä yhteydessä tarkastellaan myös tiehen 
"jälkiasennettavia" rakenteita. Tiehen liittyvät rakenteet eivät aina tule huomi-
oiduksi tien geoteknisessä suunnittelussa  ja  tien painumakriteerejä tarkastel-
taessa.  Tien  runsas painuminen saattaa johtaa rakenteiden vaurioitumiseen 

 tai  vakaviin toimintahäiriöihin (esim. kuivatuksen toimimattomuutteen). Näiden 
rakenteiden painuma-  ja  siirtymäkriteereitä  ei voida johtaa tien liikennöitävyy

-den  kriteereistä. 

Tutkimuksessa kartoitetaan tiehen liittyvät painumille  ja  siirtymille alttiit 
 rakenteet  ja  tarkastellaan teoreettisesti näiden rakenteiden toiminnallisia 

siirtymäkriteereitä. Tarkasteluja täydennetään käytännön kokemuksilla 
rakenteiden toiminnasta silloin, kun siirtymiä  on  tapahtunut (yhteys projektiin 

 Y10.10(1)). 

Tarkastelujen  perusteella pyritään laatimaan ohjeet tiehen liittyvien rakentei-
den siirtymien  raja-arvoista  ja  näiden vaikutuksesta  I  huomioon ottamisesta 
itse tien geoteknisessä suunnittelussa  ja  painumamitoituksessa. Tarkastelujen 

 pohjalta esitetään myös vaatimuksia itse rakenteille  ja  niiden sijoittelulle. 
Tutkimus  on  pääosiltaan kirjallisuustutkimusta sekä tielaitokselta mandollisesti 
löytyvän tätä tutkimusta palvelevan käyttökelpoiseksi havaittavan kokemuspe-
räisen materiaalin läpikäyntiä  ja  käsittelyä. 

TIEL:ssa  on  parhaillaan meneillään tielinjalla olevien rakenteiden painumiin 
liittyvien ongelmien kartoitustyö  ja  esiintyvien haitallisten painumien syiden 
arviointi sekä siirtymärakenteiden suunnitteluperusteiden kehittäminen 
(projekti"Tiepengerten siirtymärakenteet pehmeiköillä"). Selvitys  on  ohjelmoi-
tu valmistuvaksi syyskesällä  1994.  Tässä esitetty projekti, vaikkakin  se  eroaa 
sisällöltään  ja  tavoitteiltaan  em. tielaitoksen  projektista, tulee ohjelmoida tuon 
TIEL:n selvitystyön jatkoksi,  sen  tuloksia hyödyntäväksi  ja  löydettyjä tutkimus- 
tarpeita tyydyttäväksi. Tutkimusaiheet tulee yksilöidä selvityksessä esille 
tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi. 

Projektien  311.11  ja  311.12  tulosten perustella laaditaan tarkistetut tien  ja 
 siihen liittyvien rakenteiden suunnittelussa sovellettavat painumakriteerit. 
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1 .2 Tien  oainumien  vaikutus tasaisuuteen  (311.20(1  

Tavoitteena  on  selvittää nykyisten painuman  raja-arvojen  ja IRI-mittausarvo-
jen  välistä riippuvuutta sekä selvittää, onko IRI-arvoista johdettavissa geomet-
riset painumakriteerit geoteknisessä suunnittelussa käytettäväksi. Selvitetään 
esimerkkitapausten avulla myös sitä, onko mandollista soveltaa IRI-järjestel-
mää hankekohtaisessa geoteknisessä suunnittelussa  ja  onko lRl-arvoista 
kehitettävissä geoteknisen suunnittelun työkalu', jolla geotekninen suunnitte-
lija voisi kytkeä geoteknisen mitoituksen  ja  tien tasaisuuskriteerit yhteen. Tällä 

 projektilla  on  erittäin kiinteä yhteys projektiin  Y10.10,  missä tulee ottaa huomi-
oon tien geoteknisen kantavuuden (painumien) tien mitattujen spektrien 

 se I  ittäjänä.  

Tutkimuksen  311  osa-alueen projektien kustannukset ovat  450 000  mk.  

2.  MAAPOHJAA  KUVAAVIEN LÄHTÖTIETOJEN TARKKUUDEN 
PARANTAMINEN  (312) 

2.1  Kerrosrajat  (312.10) 

2.21  CPTU  (312.11(6)) 
2.22  Puristinheijarikaira  (312.12(6)) 
2.23  Sähköiset menetelmät  (312.13(6)) 
2.24  Kevytsondi  (31 2.14(6))  

Tarkoituksenmukainen  ja  riittävä (raskaiden kairausmenetelmien) menetel-
mävalikoima  kovan  pohjan  I  kallionpinnan  sekä maalajiryhmältään erilaisten 
maakerrosten kerrosrajojen määrittämiseksi geoteknistä suunnittelua edeltä-
vissä pohjatutkimuksissa  on  jo  käytettävissä. Aivan uusien kairausmenetelmi

-en  kehittämistarvetta  näiltä osin ei ole. Tulosten tulkinnan kehittämistä 
kerrosrajojen tarkemmaksi määrittämiseksi tarvitaan, jotta kokonaispainumien 

 ja  ennenkaikkea painumanopeuden  ja painumaerojen  luotettavaksi laskemi-
seksi  on  käytettävissä riittävän luotettavat lähtötiedot. Pohjasuhteiden luokitta-
miseksi pohjarakenteen valintaa varten tien esisuunnitteluvaiheessa  on 

 tarpeen kehittää uusi monitoiminen maan pintakerrosten  (2  -  3 m)  tutkimuslai
-te (vrt,  projekti  314.10).  

Tässä projektissa tavoitteena  on  parantaa nykyisin käytettävien puristin-
kairauksen  ja pu  ristin heijarikai rau ksen tulosten käytettävyyttä  ja  tulkintaa 
erityisesti kokoonpuristuvien maakerrosten rajojen  I  uotettavaksi määrittämi

-seksi sekä vettä johtavien kerrosten tarkkaan paikallistamiseen. Näiden 
asioiden selvittämiseksi pyritään yleistämään myös radiometristen menetelmi- 
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en  käyttöä. Edellämainittujen menetelmien tulosten perustella pystytään myös 
ohjaamaan esim. näytteenottoa geoteknisesti merkittäviin kerroksiin. 

Kairaustyyppisillä pohjatutkimusmenetelmillä  saadaan  vain  pistekohtaista 
 tietoa. Maakerrosten jatkuvan  ja  laaja-alaisen geometrian selvittämiseen 

kehitetään rationaalisten sähköisten menetelmien käytettävyyttä  ja  tulosten 
tulkintaa. Menetelmät muodostavat tavoiteltavan kokonaisuuden, jolla maa- 
pohja kyetään tarvittaessa kuvaamaan  2.. .3  ulotteisena jatkumona. Menetel-
mävalikoimaa  ja  menetelmien yhdistelmiä voidaan joutua täsmentämään 
edellä esitetyistä tutkimusaikana saatavien kansainvälisten kokemusten 
pohjalta. Menetelmät täydentävät, täsmentävät  ja  parantavat tarkkuudeltaan 
nykyistä tavanomaista pohjatutkimustekniikkaa (ks. myös projektit  110.30  ja 

 210.30).  

Perinteisiä menetelmiä tien esisuunnitteluvaiheen tutkimuksia täydentämään 
kehitetään tämän  projektin  yhteydessä kevyt  ja  nopea nykyisiin monitoimiko-
neisiin soveltuva "kevytsondi" enintään noin  2  -  3  metrin syvyyteen ulottuvia 
maaperätutkimuksia varten. Tällä  sondilla  pitää olla mandollista määrittää 
maan kerrosrakenne  ja  erilaisia pohjarakenteen valinnassa tarvittavia maaker

-rosten  ominaisuuksia. Menetelmäkehityksen tavoitteena  on  kyetä tekemään 
esisuunnittelun edellyttämä tutkimus kokonaisuutenaan mandollisimman 
kevyellä  ja maastokelpoisella välineistöllä.  

Tuloksena saadaan selville käytössä olevien pohjatutkimusmenetelmien 
käyttökelpoisuus  ja  toisiaan täydentävyys maakerrosten rajojen  ja  niiden 
paksuuksien sekä kerrosten luokitteluominaisuuksien määrittämisessä. 
Tulokset liitetään tämän projektikokonaisuuden  [3121  muiden alaprojektien 
tuloksiin  ja  niitä käytetään hyväksi  projektin  314.10  (Pohjasuhteiden  luokitus 
pohjarakenteen perusratkaisun valintaa varten) toteutuksessa  ja  tien pohjatut-
kimusjärjestelmän luomisessa, sisältyy projektiin  314.10.  

Tutkimuksen  312.10  osa-alueen projektien kustannukset ovat  330 000  mk. 

 2.2  Muodonmuutosominaisuudet  (312.20) 

2.21  CPTU  (312.21(6)) 
2.22  Ruuvilevykoe (dilatometri, pressometri)  (312.22(6)) 
2.23  Sähkäiset  menetelmät  (312.23(6))  

Maapohjan lähtötietojen (kerrosrajat, kerrosten geotekniset ominaisuudet) 
luotettavuuden  ja  tarkkuuden parantaminen  on  edellytys sille, että geotekni-
sessä mitoituksessa nykyisiäkin mitoitusmenetelmiä käytettäessä päästään 
nykyistä parempaan luotettavuuteen  ja  tarkkuuteen sekä kokonaistaloudellisiin 



TPPT,  Tutkimussuunnitelma vuosille  1994-2000 	 133  
TUTKIMUSTEN SISÄLTÖ  JA  SUORITUS 

pohja-  ja päällysrakenneratkaisuihin.  Koska  on  myös tarvetta edelleen 
kehittää  ja  myöskin mandollisuuksia ottaa käyttöön tarjolla olevia kehittyneem -
pia  mitoitusmenetelmiä,  on  parannettava mitoituksessa käytettävien maaker

-rosten muodonmuutosominaisuuksien määritystarkkuutta ja  luotettavuutta. 

Tarkoituksenmukainen  ja  riittävä menetelmävalikoima tavallisimpien maapara-
metrien  in-situ  likimääräiseksi määrittämiseksi  on  jo  käytettävissä. Aivan 
uusien kairausmenetelmien  tai in situ -mittausmenetelmien kehittämistarvetta 

 näiltä osin ei ole. Kuitenkin kehitetään maan pintakerrosten muodonmutos 
ym. geoteknisten ominaisuuksien alustavaan  I  likimääräiseen  määrittämiseen 
käytettävä kevytsondi [kts. projekti  312.14(6)].  Nykyisten menetelmien tulos-
ten tulkinnan kehittämistä muodonmuutosominaisuuksien  ja  erityisesti painu-
misominaisuuksien tarkemmaksi määrittämiseksi tarvitaan. Siltti-  ja lujien 
savimaiden  sekä kuivakuorikerroksen muodonmuutosominaisuuksien  in situ - 
mittaamiseksi tulee kehittää ainakin ruuvilevykoetta sekä mandollisia muita 
ainakin erityistapauksissa käyttökelpoisia painumaominaisuuksien vertikaali-
profiilin tutkimusmenetelmiä, joiden soveltuvutta tulee selvittää ainakin 
"yleisellä tasolla". Radiometriset menetelmät ovat osoittautumassa hyvin 
lupaaviksi menetelmiksi sekä kerrosten tiheyden että vesipitoisuuden määrit-
tämisessä. Niitä voidaan käyttää myös konsolidaatiotilan määrittämiseen  mm. 

 esirakentamisen  yhteydessä. 

Sähköisten mittausten  ja  tutkimusten suorittamiseksi  on  jo  käytettävissä 
erittäin hyvät kalustot  ja  laitteet. Tässä projektissa laajasta menetelmävalikoi

-masta  valitaan ominaisuusmäärityksiin tarkoituksenmukaisimmat kokeiltavat 
 ja kehitettävät  menetelmät. Kairaustulosten  ja  sähköisten mittausmenetelmien 

tulosten yhteistulkintaa kehitetään. Geologisen tiedon hyväksikäytölle painu-
maominaisuuksien tutkimusten kohdistamisessa pyritään kehittämään menet-
telytapoja [kts. projekti  312.31  Mittaustiedon  tulkinta  ja  hallinta]. Sähköisten 
menetelmien  ja  erityisesti maatutkan käyttökelpoisuus vanhan tien pohjan  ja 

 rakenteen ominaisuuksien mittaamisessa selvitetään [kts. myös projektit 
 110.30(6)  ja  210.30(6)].  

Muodonmuutosominaisuuksien  määrittämiseen kohdistuvien tutkimusten 
tavoitteena  on  parantaa  ja  tarkentaa painuman laskennan tuloksia  ja  erityises-
ti mandollistaa nykyistä tarkempi painumaerojen  ja painumaeroprofiilin 

 laskenta  ja  pienentää sekä hallita mittaustulosten  ja  sitä kautta myös painu
-ma-arvion hajontaa. Maastotutkimusmenetelmien puolella tavoitteena  on 

 tarkentaa  jo  käytössä olevan puristinkairauksen (CPTU) tulosten tulkintaa 
painuvien maakerrosten muodonmuutosominaisuuksien määrittämiseksi. 
Silttimaiden, lujien savien  ja kuivakuorikerroksen muodonmuutosominaisuuksi

-en  mittamiseksi  in situ  kehitetään ruuvilevykoetta laitteistoltaan käytännön 
kokeisiin soveltuvaksi  ja  tulosten tulkinnaltaan luotettavaksi menetelmäksi. 
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Selvitetään,  millä  menetelmillä voidaan luotettavimmin määrittää pehmeiden 
maakerrosten konsolidaationopeuteen vaikuttavat maakerrosten hydrauliset 
ominaisuudet.  Projektin  312.10  toteutus  ja  tavoitteet liittyvät kiinteästi  projek-
tin  312.20  toteutukseen. 

Projektien  312.10  ja  312.21...23  tavoitteenasettelua  on havainnollistettu  
kuvalla  19.  Sähköinen luotaus: 

Kohdistettu muodonmuutos- tulkitut erot painuma- 

Kuva  19: 	Painumaepätasaisuuden hailitsemisen  edellyttämä maapohja- 
kuvaus.  

2.24 Häiriintymättämien  näytteiden otto  (312.24(6))  

Nykyisillä näytteenottokalustoilla saadaan plastisista savista suhteellisen 
häiriintymättömiä näytteitä, joista laboratoriossa määritetyt geotekniset 
ominaisuudet suhteessa nykyisillä laskentamenetelmillä saatavien tulosten 
tarkkuuteen ovat kohtuullisen luotettavia. Parametrien määritystarkkuuden  ja 

 luotettavuuden parantaminen sekä hajonnan pienentäminen, mitkä kuitenkin 
ovat edellytyksiä kehittyneempien laskenta-  ja mitoitusmenetelmien mielek-
käälle käytälle,  edellyttävät nykyistä suurempien (suurempi halkaisija) näyttei-
den ottamista, mihin kalustoja  on  jo  saatavilla. 

Näytteenottoon  pyritään määrittelemään nykyistä suurempien  ja häiriintymät- 
tömämpien  näytteiden ottamiskalusto, minkä käyttö  on  oltava kuitenkin 
taloudellisesti mielekästä. Näytteenottoa kehitetään kokonaisuutena, käsitellen 
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ottamistekn iikkaa,  näytteiden kuljetusta  ja  käsittelyä laboratoriossa [kts. 
projektit  312.25(6)  ja  312.26(2)  sekä  313.10]. 

2.25  Ödometrikoe  (312.25(6)) 
2.26  Sekundaaripainuma  (312.26(2))  

Painumakokeiden  suorittamiseen  on  jo  nykyisin käytettävissä teknisesti  varsin 
 hyvät  ja  monipuoliset laitteistot. Kokeilla saatavat parametrit ovat käyttökelpoi-

sia käytössä olevissa painuman laskentamenetelmissä  ja parametrejä  voi-
daan käyttää pohjamaan materiaalimalleissa  ja konstitutiivisissa yhtälöissä 

 siinä laajuudessa, kun nämä ovat käytössä nykyisessä suunnittelussa  ja 
mitoituksessa.  Kokeiden tulosten toistettavuus ei ole kuitenkaan kovinkaan 
hyvä johtuen esim. näytteiden laadun vaihtelusta. Painumalaskelmien tark-
ku  utta ja  luotettavuutta heikentää erityisesti konsolidaatiotilan (konsolidaa-
tiojännityksen ) määrityksen epätarkkuus. Ödometrikokeen tulosten virhera-
joista  ja hajonnasta  ei ole tutkittua tietoa, mikä vaikeuttaa painumarvioiden 
virhetarkasteluita  ja herkkyysanalyysin  tekemistä  ja  myös vähentää painumar-
vioiden luotettavuutta. Perinteisen portaittain kuormitettavan ödometrikokeen 
rinnalle yleistyneen jatkuvapuristeisen ödometrikokeen tulosten tulkintaa  ja 

 käyttöä painumalaskelmissa  ja  varsinkaan sekundaaripainuman laskennassa 
ei hallita yhtä hyvin kuin  jo  kauan käytössä olleen portaittaisen kokeen 
tulosten käyttöä. 

Ödometrikoetta  käsittelevän tutkimuksen tavoitteena  on  kehittää työkalut 
painuman laskentaan käytettävien parametrien virhetarkastelun suorittamisek-
si  ja koetekniikasta  johtuvan menetelmävirheen määrittämiseksi. Tavoitteena 

 on  myös kehittää itse koetekniikkaa siten, että kokeen toistettavuus paranee 
 (mm.  näytteen häiriintymisen vaikutus). Projektissa selvitetään automaattiödo-

metrikokeen (jatkuvapuristeisen ödömetrikokeen) tulosten käyttäkelpo isuutta 
 ja  käyttöä painumaparametrien luotettavaksi määrittämiseksi. Sekundääri-

painuman laskentaparametrien määrittämistä tarkennetaan ödometrikokeiden 
tulosten tulkintaa kehittämällä. Laboratoriotukimusten puolella tutkimukset 
kohdistetaan erityisesti seUaisiin maalajeihin, joita  on  vaikeaa tutkia, mutta 
joiden ominaisuuksien tutkimisessa  on  suurimpia puutteita (esim. pehmeät 
savet, liejut, turpeet). Laboratoriokoetekniikan puolella yhtenä tavoitteena  on 

 myös osittain kyllästyneiden maamateriaaien (esim. ku ivakuorisavi) muodon-
muutosominaisuuksien tutkimustekniikoiden kehittäminen. 

Muodonmuutosominaisuuksien  määrittämiseen laboratoriossa kohdistuvissa 
tutkimuksissa selvitetään myös  se,  miten näytteiden häiriintyminen voidaan 
luotettavasti todeta näytteistä sekä miten  se  voidaan ottaa huomioon tulosten 
tulkinnassa  ja  ominaisuuksien / parametrien määrittämisessä. 
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Projektin  312.20  tulosten perusteella tarkennetaan nykyisiä muodonmuu-
tosominaisuuksien laboratoriokokeiden suoritusohjeita. Sekä maastomenetel

-mien  että laboratoriomenetelmien kehittämistä  ja  niiden tulosten tulkintaa 
koskevien projektien  312.10  ja  312.20  tulokset käytetään hyväksi geoteknis

-ten  laskelmien  ja geoteknisen mitoituksen kehittämishankkeissa  (projektit  321 
 ja  322),  mitkä eivät ilman muodonmuutosominaisuuksien määrittämisen  ja 

 mittaamisen kehittämistä ole tavoiteltuun tulokseen johtavia. Saadut tulokset 
käytetään hyväksi myös tien pohjatutkimusjärjestelmän luomisessa [sisältyy 
projektiin  314.10(2)].  

Tutkimuksen  312.20  osa-alueen projektien kustannukset ovat  870 000  mk. 

 2.3 Mittaustiedon  tulkinta  la  hallinta  (312.31(6))  

Tavoitteena  on  kehittää menettely eri menetelmillä mitatun pohja-  ja laborato-
riotutkimustiedon  tallentamiseksi, käsittelemiseksi  ja  hallitsemiseksi niin, että 
sitä voidaan tehokkaasti käyttää maaperän kerrosrakenteen  ja parametrivaih-
teluiden kuvaamiseksi  myös  3-dimensionaalisesti geoteknisessä  suunnittelus-
sa  ja  erityisesti  pain umaeroprofiilien  laskemisessa edelleen käytettäväksi. 
Projektissa hyödynnetään Suomessa  jo tiensuunnittelukäytössä  olevista 
järjestelmistä soveltuvimmat tiedonkäsittelyn atk-mandollisuudet. Määritetään 
tietojen sisäänsyötön muodot ottaen erityisesti huomioon tietojen monipuoli-
sen käytettävyyden mandollistaminen. Kehitetään menetelmät herk-
kyysanalyysiä  ja  eri menetelmien antaman tiedon yhteishallintaa  ja  tulkintaa 
(pistetu lkinnasta profiilitu kintaan) varten. Kehitetään myös menettelytapoja, 
joilla geologinen asiantuntemus saadaan kytkettyä kiinteäksi osaksi pohjatut-
kimustulosten käsittelyä  ja tulkintaprosessia  tavoitteena maakerrosten jatku-
vuuden määrittäminen (pistekohtaisen tiedon tulkinta pisteiden välillä  ja 

 erityisesti geologisissa muutoskohdissa). Projekti ei ole atk-ohjelmointiprojekti, 
vaan siinä pyritään täsmentämään atk-ohjelmoinnin tarvitsemat reunaehdot  ja 
tulostavoitteet. Ohjelmointityö  jätetään alan erikoisorganisaatioiden tehtäväksi. 

Projektiin  312.31(6)  liittyy myös tietopankin sisällön määrittäminen  ja  alkuun- 
paneminen. Tietopankkia voidaan käyttää tarkasteltaessa empiirisiä yhteyksiä 
(vuorosuhteita) avainparametrien  ja maakerrosten  maastossa  tai  laboratorios-
sa mitattujen suureiden välille. Tällaisia vuorosuhteita voidaan taloudellisesti 
käyttää ennenkaikkea tien esisuunnitteluvaiheessa silloin, kun tutkimusten 
määrä  on  vielä suhteellisen vähäinen  ja puuttellinen mitatun  tiedon perusteel-
la tapahtuvien päätelmien tekoon. 

Projekti  312.20  sisältää runsaasti tutkimusmenetelmien kehittämistä  ja 
 kokeellista tutkimusta sekä maastossa että laboratoriossa kuten myös mitatun 

tiedon tallenn ukseen, käsittelyyn  ja  hallintaan liittyvää atk-menetelmien 
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kehittämistä. Vaikkakin pääosa tutkimuslaitteista  on  valmiina eri tahoilla 
käytettävissä, jouduttaneen laitteiden täydennyksiä hankkimaan. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  250 000  mk  

3. TURVE  (313.10)  

Turvetta ei tienrakentamisessa ole aiemmin koettu hyvin suureksi ongelmaksi, 
koska suoalueet  on  usein pystytty kiertämään. Matalilla turvealueilla tiepenger 

 on  yleensä perustettu massanvaihdolle, mutta  varsin  usein lopputuloksena  on 
 ollut epätasaisesti painuva  tie.  Joissakin tapauksissa syvillä suoalueilla  on 

 rakennettu myös "kelluvia' penkereitä, jolloin jatkuvat korjaustoimenpiteet ovat 
yleensä tarpeen. Kokeilun  ja  kehittämisen alaisena  on stabiloinnin  käyttö 
turpeen kantavuuden parantamiseksi. Kun tien laatuvaatimukset asetetaan 
nykyistä korkeammalle  ja  otetaan huomioon myös tienrakentamiselle asetetut 
ympäristövaatimukset (kaivumassojen läjitys),  on  myös turvealueille pystyttä-
vä rakentamaan nykyistä laadukkaampia  ja taloudellisempia  teitä. Tämä sama 
koskee myös vanhojen teiden parantamista. Turvetta tien rakennuspohjana 

 on  tukittu hyvin vähän  ja sen  mukaisesti suunnittelussa tarvittavaa turpeen 
ominaisuuksien  ja  käyttäytymisen tietoa  on  vähän. Jonkin verran sovellutus-
kelpoista tietoa  on  saatavissa ulkomaisista tutkimuksista, esim. Kanadasta, 
Norjasta  ja  Venäjältä. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  koota  se  tieto, mitä turpeesta tienrakentamisessa 
 on  saatavissa. Selvitys kohdistuu sekä turpeen ominaisuuksiin että tien 

painumien, erityisesti sekundaaripainuman  ja stabititeetin  laskemiseen 
turvepohjilla. Tutkimukset kohdistetaan myös turpeen tutkimus-  ja näytteenot-
tomenetelmiin (liittymäkohta  projektiin  312.20).  

Projekti  on  luonteeltaan lähinnä esiselvitys  ja  se  perustuu pääosiltaan kirjalli-
suuden  ja  nykyisten kokemusten läpikäyntiin. Tuloksena laaditaan nykytilara-
portti sekä esitetään ne aiheet, joihin tutkimusta olisi kohdistettava. Laaditaan 
näille aiheille tutkimusohjelmat. Tutkimuksen mandollisesta käynnistämisestä 
TPPT -ohjelmassa sovitaan erikseen. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  200 000  mk.  

4. POHJASUHTEIDEN  LUOKITUS POHJARAKENTEEN PERUSRATKAISUN 
VALINTAA VARTEN  (314.10) 

Tielinjalla käyttökelpoisimpien pohjarakenneratkaisujen  (routa  ja geotekninen 
 kantavuus) valinta  ja  vaihtoehtoisten ratkaisujen keskinäinen vertailu esisuun- 

nitteluvaiheessa edellyttää, että eri rakenneratkaisuille merkitsevät maaston 
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ominaisuudet kyetään tarpeellisessa laajuudessa  ja  tarpeellisella tarkkuudella 
nimeämään  ja  tunnistamaan  jo  aikaisessa suunnittelun vaiheessa. Pohjara-
kenneratkaisujen toimintaperiaatteet  ja  niiden funktiot tien toiminnallisten 
vaatimusten saavuttamisessa  on  oltava tätä projektia tehtäessä tunnettuja. 
Alustava rakenneratkaisun valinta pohjasuhdetekijöiden avulla voidaan tehdä 
esim. seuraavien maapohjaa  ja  ympäristöä kuvaavien ominaisuuksien 
perusteella. Luettelo täydentyy  ja täsmentyy erillisprojektien  tulosten perus-
teella. 
- 	 pohjamaan kokoonpuristuvuus  (kovuus 
- 	 pohjamaan routivuus 
- 	 paikallinen  ja  alueellinen kuivatettavuus 
- 	 pohjamaan kaivettavuus 
- 	 kaivettavan  materiaalin maarakennusominaisuudet: kuijetetta - 

vu us, läjitettävyys, ti ivistettävyys, u udel lee nkäsite Itävyys 
 (jalostus) 

- 	 muutokset rakennetulle  ja luonnonympäristölle, pohjavesikon- 
taktien  muutokset. 

Tavoitteena  on  laatia luokitusjärjestelmä, mitä voidaan käyttää pohjaraken-
nusratkaisun valinnassa (Ri,  R2, R3)  jo  tien esisuunnitteluvaiheessa (vrt. 
projekti  Yl  0.60).  Luokitus laaditaan uuden tien rakentamistarpeisiin.  Projektin 

 alussa määritellään luokitussuureet. Luokituksen perustana olevien (esim. 
edellämainittujen) pohjamaan ominaisuuksien määrittämismenetelmät (kartois

-ta kairausmenetelmiin)  ovat suurelta osin  jo  olemassa  tai  ne kehitetään 
 projektin  312.14(6)  yhteydessä. Pohjasuhteiden muuttuminen vaakasuunnas

-sa  on  mandollista karkeasti arvioida  jo  nyt käyttämällä digitaalisen kuvatulkin-
nan menetelmiä ennakkoluulottomasti. Tutkimusohjelman aikana tapahtuvaa 
kehitystyötä alueella tulee seurata. 

Maapohja  luokitellaan esimerkiksi seuraavan taulukon  10 perusjakoa  sovelta-
en. 

Taulukossa  10 kevytsondilla  tarkoitetaan maastokelpoista, kevyttä 'kairaus-
menetelmää", jonka mittaustuloksina saadaan esisuunnittelun vaatimalla 
tarkkuudella  ja  tehokkuudella esimerkiksi kärkivastus (kerrosrajat, lujuus, 
karkeasti muodonmuutosominaisuudet, maalaji), huokospaine (pohjaveden- 
pinnan  sijainti, vedenjohtavuus), sähkönjohtavuus (epäsuorasti vesipitoisuus, 
suolapitoisuus-stabiloitavuus)  ja  pH (stabiloitavuus), vrt,  projekti  312.14. 
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Taulukko  10:  Esimerkki alusta vaan pohjasuhteiden luokitukseen  ja luokituk-
sen mittausmenetelmät. 

Perusjako Alajako Arviointiperuste  Mandollinen tulevaisuuden 
tutkimusmenetelmä 

Pohjamaan kokoonpuris- - Maanvarainen perus-  Kuva- ja karttainformaatio  Ihminen 
tuvuus  tammen mandollista Kasvillisuus (+  tarvittava asiantuntemus) 

- Maapohja parannet-  Geologia RuuvilevylOilatometri, 
tavissa Konsolidaatiotila Kevytsondi 
- Maapohja pohjara-  Lujuus Maanäyte 
kennettava Rakeisuus 

Pohjamaan routivuus Rakeisuus, maalaji Maanäyte, kevytsondi  
Pohjaveden sijainti  Pohjavesiputki,  sähkön- 

johtavuus 
-mittaus (kevylsondilla), 
maatutka  

Paikallinen  ja  alueellinen Topogratia,  Kuva- ja karttainformaatio 
kuivatettavuus kasvusto,  Ihminen 

pohjaveden sijainti, (^  tarvittava asiantuntemus) 
vedenjohtavuus Maanäyte, kevytsondi (huo- 

__________________________ _______________________ __________________________ kospainemittauksella) 

Pohjamaan kaivettavuus Kaivettavuus Rakeisuus Maanäyte 
______________________ ____________________ Leikkauslujuus Kevytsondi 

Kaivettavan  materiaalin Kuljetettavuus, läjitettä- Rakeisuus Maanäyte 
maarakennusominaisuu- vyys, tiivistettävyys, Leikkauslujuus Kevytsondi  
det uudelleenkäsiteltävyys Häiriintymisherkkyys Kevytsondi  

(jalostus)  pH pH  -mittaus 
Rakeisuus  

Ympäristön herkkyys Luonnonarvot  Kasvillisuus Arviointi 
rakentamiselle Pohjaveden suojelu Geologia  Kuva- ja karttainformaatio 

Ympäristöriskit Vedenjohtavuus Maanäyle, kevytsondi (huo- 
__________________________ _______________________ __________________________ kospainemittauksella) 

Omaisuuksien  syvyys- Kevytsondi (huokos - 
vaihtelu  (0.2 m)  ____________________ _______________________ painemittauksella)  

Tässä projektissa laaditaan myös  esisuunnittelun  jälkeisen vaiheen tien 
 pohjatutkimusjärjestelmä,  millä  varmistetaan mandollisimman luotettavat, 

oikea-aikaiset  ja  taloudellisesti  hankittavat  tien rakenteellisessa  ja  geotekni-
sessä  suunnittelussa  ja  mitoituksessa  tarvittavat  pohjamaan  toiminnalliset 
ominaisuudet.  Pohjatutkimusjärjestelmässä  käytettävät  tutkimusmenetelmät 

 ovat  jo  olemassa.  Tutkimusjärjestelmän laadinnassa  hyödynnetään projektien  
312.10  ja  312.20  tulokset. Tämä projekti toteutetaan  em.  projektien loppuvai-
heessa. 

Tutkimuksen kokonaiskustannukset ovat  200 000  mk. 

TUTKIMUS VAIHEEN  I  KOKONAISKUSTANNUKSET OVAT  2 300 000 MK  
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6.32 Geotekninen  suunnittelu  ja  mitoitus,  suunnittelun  ja  mitoituk
-sen  lähtötiedot,  teoriat käyttäytymisestä  ja  geotekniset 

 laskelmat  

Tutkimusvaihe  Il  koostuu seuraavista projekteista:  

1. PAINUMAN JA PAINUMAERON  LASKENTA  (321) 

Tiepenkereen painumatarkastelut  on  totuttu tekemään lähinnä kokonais-
painuman  ja sen  nopeuden pisteittäisinä tarkasteluina, mikä  on  ollut riittävää 
nykyisessä suunnittelukäytännässä. Jotta  tie  voidaan suunnitella  ja mitoittaa 
sen pinnan tasaisuusvaatimusten  (sallittujen aallonpituuksien) perusteella,  on 

 tarkasteltava  ja  voitava määrittää tiepenkereen painumaeroja tien pituus-  ja 
poikkisuunnassa  "jatkuvana painumakäyränä", painumaeroprofiilina. Tämä 
uusi tarkastelutapa edellyttää painumalaskelmilta entistä suurempaa tarkkuut-
ta  ja  luotettavuutta, mikä puolestaan edellyttää  mm. pohjasuhteiden  nykyistä 
luotettavampaa jatkuvuuden kuvausta tutkimuspisteiden (avainpisteiden) 
välillä [vrt, projekti  312]  

Nykyiset konsolidaatiopainuman laskentamenetelmät ovat sinänsä käyttökel-
poisia nykyisen käytännön (vaatimustason)  ja tiesuunnittelun  tarpeisiin. 
Painumisnopeuden ennustaminen  on  kuitenkin liian epätarkkaa esim. painu-
van tien korjaustarpeen oikean ajanhetken ennalta määrittämiseksi. Nimen-
omaan sekundääripainuman ennustaminen (kuten myöskään itse sekundaari-
painumailmiö) ei ole hallinnassa yhtä hyvin kuin primaaripainuman ennustami-
nen. Painumaerojen laskentaa tien mitoittamisen tarpeisiin ei hallita nykyisin 
yleisesti käytettävillä menettelyillä eikä laskentamenetelmillä. Tulosten 
tarkkuutta nykyisiä laskentamenetelmiä käytettäessä voidaan jonkin verran 
parantaa parantamalla geoteknisten parametrien  (in situ tai  laboratoriossa 
määritettyjen) tarkku  utta ja  luotettavuutta. 

Tarjolla  on  elementti-  ja differenssimenetelmiä,  joiden käyttö painumien 
laskennassa periaatteessa hallitaan  ja  joilla  on (askentateknisesti  mandollista 
päästä merkittävästi nykyistä parempaan painumaennusteen luotettavuuteen. 
Menetelmät  on  otettava käyttöön. Jotta näiden menetelmien käyttöönotto  on 

 taloudellisesti mielekästä, edellytetään merkittävää geoteknisten parametrien 
 ja  niiden määritysmenetelmien (esim. CPTU, ruuvilevykoe maastossa  ja 

ödometrikoe  laboratoriossa) luotettavuuden parantamista. Maassa vallitsevan 
konsolidaatiotilan määrittämiseksi  in situ-tutkimuksilla tulee kehittää nykyisten 
mittausmenetelmien (esim. siipikairaus, CPTU, ruuvilevykoe) tulosten tulkintaa 

 ja tulkintamenetelmien käyttöönottoa [vrt,  projekti  312]. 
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Numeerisilla menetelmillä  on  lähes rajoittamattomia sovellutusmandollisuuksia 
tien geoteknisessä mitoituksessa. Niitä käytettäessä pystytään huomioimaan 

 mm.  kuormitushistoria, kaivun  ja  rakentamisen vaikutukset sekä rakenteen  ja 
 maapohjan yhteistoiminta. Numeeristen menetelmien käyttö poistaa myös 

erillisten siirtymä  ja vakavuustarkasteluiden  tarpeen. Suomessa numeerisia 
menetelmiä  on  käytännössä kuitenkin sovellettu verraten vähän  ja  lähinnä 

 vain  yksittäisissä tutkimusluonteisissa tapauksissa. Tierakenteen toiminnan 
kokonaistarkastelu (yhteistoiminnan tarkastelu)  on  mandollista  ja  järkevää 

 vain  numeeristen menetelmien avulla. Viime vuosina markkinoille  on  ilmesty-
nyt useita ohjelmia, joiden soveltuvuus alustavien käyttökokemusten perus-
teella  on  varsin  lupaavalta vaikuttava. Tutkimusohjelman aikana  on  oletetta-
vaa, että numeeristen menetelmien käyttöystävällisyyden  ja  välineiden 
kehittyessä laskenta siirtyy rutiininomaisemmaksi. 

Vanhan tien  ja sen levennyksen  tai  uuden  ja  vanhan tien risteämien painuma-
erojen välttämiseksi  ja  hallitsemiseksi  on  pystyttävä määrittämään sekä 
vanhan tien  alla  olevan, usein konsolidoituneen (tiivistyneen), että myös 
levennyksen  alla  olevan maapohjan geotekniset ominaisuudet (erityisesti 
konsolidaatiotila  I  tiiveystila)  hyvin tarkasti. Sama koskee myös maapohjan  ja 

 rakenteiden routamitoitusta. Nämä molemmat ongelmat tulevat ratkaistuiksi 
painumalaskelmien  ja routamitoituksen  (projektit  210, 220  ja  230)  kehittämi-
sen myötä.  

1.1  Numeeristen menetelmien seuranta  ja  kehitys  (321.10(4))  

Koska Suomessa ei ole ainakaan rahoituksellisia resursseja suurimittaiseen 
ohjelmistokehitykseen,  on  tarjolla olevista menetelmistä etsittävä Suomen 
oloihin  ja  suunnittelu- sekä mitoituskäytäntöön eri tarpeita (geotekniset 
laskelmat, pohjarakenteiden geotekninen mitoitus) varten parhaiten soveltuvat 
ohjelmistot. Esivalinnan perusteella valituilla ohjelmistoilla  ja  1  - 2:Ua  element-
ti-Idifferenssimenetelmällä lasketaan  4  -  5  referenssitapausta  tarkkaan harki

-tuilla  käytäntöä mandollisimman hyvin vastaavilla Iähtöarvoilla. Tulostusta 
varten luodaan yksityiskohtaiset ohjeet, jotta ohjelmien antamia eri tahoilla 
saatuja tuloksia  ja  niiden luotettavuutta voidaan mandollisimman yksikäsittei-
sesti verrata  ja  arvioida. Tutkimuksessa seurataan myös markkinoille ilmesty-
viä uusia ohjelmia  ja  entisten uudistettuja ohjelmaversioita, joista tehdään 
harkiten  ja  valiten soveltuvuustarkasteluja (testausta)  ja  mandollisesti kehite-
tään pieniä muutos-  ja lisäysohjelmistoja  näihin (yleisohjelmiin implementoi-
daan geoteknisiä materiaalimalleja). 

Tutkimuksen tuloksena annetaan tien suunnittelijoille suosituksia sellaisten 
ohjelmien käytöstä, joiden todetaan parhaiten soveltuvan tiegeotekniseen 
pohjarakenteiden suunnitteluun  ja geotekniseen mitoitukseen.  Tutkimuksen 
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perusteella voidaan esittää myös ohjelmakohtaisesti niiden käyttömandollisuu
-det ja  niiden käyttöön liittyvät rajoitukset. Hyväksi todettuja ohjelmia käytetään 

TP  PT-tutkimuksen muissa projekteissa  I  osissa (kuormituskestävyys, routa- 
kestävyys) rinnan perinteisempien mitoitus-  ja laskentamenetelmien  kanssa. 
Tutkimuksen tulokset luovat perustan tierakenteen yhteistoiminnan tarkastelul-
le. Numeerisia menetelmiä voidaan käyttää myös koerakenteista (vaihe  IV) 

 Saatujen mittaustu  losten verifiointiin.  

Tutkimus  on  pääasiassa atk-laskentojen suoritusta  ja  se  edellyttää tekijöiltä 
hyvää kokemusta numeeristen menetelmien käytöstä. Vaikkakin pyrkimykse-
nä  on  hyödyntää ensisijaisesti  jo  nyt eri tahoilla olevat numeeriset ohjelmat, 
rajoitetusti joudutaan hankkimaan myös uusia ohjelmia.  

1 .2  Kuormituksen jakaantuminen penkereessä  la maapohlassa (321.20(4))  

Perinteisiä painumanlaskentamenetelmiä käytettäessä kuorm ituksen jakaantu-
minen penkereessä  ja maapohjalle  muodostaa yhden laskennan peruslähtö-
kohdista. Kun siirrytään painumaerojen profiilinomaiseen laskentaan, niin 
kuormituksen suuruuden  ja sen  jakaantumisen nykyistä tarkempi tunteminen 

 on  edellytys luotettaville laskentatuloksille. Myös penkereen  ja  maapohjan 
yhteistoiminnan tarkempi analysointi [esim.  projektin  321 .30(4)  toteutus] 
edellyttää kuormituksen jakautumisen luotettavaa tuntemista. Projekti mah-
dollistaa nykyistä kehittyneempien analyyttisten mitoitusmallien käytön ilman, 
että pohja-  ja päällysrakennetta  joudutaan tarkastelemaan samanaikaisesti. 
Siten projektia voidaan pitää eräänlaisena "ylimenovaiheen" projektina. 
Siirryttäessä numeeristen menetelmien käyttöön, voidaan kuormituksen 
jakautumisen erillinen määrittäminen "unohtaa". 

Tutkimuksen tavoitteena  on  selvittää, milloin kuormituksen jakautumista ei 
voida painumaeroprofiilin laskentaa  ja tiepenkereen  mitoitusta varten käsitellä 
kimmoteoriaan perustuvia jännityksen jakautumisen olettamuksia soveltaen. 
Teoreettisilla tarkasteluilla  ja keh ittyneil  lä laskentamenetelmillä  lasketaan 
muutamia esimerkkitapauksia  ja  tuloksia verrataan klassisilla menetelmillä 
samoilla lähtöoletuksilla laskien saatuihin tuloksiin. Tutkimuksessa tarkastel-
laan päällysrakenteen jäykkyyden  ja sen  pysyvyyden vaikutusta kokoonpuris-
tuviln maakerroksiln kohdistuvaan mekaaniseen rasitukseen  ja kuormituksiin. 
Tarkasteluissa  käsitellään maa/kiviainespen kereen ohella myös lujitettuja, 
kevennettyjä  ja holvaavia pengerratkaisuja  (liittymä projekteihin  331  ja  333.30 

 ja  334). Tarkasteluissa  otetaan staattisen kuorman ohella mandollisuuksien 
mukaan huomioon myös liikennekuorma  ja sen  dynaaminen luonne. 
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1 .3  Leikkausmuodonmuutosten  laskenta  (321 .30(4))  

Nykyiset klassiseen maamekaniikkaan perustuvat laskentamenetelmät eivät 
sovellu tierakenteessa tapahtuvan hitaan leikkausmuodonmuutosten aiheutta-
man painuman  ja siirtymien  määrittämiseen. Hitaiden leikkausmuodonmuutos

-ten  seurausten (jännitysten muuttuminen ajan mukana, materiaalien ominai-
suuksien muuttuminen, jne) mitoituksellinen hallinta  on  edellytys sille, että 
voidaan tarkastella tiepenkereen  ja alusrakenteen  yhteistoimintaa samoinkuin 
lujitteiden vaikutusta penkereessä. Tämä siirtymätarkastelu  on  merkittävä 
myös esim. levennettävän  I  korotettavan  tien reuna-alueen geoteknisen 

 hallinnan ja  rakenteiden kehitystyön kannalta (tien latistumisen estäminen) 
samoinkuin tiehen liittyvien rakenteiden suunnittelun kannalta [vrt, projekti 

 311 .12].  Numeeristen menetelmien käyttöä maapohjassa / maarakenteessa 
tapahtuvien leikkausmuodonmuutosten  ja  tien päällysrakenteiden muodon-
muutosten määrittämiseen  on  tarpeen kehittää. 

Tavoitteena  on  selvittää kehittyneempien laskentamenetelmien käyttökelpoi-
suus maapohjassa  ja penkereessä  tapahtuvien leikkausmuodonmuutosten 
aiheuttaman painuman  ja siirtymien  määrittämiseen. Tämä projekti käyttää 
hyväksi  projektin  321 .10  tuloksia.Tutkimuksen toteuteuksessa  joudutaan 
paneutumaan myös tierakenteen yhteistoiminnan tarkasteluun. 

Tutkimuksen tuloksena  on  tieto hitaasti tapahtuvien leikkausmuodonmuutos
-ten  vaikutuksesta tien painumaan  ja siirtymiin ja  menettelytavat näiden 

painumien  ja siirtymien  laskemisesta tien suunnittelussa.  Projektin  tulokset 
luovat myöskin mandollisuudet ylärakenteen  ja  maapohjan yhteistoiminnan 
tarkastelulle esim. numeerisilla menetelmillä. 

Tässä projektissa selvitetään myös päällysrakenne-  ja pengermateriaalien 
tilavuuspairiojen määritystarkkuus  erilaisilla mittaus-  ja määritysmenetelmillä 

 (liittymä projekteihin  110.30  ja  210.30).  Tavoitteena  on  esittää materiaalien 
tilavuuspainoarvoja luottamusväleineen  ja vaihtelurajoineen  rakenteissa niiden 
rakenteellisen (kuormituskestävyys)  ja geoteknisen  suunnittelun  ja mitoituksen 
(painumalaskelmat, stabilitettitarkastelut)  tarpeisiin. Tutkimuksen mandollises-
ta käyn nistäm isestä TP  PT  -ohjelmassa sovitaan erikseen.  

1 .4  Sekundaaripainuma  (321 .40(4))  

Nykyiset sekundaaripainuman laskentamenetelmät ovat  varsin  suurpiirteisiä. 
Tavanomaisessa geoteknisessä suunnittelussa tämän (sunnittelu-  ja rakenta-
misajankohdasta  kaukana tulevaisuudessa tapahtuvan) painumalajin merki-
tystä hyvin usein aliarvioidaan. Sekundaaripainuman arviointi  on  tärkeää 
esim. tien korjaustarpeen ajanhetken ennalta arvioimiseksi.  Se on  tarpeellista 
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myös siUoin, kun valtaosa primaaripainumasta tapahtuu nopeasti, kuten esim. 
pystyojitetuissa kohteissa, jolloin maakerrosten painuminen miltei tien käyt-
töönottohetkestä alkaen  on  jo sekundaaripainumaa. Sekundaaripainuman 

 merkitys  on  suuri aina, kun maakerrokset sisältävät runsaasti humusta. 
Sekundaaripainuman ajallisen kehittymisen arviointi  on  erittäin tärkeää myös 
silloin, kun vanhaa tietä korotetaan (kuormitus kasvaa). 

Tavoitteena  on  kehittää nykyisiä laskentamenetelmiä sekundaaripainuman 
tarkempaan arviointiin. Kehitystyön tuloksena sekundaaripainuman ennusteen 
luotettavuus  ja tarkku  us  paranevat.  Projektin  menestyksellisen suorituksen 
edellytyksenä  on,  että sekundaaripainuman parametrit voidaan luotettavasti 
määrittää ödometrikokeista [vrt, projektit  312.25  ja  312.26].  

Tutkimus toteutetaan lähinnä olemassa olevaan kotimaiseen aineistoon  ja 
 ulkomaiseen  (mm.  ruotsalaisten  tekemien  tutkimusten tulokset) kirjallisuuteen 

sekä saatavilla olevaan havaintom ittausaineistoon pohjautuen. Kokeita 
tehdään  vain  erittäin rajoitetusti  ja  nekin pääasiassa projektien  312.25  ja 

 312.26  yhteydessä. Tutkimuksen tuloksena esitetään sekundaaripainuman 
rationaalinen laskentaohje, mikä sisältää myös parametrien määritysmenetel

-mät.  

1 .5 Painumaeron  laskenta  (321 .50(4)) 

Tien  pinnan painuma- ja painmaeroprofiilin  laskennan hallinta  on  yksi tulevai-
suuden tiesuunnittelumenettelyn avainasioita  ja  kulmakiviä.  Vain hallitsemalla 
painumaerot  ja  erityisesti niiden esiintymis- / syntymiskohdat  on  mandollista 
tarkastella  ja  analysoida päällys-  ja pohjarakenteiden  yhteistoimintaa  ja 

 kehittää tierakenteiden suunnittelua  ja  mitoitusta tien tasaisuuden lähtökohdis-
ta [vrt, esim. projekti  110.50].  

Tutkimuksen tavoitteena  on  selvittää menettelyt, miten painumaerotarkaste-
luun otettavat kohteet  ja tielinjan  kohdat ovat tunnistettavissa kohteista, joissa 
yksityiskohtaisempi painumaerotarkastelu ei ole tarpeen. Tarkastellaan  ja 

 selvitetään,  millä  tarkkuudella käytössä olevilla laskentamenetelmillä  ja 
lähtötietojen  tarkkuus  ja  hajonta huomioonottaen painumaerot  on  mandollista 
määrittää. Kehitetään laskentamenetelmiä siten, että niillä voidaan tarkastella 
absoluuttisen painuman suuruutta, painumaeroja  ja painumamuutoksia  sekä 
paikallistaa painumaerojen esiintymiskohdat tien suunnittelussa ottaen 
huomioon myös päällysrakenteiden jäykkyys [esim. proj.  130.10].  Kehitetään 
painumerotarkastelujen tulostusmuotoja siten, että tulostus palvelee myös 
päällysrakenteen mitoitusta. 
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Tutkimuksen tuloksena annetaan suositukset  ja  ohjeet painuman  ja painuma
-erojen laskennasta  ja  laskentaan parhaiten sovetuvista menetelmistä tien 

geoteknisessä mitoituksessa  ja  suunnittelussa erilaisissa tilanteissa (esim. 
suhteessa pohjatutkim usten määrään  ja luotettavu uteen).  Myös pyritään 
esittämään painumalaskentaparametrien sallitut vaihtelurajat, joilla sallitut 
painumaerot toteutuvat. Tuloksena annetaan myös ohjeet maapohjaa kuvaa-
vien lähtötietojen tarkkuusvaatimuksista  ja  tutkimusten toteutuksesta vaihtele - 
vissa pohjasu hteissa ja  erityisesti pohjasuhteiden muuttumiskohdissa [liittymä- 
kohta projektiin  323].  Tämän tutkimuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyt-
tää  projektin  312.31  toteutusta. Lähtötietoina käytetään  mm.  projektin  311 

 tuloksia. Tulokset käytetään hyväksi laadittaessa  pal nu man  laskentaohjetta 
 [projekti  321.60].  

Tutkimus  on  pääasiassa atk-laskentamenetelmien kehitystyötä  ja laskentojen 
 suorittamista.  

1.6  Painuman laskentaohie  (321 .60(4))  

Tutkimuksen tuloksena  on  projektien  321  ja  312  alaprojektien  tulokset 
yhdistämällä laadittu luonnontilaisten hienorakeisten maakerrosten painuman 
laskentaohje, missä käytännön tiesuunnittelua silmälläpitäen esitetään 
riittävän yksityiskohtaisesti vaatimukset pohja-  ja laboratoriotutkimuksille,  eri 
painumalajien laskemisessa huomioonotettavat kuormitukset  ja  eri painumala-
jien laskemiseen soveltuvat menetelmät. Ohjeessa esitetään myös,  millä 

 tarkkuudella painuma  ja painumaerot  pystytään eri tapauksissa (laskennan 
lähtötiedot  ja pohjasuhteet  huomioonottaen) laskemaan. Ohjeen laadinnassa 
otetaan huomioon  sen liittymäkohdat stabiliteetinlaskentaohjeeseen  (mm. 

 projektin  322  tulokset). Ohje voidaan laatia senjälkeen, kun ohjeen perustan 
muodostavat projektit  321  ja  312 on  toteutettu. 

Tutkimuksen  321  osa-alueen projektien kustannukset ovat  1 025 000  mk. 

 2.  STABILITEETTILASKENTA  (322) 

2.1  Kuivakuorikerroksen huomioiminen  (322.10(4))  

Rakennettujen koepenkereiden tulosten tulkinnan yhteydessä  on  havaittu 
suuria ongelmia penkereen, kuivakuorikerroksen  ja alla  olevan pehmeän 
savikerroksen yhteisvaikutuksen mallintamisessa.  Tien  suunnittelussa  ja 
geoteknisessä mitoituksessa kuivakuorikerrosta  ei yleensä tarkastella 
painumia tasaavana  ja  kuormitusta jakavana kerroksena, mikä saattaa johtaa 
ylivarmoihin ratkaisuihin päällysrakenteiden  ja pohjarakenteiden mitoitukses-
sa.  Sitä ei myöskään yleensä huomioida kovinkaan tarkasti  ja yksityiskohtai- 
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sesti penkereen /  maapohjan stabiliteettia määritettäessä. Esim. halkeilun 
huomioonottaminen mitoituksessa  on  vaihtelevaa. Kuivakuorikerroksen 
geotekninen käyttäytyminen muistuttaa monesti enemmän hauraan materiaa-
lin kuin  plastisen  materiaalin käyttäytymistä. Kuivakuorikerroksen mekaanisiin 
ominaisuuksiin, lujuuteen  ja kokoonpuristuvuuteen,  on  nykyisessä suunnittelu- 
käytännössä kiinnitetty hyvin vähän huomiota. Tämä johtuu  mm.  siitä, että 
nykyisellä laboratoriokoetekniikalla ei osata määrittää kuivakuoren muodon-
muutosorninaisuuksia luotettavasti. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  esittää arviointiperusteet sille, milloin kuivakuori-
kerroksen huomioonottaminen tien geoteknisessä suunnittelussa  on  tarkoituk-
senmukaista  ja  milloin ei. Kuivakuorikerroksen muodonmuutos-  ja  lujuus- 
ominaisuuksien mittaamiseen  in situ  sekä näytteenottoon annetaan ohjeet  ja 

 menettelytavat  (projektin  312  tulosten perusteella). Tavoitteena  on  myös 
kehittää sellaiset käytännön suunnitteluun soveltuvat laskentamenettelyt, joilla 
pystytään ottamaan huomioon kuivakuorikerroksen todelliset ominaisuudet 
sekä painumalaskennassa että stabiliteettitarkasteluissa  ja pengertä,  kuiva- 
kuorta sekä pehmeää pohjamaata pystytään käsittelemään niiden yhteistoi-
minnan näkökulmasta. Myös kuivakuormikerroksen ominaisuuksien varmista-
mismandollisuuksia geolujitteilla tulee tarkastella. Tämän  projektin  tavoitteet 

 ja  toteutus liittyvät projektien  321 .20  ja  332.32  tavoitteisiin  ja  toteutukseen. 
Tässä projektissa käytetään hyväksi  projektin  321 .10  tuloksia. 

Tutkimuksen toteukseen liittyy sekä laskentamenetelmien kehittämistä että 
olemassa olevien kotimaisten havaintoaineistojen sekä ulkolaisten tutkimustu-
losten hyödyntämistä.  

2.2 Maapohlan tiivistymisen  vaikutus  sen  lujuuteen  (322.20(6)(4))  

Maapohjan esikuormitukseen  ja pystyojitukseen  liittyy miltei poikkeuksetta 
ylipenkereen käyttö  ja  menetelmän taloudellisuuteen vaikuttaa  mm. se,  miten 
pitkän aikaa ennen tien päällysrakenteen rakentamista esikuormitus  on 

 aloitettava. Yleensä kuormitusta joudutaan maapohjan heikon kantavuuden 
takia lisäämään portaittain. Koska kokonaiskuormitusaika pyritään kustannus-
syistä saamaan mandollisimman lyhyeksi, niin vakavuuslaskelmilla  on  ta-
vanomaistakin  tärkeämpi merkitys. Varmuustason laskiessa lähelle sallittuja 
minimiarvoja joudutaan usein myös houkutukseen käyttää suunnittelussa 
hyväksi kuormitu ksen (tiivistymisen) aiheuttamaa leikkauslujuuden kasvua 
maapohjassa. Kokonaiskuormitusajan lyhentämiseksi tulisi pystyä mittaamaan 
/ arvioimaan maapohjan lujittuminen kunkin kuormitusportaan jälkeen kuormi-
tuksen lisäämisajankohdan määrittämiseksi. Nykyisin ajankohta määritetään 
pääasiassa painumahavaintojen perusteella. Luotettavaa menetelmää luju  u- 
den  kasvun mittaamiseen  tai  edes arviointiin ei kuitenkaan ole. 
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Maapohjan lujuuden kasvun huomioonottamisella  penkereen  alla  on  merkitys-
tä myös silloin, kun  penkereessä  käytetään  lujitteita. Lujitteiden  toiminnalliset 
ominaisuudet  (käyttäarvo)  yleensä  huononevat  ajan mukana, mutta maapoh-
jan  lujittuminen  kompensoi tätä huononemista. Menetelmää tämän seikan 
huomioon  ottamiseksi lujitettujen penkereiden mitoituksessa  ei ole  (vrt. 

 projektit  333.30  ja  332.20.  

Tavoitteena  on  selvittää lujuuden kehittymisen  ja  konsolidaatioasteen  välistä 
riippuvuutta siten, että lujuus voitaisiin arvioida  esim. painumahavaintoihin 

 perustuvan  konsolidaatloasteen  perusteella. Vaihtoehtona  on  kehittää  konsoli-
daation  johdosta  lujittuvan  maapohjan  lujuudenmittausmenetelmiä (esim. 
siipikairausta)  tai  muita sellaisia  empiirisiä  menettelytapoja, joilla  lujittuminen 

 voidaan arvioida  pengerkuorman portaittaisen  korotuksen oikean  ajanhetken 
määrittämiseksi  ennakolta. 

Tutkimuksen  toteukseen  liittyy sekä  laskentamenetelmien  kehittämistä että 
olemassa olevien kotimaisten  havaintoaineistojen  sekä  ulkolaisen  kirjallisuu-
den hyödyntämistä  ja  maastossa tehtäviä mittauksia.  

2.3 Todennäköisyysteorian  soveltaminen  stabiliteettitarkasteluissa  (322.30) 

2.31  Tilastollinen varmuus  (322.31(4))  

Tutkimuksen tavoitteena  on  selvittää tilastollisten  varmuustarkastelumenetel
-mien  käyttökelpoisuus  ja  käyttämisen perusteet sekä käytöstä saatava hyöty 

tien  geotekn  isessä  suunnittelussa, erityisesti  stabiliteettitarkastelu issa. 
 Selvitetään keinot, joilla voidaan lisätä suunnittelijoiden valmiuksia käyttää 

tilastollisia menetelmiä  ja  luotettavuusanalyysiä  tien  geoteknisen  kantavuuden 
 mitoittamisessa  ja  tien suunnittelussa niiden eri vaiheissa. Suoritetaan 

vertailuja eri menetelmillä  määritettyjen  samojen  parametrien hajonnasta  ja 
 luotettavuudesta. 

Tutkimus tuottaa tuloksena johdatuksen tilastollisen menetelmien käyttöön 
tien  geoteknisessä  suunnittelussa. Pyritään esittämään menettelytapa sille, 
miten arvioidaan  geoteknisen  suunnittelun tuottamien ratkaisujen taloudelli-
suuteen liittyvä riski. Tämä projekti liittyy hyvin läheisesti projektiin  323.  Sillä 

 on liittymäkohtia  myös projektiin  Y10.80.  Tutkimuksen mandollisesta käynnis-
tämisestä  TPPT  -ohjelmassa sovitaan erikseen. 

Tutkimuksen  322  osa-alueen projektien kustannukset ovat  425 000  mk.  

TUTKIMUSVAIHEEN  Il  KOKONAISKUSTANNUKSET OVAT  1 450 000 MK 
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6.33  Rakennekohtaiset  projektit  

Pohjarakenneratkaisu ihin  liittyvät tutkimusprojektit  on  esitetty pohjaraken ne-
kohtaisesti kokonaisuuksina siten, että projekteja ei ole ryhmitelty täsmällisesti 
vaiheittain. Projektien sijoittuminen eri vaiheisiin  on  esitetty yksityiskohtaisesti 
edellä taulukossa  7 "Geoteknisen  kantavuuden vaihekohtaiset projektit". 

Tutkimusvaihe  Ill  koostuu seuraavista projekteista: 

 1. PENGERRAKENTEET (331) 

Penkereiden raken nustekniikka  on ohjeistettu  ja  periaatteessa hallinnassa. 
Erilaisten nykyisin toisarvoisiksi luokiteltavien materiaalien käyttö  on  vähäistä, 
kun niiden soveltuvuutta ei ole järjestelmällisesti tutkittu  ja  rakenteita kehitetty. 
Pengerrakenteiden mitoitus ei vastaa enää nykyisin tarjolla olevia mandolli-
suuksia, esim. differenssi-  ja elementtimenetelmiä. Mitoitusmenetelmää  on 

 kehitettävä niin, että mitoituksessa käytetään maalajien  ja maakerrosten 
 todellisia yleensä epälineaarisia toiminnallisia ominaisuuksia (parametrejä)  ja 

materiaalimalleja ja  että kuormitukset voidaan ottaa huomioon todellisina 
(staattiset  ja  liikenne). Uudet mitoitusmenettelyt edellyttävät myös (sitomatto

-mien) maamateriaalien  toiminnallisten ominaisuuksien / materiaalimallien 
kehittämistä  ja  materiaalien pysyvyyden tutkimista rakenteissa esille tulevissa 
rasitustiloissa. Tarvittavat laboratoriolaitteet ovat  jo  olemassa. Kokeissa 
sovellettavat rasitustilat tunnetaan puutteellisesti. Näitä ongelmia tutkitaan 
ku  orm ituskestävyyden ja routakestävyyde  n  maten aaliprojekteissa [esim. 

 projektit  110.60, 120.10, 120.20,  Yl  0.71,  Yl  0.72, 220.10  ja  220.20]  ja  niistä 
saatavat sitomattomia materiaaleja koskevat tulokset tuottavat myös penger-
rakenteisiin sovellutuskelpoista tietoa.  

1 .1 Penkereen mitoitus painuvilla maapohiilla ia  rakenteiden epäjatkuvuus-
kohdissa  (331.10(4))  

Tutkimukset kohdistetaan sellaisiin penkereiden käyttötapauksiin, joissa 
pohjasuhteiden vaihtelusta  tai  tien rakenteellisten epäjatkuvuuskohtien 
(siltojen tulopenkereet, rummut jne) seurauksena tien  pinnalle  aiheutuvat 
painumaerot yritetään tasata pengerrakenteilla ilman muita pohjarakennustoi-
mepiteitä. Tavoitteena  on  kehittää penkereen mitoitusta soveltamalla  element-
timenetelmien  ja numeenisten  menetelmien käyttöä. Mitoitusmenettelyssä 
otetaan huomioon maapohjan ominaisuudet  ja  käyttäytyminen samoinkuin 
penkereeseen mandollisesti sijoitetut lujitteet [liittymä  mm.  projekteihin 

 333.30. Mitoitus lujitteita  käytettäessä  ja  332.32 Holvausmitoitus].  Tässä 
projektissa käytetään hyväksi projektien  321.10  ja  321.20  tuloksia. 
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TIEL:ssa  on  parhaillaan meneillään tielinjalla olevien rakenteiden painumiin 
liittyvien ongelmien kartoitustyö  ja  esiintyvien haitallisten painumien syiden 
arviointi sekä siirtymärakenteiden suunnitteluperusteiden kehittäminen 
(projekti•Tiepengeen siirtymärakenteet pehmeiköillä"). Selvitys  on  ohjelmoi-
tu valmistuvaksi syyskesällä  1994.  Tässä esitetty projekti tulee siirtymäraken-
teita käsitteleviltä osiltaan ohjelmoida tuon TIEL:n selvitystyön jatkoksi,  sen 

 tuloksia hyödyntäväksi  ja  löydettyjä tutkimustarpeita tyydyttäväksi. 

Tutkimuksen tuloksena  on  menettelytapa maanvaraisen penkereen mitoittami-
seksi. Tutkimuksen mandollisesta käynnistämisestä TPPT -ohjelmassa 
sovitaan erikseen. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  200 000  mk. 

 2.  SYVÄ-  JA MASSASTABILOINTI (332) 

Stabiloinn  in  käyttöön tiepen kereiden perustamisessa  ja  rakentamisessa 
pehmeiköille liittyy hyvin monia vielä puuttellisesti hallittuja  tai  osin hallitse-
mattomiakin  tai  aktiivisessa kehitystilassa olevia asioita. Aiheesta tulee 
käynnistää stabilointia monipuolisesti  ja  "kokonaisvaltaisesti" selvittävä 
tutkimus-  ja  kehityshanke.  Tutkimuksessa pääpaino  on pehmeikkörakentami

-sessa ja  pilaristabilointiteknologiassa  joskin suppeammin tarkastellaan myös 
kerros-,  pinta-  ja  erityisesti massastabilointiteknologiaa.  Projektin  lopullisena 
päämääränä  on  laatia stabiloinnin käytön suunnittelujärjestelmä tierakennuk

-sen  pohjarakennuksen  tarpeisiin. 

Syvästabilointia  koskeva päähaaste  on 
* 	 toisen sukupolven pilaristabilointiteknologian (materiaalitek- 

nologia, mitoitus  ja  tuotantoteknologia)  kehittäminen teknisesti 
hallituksi  ja  luotettavaksi, taloudellisesti edulliseksi  ja  peh-
meikäillä  tapahtuvan tienrakennuksen kustannuksia edelleen 
alentavaksi pohjarakennusmenetelmäksi. 

Massastabiloinnissa 
* 	 kehitetään uusia "vaakastabiloinnin"  (massa-,  lamelli-,  pintas- 

tabilointi) rakenneratkaisuja  ja  kehitetään menetelmäkohtaista 
stabilointitekniikkaa erityisesti  syvän  massastabiloinnin  tekemi-
seksi  ja  luodaan edellytyksiä tehokkaiden  ja  taloudellisten 
stabilointikoneiden  ja  -prosessien kehittämiseksi pehmeikäillä 
tapahtuvassa tierakenn uksessa sovellettavaksi. Massastabi-
lointia tarkastellaan pehmeän maan pintaan tehtävän "keinote-
koisen kuivakuorikerroksen toiminnallisesta näkökulmasta  ja  
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pilaristabiloinn  in tai pengerpaalutuksen  päälle tulevan holvau-
tumiskerroksen aikaansaamiseksi. 

Vaikkakin stabilointia tarkastellaan ensisijaisesti pohjarakentamismenetelmänä  
I  pohjarakenteena,  kehitystyössä  on  kokonaisuuden kannalta välttämätöntä 
käsitellä pääilysrakenteiden  ja stabiloitujen pohjarakenteiden  yhteistoimintaa. 

Tutkimuksen yksityiskohtaisessa ohjel moinnissa  ja  alkuvaiheessa  on tarkoi-
tuksenmu  kaista laatia selvitys meneillään olevista koerakentamishankkeista 
sekä  jo  tehtyjen tutkimusten tuloksista  ja saaduista  kokemuksista. Eri kohtei-
den tulokset  on  käsiteltävä yhtenäisellä tavalla. Tämän yksityiskohtaisen 
teknis-taloudellisen nykytilaselvityksen pohjalta  on täsmennettävä jälempänä 
esitettävää tutkimusssuunitelmaa.  

Tutkimusta ohjelmoitaessa otetaan huomioon  ja  tehtäessä käytetään hyväksi 
aiheesta oleva ulkomainen tietous  ja  pyritään todelliseen yhteistyöhön  mm. 

 ruotsalaisten aloitteesta suunnittelun alaisena olevassa yhteispohjoismaisessa 
stabilointiprojektissa. Tutkimus-  ja  kehitystyössä haetaan tarvittaessa yhteis-
työkumppaneita myös  mm.  keski-Euroopan maista sekä muista sellaisista 
maista  ja  organisaatioista, joissa stabiloinnin käyttö  on  joko kehittynyttä  tai 

 sitten ollaan aktiivisesti kehittämässä stabilointimenetelmiä.  

2.1 Ympäristövaikutukset (332.10(1)) 

Stabiloinnin sideaineina  on  alettu käyttää yhä enevässä määrin kaikin  ja 
sementin  ohella teollisuuden sivutuotteita  tai  joistakin teoli isuusprosesseista 
tulevia jätetuotteita. Toistaiseksi sideaineina  on  käytetty ympäristölle vaaratto-
miksi todettuja  (tai luokiteltuja)  materiaaleja. Joidenkin sideai neiden käytön 
esteeksi  on  jo  nyt  tullut ja  yhä yleisemmin saattaa muodostua epätietoisuus 
siitä, miten sideaine käyttäytyy (reagoi) maassa pitkän ajan kuluessa  ja 
uuttuuko  siitä mandollisesti haitallisia aineita maahan. 

Tavoitteena  on  selvittää ainakin yleisellä tasolla stabiloinnin mandolliset 
haittavaikutukset maaperään  ja  pohjaveteen sekä ne koemetelmät, joilla asia 
voidaan selvittää. Esitetään ympäristäkriteerit sideaineen valintaa varten. 
Lähtökohtana tämän  projektin toteukselle  ovat meneillään olevat aihepiiriä 
koskevat tutkimukset  ja  selvitykset  (mm.  KTM-EISIHTI  2:n tutkimusprojektit). 

 Tämän  projektin  tuloksia käytetään hyväksi  (ja  päinvastoin) projektissa 
 Y10.50.  

Tutkimuksen kustannukset ovat  200 000  mk. 
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2.2 Sideaine-  ja  materiaaliteknologia  (332.20) 

2.21 Humuksen  merkitys  (332.21 (3))  

Huolimatta viime vuosina  sideaineisiin  ja  saven lujittumiseen liittyneestä 
runsaahkosta suoritetusta  tutkimustoiminnasta  stabiloitumisprosessi  on 

 kuitenkin yhä edelleenkin  riittämättömästi  tunnettu, jotta  stabiloitavan  maan 
 stabiloituvuuden  arvioinnissa nykyisin käytettävien ominaisuuksien perusteella 

voitaisiin päätellä sopiva  sideaine  ja sen  optimimäärä.  Myöskään  lujittumisen 
 edistymistä ajallisesti ei voida  luotettavasti  arvioida etukäteen ilman aikaa 

 vieviä laboratoriokokeita  ja  toisaalta saatava  tuloskin  on  jossain määrin 
epävarma.  Laboratoriokokeislin  perustuvia ennusteita voidaan  luotettavasti 

 varmistaa  vain koepilaroinnilla.  Erityisen suurta epävarmuutta liittyy  humuspi
-toisen maan  ja  turpeen  stabiloituvuuden  sekä sopivien  sideaineiden  määrittä-

miseen. 

Kehitetään  ja  parannetaan  menettelyitä  erilaisten  maapohjien  I  maalajien 
stabiloituvuuden  sekä tarkoituksenmukaisen  sideainemäärän  entistä  luotetta-
vammaksi  ja  nopeammaksi arviolmiseksi.  Määritellään yhtenäinen käytäntö  ja 

 menetelmät  stabiloituvuuden ennakkokokeiksi  ja  niiden tulosten  tulkitsemisek
-si.  

Tämä  alaprojekti  tehdään erittäin kiinteässä yhteistyössä  sideaine-  ja maten
-aaliteollisuuden  kanssa niin, että teollisuudella  on ensijainen  vastuu (rahoitus- 

ja  toteutusvastuu)  oikeiden  sidealnereseptien  kehittämisestä (projekti  332.23). 
 Tämä projekti tuottaa ensisijaisesti tarpeita  ja  tavoitteita  sideaineiden  kehittä-

miselle  ja  toisaalta varmistaa kehitettyjen  sideainereseptien  toimivuuden sekä 
yhtenäisen  stabiloituvuuden ennakkokokeiden  menettelyn. Projektissa käyte-
tään hyväksi  jo  tehdyt tutkimukset  ja  saadut tulokset sekä meneillään olevan 

 TEKESin,  teollisuuden  ja  VTT:n rahoittaman stabilointiprojektin  tulokset.  

2.22 Stabiloidun  maan ominaisuudet  ja  testaus  (332.22(3)) 

Stabiloidun  pilarin  geotekniset  ominaisuudet  ja  pilarin  geotekninen  käyttäyty-
minen ovat puutteellisesti tunnetut, jotta  kehittyneemmillä mitoitusmenetelmillä 

 voitaisiin saada irti kaikki hyöty pilarin lujuudesta. Tutkimuksissa  on  todettu, 
että savi pilarin ulkopuolella saattaa  häriintyä  hyvinkin huomattavasti pilarin 
teon yhteydessä, jolloin pilarin  ja  maan yhteistoiminta "ei pelaa".  Häriintymi

-sen  yksikäsitteinen  syy ei ole tiedossa, kuten ei myöskään  häriintyneen saven 
 lujuuden  palautumiseen  tarvittavaa aikaa pystytä ennustamaan. Tätä ongel-

matiikkaa pitää tutkia  ja  siihen ratkaisua etsiä myös laboratoriossa tehtävien 
kokeiden avulla, jotta  mitoitusmenetelmien  tarkkuutta voidaan parantaa.  
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Stabiloidun  maan geoteknisten ominaisuuksien mittaamisessa  ja määrittämi-
sessä  laboratoriossa esiintyy kirjavuutta, koska käytettäviä laboratoriotutki-
musmenetelmiä, kuten ei myöskään koemenettelyitä ole standardisoitu. 
Epätietoisuutta liittyy sekä myötäävien että lujien pilareiden tutkimustekniik-
kaan  ja  -menetelmiin. Laboratoriokoemenetelmien  ja  in situ-menetelmien 
antamien tulosten (geoteknisten parametrien) keskinäinen vertailukelpoisuus 
ei ole tiedossa. 

Jatketaan stabiloidun maamateriaalin geotekn isten  m itoitusparametrien 
 tutkimista,  mm.  lujuus, kokoonpuristuvuus, vedenläpäisevyys, routivuus. 

Tutkimukset kohdistetaan  ja  tuloksia haetaan sellaisiin parametreihin, joita 
käytetään pilaroidun perustan  tai stabiloidun maakerroksen mitoituksessa 

 [yhteys projektiin  332.30]. Laboratoriokoemenetelmien standardoinnissa 
 lähtökohtana ovat  jo  nykyisin käytössä olevat laitteet  ja  menetelmät. 

Tutkimuksen  332.20  osa-alueen projektien kustannukset ovat  350 000  mk. 

 2.3 Syvästabiloidun pohjarakenteen mitoitus (332.30) 

Pilareiden  ja pilaroidun  maapohjan geoteknisessä mitoituksessa (tarkastelus-
sa) tällä hetkellä käytettävät otaksumat ovat erittäin pelkistettyjä yksinkertais-
tuksia, jotka ovat kuitenkin osoittautuneet kohtuullisen hyvin toimiviksi nykyi-
sellä tavoite-  ja laatuvaatimustasolla.  Nämä yksinkertaistukset ovat perusteltu-
ja niin kauan, kuin yksittäisten pilarien laatua ei voida nykyisestään parantaa 

 ja  varmistaa myös pilarien tasalaatuisuus. Kun tavoitteena  on  kuitenkin 
syvästabiloinnin taloudellisuuden edelleen parantaminen  mm. pilareiden 

 todellisen lujuuden tarkempaan hyväksikäyttöön pyrkien, niin myös pilareiden 
 ja  maapohjan samoinkuin pilaroidun maapohjan  ja penkereen geoteknisen 
 yhteistoiminnan tunteminen nousee nykyistä tärkeämmäksi selvitettäväksi 

seikaksi. Myötääville pilareille  ja  lujille pilareille todennäköisesti soveltuvat  ja 
 on kehitettävissä  omat mitoitusmenettelynsä.  

2.31 Penkereen mitoitus pilaristabiloidulla  pohjalla  (332.31(4)) 
2.32 Holvausmitoitus (332.32(4))  

Nykyisessä syvästabiloinnin mitoitusmenettelyssä ei pystytä käyttämään 
hyväksi pilarien  ja  maan yhteistoimintaa  ja osa stabiloinnin  taloudellisuudesta 
menetetään. Tässä projektissa kehitetään pilarin  ja  maapohjan geoteknisen 
yhteistoiminnan käsittelyyn  ja  pilarin  I  pilarikentän  kantavuuden  ja painumisen 

 laskemiseen soveltuva mitoitusmenettely / laskentaohjelma. Kehitystyö  on 
kaksivaiheinen.  Projektin  alkuvaiheessa kehitetään  ensin mitoitusmenettely, 

 jolla voidaan tarkastella stabiloituja rakenneratkaisuja  sillä  tarkkuudella, että 
voidaan tehdä päätelmiä rakenteiden yleisestä toimivuudesta niiden jatkokehi- 
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tystä  varten sekä esittää ominaisuusvaatimuksia rakenteille niiden mitoituksen 
lähtökohdista [vrt, projekti  332.41(2)].  Toisessa vaiheessa mitoitus-  ja suunnit-
telumenetelmät  kehitetään tierakenteiden yksityiskohtaisen geoteknisen 
suunnittelun  ja mitoituksen  tarpeisiin stabilointia käytettäessä. 

Mitoitusmenetelmien  kehittäminen kohdistetaan tapauksiin, joissa pilareita 
käytetään kantavuuden parantamiseen  ja painuman  pienentämiseen (toiminta 
joko tukipaalun tapainen  tai  kitkapaalun  tapainen)  ja luiskien  stabiliteetin 
lisäämiseen. Myös kehitetään uusia 'vaakastabiloinnin"  (massa-, lamellistabi-
lointi) rakenneratkaisujen mitoitusmenettelyitä pilaristabiloinnin  tai  pengerpaa-
lutuksen  päälle tulevan holvautumiskerroksen aikaansaamiseksi. 

Geoteknisen  kantavuuden (lähinnä painuman) mitoitukseen käytettävän 
mitoitusmenetelmän ohella kehitetään myös pilaristabiloitujen luiskien stabili-
teettitarkasteluihin soveltuva mitoitusmenettely [liittymäkohtia projektiin  322]. 

 Tässäkin mitoitusmenettelyssä otetaan huomioon pilareiden  ja  maapohjan 
yhteistoiminta. 

Mitoitusmenetelmien  kehittäminen tapahtuu käyttäen hyväksi nykyisiä  jo 
 kohtuullisen hyvin hallittavia elementli-  ja diiferenssimenetelmiä  sekä  projektin 
 321.10  yhteydessä kehitettäviä  ja  hyväksi havaittavia numeerisia laskenta-

menetelmiä. 

Tutkimuksen tuloksena  on  tiepenkereen mitoitusmenetelmä syvästabiloidulla 
 pohjalla. Mitoitusmenetelmä koostuu pilarien  ja  maapohjan geoteknisen 

yhteistoiminnan mitoituksesta (pilarien / pilaroidun maapohjan kantavuus  ja 
penkereen painuminen)  sekä penkereen  ja stabiloidun  pohjan yhteistoiminnan 
mitoituksesta (tien  pinnan painumaerojen  I  tasaisuuden hallinta). Kehitettyä 
mitoitusmenetelmää testataan koepenkereiden suunnittelussa  ja penkereiden 

 sekä stabiloitujen leikkausluiskien seurantamittausten avulla (projektit  341  - 
 346 I  Syvä-  ja massastabilointi).  

Tutkimuksen kustannukset ovat  850 000  mk.  

2.4  Uusien stabiloitujen pohiarakenteiden  kehittäminen  (332.40) 

2.41  Stabiloidut pohjarakenteet  (332.41(3))  

Nykylsilläkin stabilointikoneilla  on  mandollista tehdä myös muunlaisia kuin 
tavanomaisia pilaristabilointeja. Stabiloinnin taloudellisuuden parantamiseksi 

 on  tutkittava  ja  kehitettävä uusia syvästabiloinnin  ja (syvän) massastabiloinnin 
 käyttöön perustuvia rakenneratkaisuja sekä itse syvästabiloinnille että  sen 
 varaan tuleville siirtymä-  ja pengerrakenteille (esim. lamelli-, blokki-, arinara- 
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kenteet). Stabilointikoneiden  kehitys [projekti  332.50]  luo uusia nykyistä 
monipuolisempia mandollisuuksia uudentyyppisten rakenteiden kehittämiselle 

 ja  tekemiselle. 

Tavoitteena  on stabiloimalla  tehtyjen pohjarakenteiden (maapohjan vahvistus- 
rakenteiden) tyyppikokoelma, jonka  mu kaisista rakenneratkaisuista  valitaan 
mitoitusmenetelmien esimerkkiratkaisut samoinkuin koerakentamisessa 
käytettävät rakenteet. Ratkaisujen pääpiirteittäistä toimivuutta niiden kehittä-
mis-  ja  arviointivaiheessa  tarkastellaan projektissa  332.30 kehitetyillä mitoitus-
me netelmi Ilä. 

2.42 Holvausrakenteet (332.42(2)) 

Penger-  ja  liikennekuormituksen  siirtämiseksi pilareille ei ole käytettävissä 
luotettaviksi osoitettuja rakenneratkaisuja. Pilaristabiloinnin yhteydessä 
käytettäväksi  on  kehitettävä kuormitusta tehokkaasti  ja  luotettavasti siirtäviä 
(holvaavia) rakenneratkaisuja,  joissa käytetään erilaisia materiaaleja  ja 

 materiaaliyhdistelmiä (kiviainekset, stabiloinnit, lujitteet).  Myös  on  kehitettävä 
mitoitusmenettelyt  I  ohjelmat näiden rakenteiden mitoittamiseksi  ja  suunnitte-
lemiseksi (vrt. pengerpaalutus -projekti  335.10  sekä projekti  332.30). 

Lujitteiden  asentaminen stabiloituun kerrokseen (tulee kysymyksen lähinnä 
 vain kerrosstabiloinnissa)  parantaa kerroksen toiminnallisia ominaisuuksia. 

Geosynteettisten lujitteiden käytössä tulee kuitenkin varmistua siitä, että lujite 
 ja  yhdistelmärakenne  säilyy toimi ntakykyisenä  koko  tien suunnitteluiän 

 [projektin  333  tulosten hyväksikäyttö]. 

Tutkimuksen tuloksena esitetään pilaristabiloi  fln  in  yhteydessä käytettävien 
holvaavien rakenteiden malliratkaisut  ja  näiden rakenteiden mitoitusmenetel

-mät  (projekti  332.32).  Kehitettyjä ratkaisuja  ja  mitoitusmenetelmiä  käytetään 
 ja  niiden soveltuvuus selvitetään koerakentamisella (projektit  341 - 346 I  

Syvä-  ja  massastabilointi).  

Tutkimuksen  332.40  osa-alueen projektien kustannukset ovat  650 000  mk. 

 2.5  Uusien tuotantomenetelmien kehittäminen (tuotantotekniikat)  (332.50(5))  

Tällä hetkellä vallitsee jokseenkin suuri yksimielisyys siitä, että syvästabiloin
-nun  suurin epävarmuus  ja  ongelma liittyy pilarien epähomogeenisuuteen, 

lujuuden  ja  kokoonpuristuvuuden  ennalta arvaamattomaan vaihteluun. 
Epähomogeenisuutta aiheuttaa jossain määrin maan kerroksellisuus, koska 
kerroksellisuutta ei voida pilareita tehtäessä ottaa huomioon sideaineen 
annostelussa  ja  laadussa. Toisaalta maan  ja sen  stabiloituvuuden  tutkiminen 
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etukäteen niin tarkasti, että kaikki  kerroksellisuus  voitaisiin havaita  ja  ottaa 
yksityiskohtaisesti huomioon  sideaineen  määrän  ja  laadun  kerroskohtaisessa 
määrittämisessä,  ei ole tällä hetkellä taloudellisessa mielessä perusteltua. 

Suurin syy  pilarien epähomogeenisuuteen  on  nykyisessä  stabilointitekniikas
-sa,  työtekniikassa  ja  työn  toteukseen  liittyvässä  laadunvalvonnassa.  Näiden 

tekijöiden seurauksena ei saada riittävän  homogeenista  pilaria,  jotta varsinkin 
lujan pilarin kuormitusta voitaisiin korottaa  ja  suunnittelussa  ja  mitoituksessa 

 käytettävää  varmuuskerrointa  pienentää. Nykyisen menetelmän rinnalle  tai 
 sitä korvaamaan  on  keh itettäva•  'toisen sukupolven"  pi  laristabilointitekni ikka, 
 jolla syntyy  halutun laatuinen,  riittävän  homogeeninen  ja  toiminnaltaan 

ennakolta määritelty taloudellisesti kilpailukykyinen  stabiloitu  tuote. Myös 
 massastabilointiin  tulee kehittää nykyistä prototyyppiä kehittyneempi  stabiloin

-ti  kone.  

Stabilointikaluston  ja  -laitteiden kehittämiseen tulee saada mukaan  koneval-
mistaja  I  -valmistajat, jotka ottavat päävastuun kehittämisestä  senjälkeen,  kun 
tämän  projektin  yhteydessä  on  ensin  selvitetty uuden koneen  kehitysperusteet 

 ja  vaatimukset (projekti  332.51).  Rakentamisteknologian  kehittämiseen 
voidaan käyttää  esim. monitoimikairausalustalle  rakennettua  piloottikonetta. 

 Tällä  projektilla  myös tuetaan uuden menetelmän kehitystyötä menetelmän 
 kokeiluvaiheessa (koerakentamisprojektit).  

Tutkimuksen kustannukset ovat  600 000  mk.  

2.6  Stabiloidun  tuotteen laadun varmistus  a  mittaaminen  (332.60(6))  

Nykyisin käytössä olevien  laadunvalvontamenetelmien  ja  -menettelyiden 
 tulokset ovat harvoin yksiselitteisiä  ja  yksikäsitteisesti  tulkittavia.  Myös teknisiä 

ongelmia esiintyy, kun  esim.  kairauksia käytetään  5  -  6 m  syvemmällä. Ongel-
mia esiintyy sekä  myötäävien  että  lujien pilareiden  laadun  in situ -toteamises-
sa. Uusien hyvin  luotettavien  ja  tarkkojen  laadunvalvontamenetelmien  kehittä-
minen  on  edellytys uuden  tuotantoteknologian  tutkimiselle  ja  kehittämiselle 
(projekti  332.50).  

Tavoitteena  on  kehittää  ensin  tutkimustarpeet  (research)  tyydyttävä  stabi-
loidun  tuotteen laadun, ennenkaikkea  sen  homogeenisuuden,  mutta myös 
lujuuden  toteamis-  ja  mittausmenettelyt,  joista edelleen kehitetään käytännön 

 laadunvalvontaan  ja  toteamiseen soveltuvat  menettelyt.  Uudet pilarin  homo
-geenisuuden mittausmenetelmät  voisivat perustua  esim.  sähköisten mittaus-

ten  tai  merkkiaineiden  käyttöön  tai  lujemmissa pilareissa iskuaaltotekniikan  tai 
 mandollisesti  moodianalyysin  soveltamiseen. Käytännön  menetelmissä 

kairausperiaatteella  toimivat uudet menetelmät  tai  näytteenottoon  perustuva  
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menettely tullevat olemaan käyttäkelpoisia, kunhan niiden tulosten tulkintaa 
 ensin  kehitetään. Kehitettyjä laadunvalvontamenetelmiä käytetään  ja  testa-

taan koerakenn uskohteissa tapahtuvissa tutkimuksissa. 

Stabilointiprojektin  toteutus 
Stabilointiprojektin toteuksessa  tulisi soveltaa tiimityöskentelyä.  Projektin 

 toteutusta varten kootaan  4 - 5  toisiaan tiedoiltaan  ja  taidoiltaan täydentävän 
tutkijan perustiimi,  jolle  määritellään tavoitteet  (ja osatavoitteet) ja  aikataulu 
sekä käytettävissä olevat resurssit. Työn käytännön toteutus (tavoitteen 
saavuttaminen) annetaan tiimin vastuulle.  Projektin  toteutuksessa hyödynne-
tään Pohjoismaista yhteistyötä. Työn etenemistä seurataan osatavoitteiden 
toteutumisen kautta. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  500 000  mk.  

3. LUJITETUT  RAKENTEET (GEOSYNTEETTISET TUOTTEET)  (333)  

Yleiset materiaal iominaisuudet Suomessa tällä hetkellä "jatkuvassa" käytössä 
olevien lujitemateriaalien osalta tunnetaan nykyistä  (varsin  vaihtelevaa) 
suunnittelu-  ja mitoituskäytäntöä  varten kohtuullisen hyvin. Poikkeuksen 
muodostaa kuitenkin materiaalien pitkäaikaiskäyttäytyminen suomalaisessa 
ilmastorasituksessa (toistuva jäätyminen  ja sulam  men  sekä samanaikainen 
kuormitustilan vaihtelu). Pitkäaikaiskäyttäytymisestä  on  yleensäkin hyvin 
vähän luotettavaa tietoa olemassa. 

Sitomattomien päällysrakennekerrosten  ja geolujitteiden  välisestä yhteistoi-
minnasta staattisen  ja  erityisesti dynaamisen kuormituksen alaisena tiedetään 
tällä hetkellä vähän. Erityisesti pehmeikölle rakennettavien lujitettujen  ja 

 matalien (maamateriaaleja säästävien) penkereiden rakenneratkaisuja  ja 
 niiden mitoitusmenetelmiä pitää tutkia  ja  kehittää. Vanhan  ja  uuden rakenteen 

yhteistoiminnan varmistamiseksi  ja painumaerojen  pienentämiseksi  tu  lee 
 kehittää geosynteettisten tuotteiden käyttöön perustuvia tiepenkereen raken-

neratkaisuja. 

Lujitteiden  käyttöä koskevia "esimerkinomaisia' mitoitusmenettelyitä  on 
 runsaasti saatavilla alan kirjallisuudesta  ja materiaalivalmistajien julkaisemina 

ja mitoitusmenettelyt  ovat yleensä tarkkaan tiettyyn rakenneratkaisuun 
sidottuja. Menetelmien yleinen soveltuvuus suomalaiseen käytäntöön (raken-
teiden maa-  ja kiviainesmateriaalit, ilmastorasitukset  jne)  on  selvittämättä. 

TKK:ssa  on  meneillään TEKESin  ja  myös TIEL:n sekä yritysten rahoittamana 
geovahvistetutkimus, minkä ohjelma sisältää yhtenä tavoitteena suomalaisiin 
olosuhteisiin soveltuvien mitoitusohjeiden laadinnan. Suunnitelmien mukaan 
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ohjeet ovat valmiit vuoden  1994  alkupuolella. Alkuperäiseen ohjelmaan 
sisältyy myös  I ujitettujen koerakenteiden  tekemistä.  

3.1 Lujitemateriaalien pitkäaikaisominaisuudet (333.10(3)) 

Lujitematenaalien perusominaisuuksia  on  tutkittu  mm. em. geovahvisteprojek-
tin  yhteydessä  ja  tietoa  on  runsaasti saatavilla myös ulkomaisesta kirjallisuu-
desta sekä materiaalivalmistajilta. Tässä projektissa hankitaan tietoa käyttö-
kelpoisten lujitemateriaalien pitkäaikastoimivuudesta  ja  kestävyydestä raken-
teessa toistuvan jäätymisen  ja  sulamisen sekä samanaikaisen muuttuvan 
mekaanisen rasitustilan alaisena. Tavoitteena  on  myös täydentää perusmate-
riaalitietoutta uusien Suomessa vielä käyttämättömien, mutta käyttöpotentiaa

-ha  omaavien lujitemateriaalien osalta. Selvitetään myös lujitteiden pysyvyttää 
silloin, kun niitä käytetään stabiloidussa materiaahissa (lujitteiden pitkäaikainen 
kemiallinen kestävyys). Tämän  projektin  sisältö tarkistetaan  ja  toteutus 
sunnitellaan yhdessä kuormituskestävyyden  ja routakestävyyden  materiaali- 
projektien [projektit  120.10  ja  220.10]  kanssa siltä osin, kun niissä tutkitaan 
geosynteettisiä lujitemateriaaleja  ja  -tuotteita. 

Tuloksena saadaan luotettavaa tietoa lujitteiden käyttämiseksi pengerraken-
teissa  ja  maapohjan kantavuuden lisäämisessä sekä tierakentamisessa 
esiintyvissä luiskarakenteissa. Esitetään materiaalien toiminnalliset ominaisuu-
det  ja mitoitusparametrit  sekä suunnittelulujuus käyttötilassa. Kehitetään 
testausmenetelmät sellaisille lujitetuotteille, joille ei ole vielä vakiintunutta 
testauskäytäntöä. Esitetään kokeisiin perustuvaa tietoa materiaalien pitkäai-
kaisesta kestävyydestä  ja  käyttäytyminen käyttätilassa  ja  rakennusvaiheessa, 
erityisesti kylmässä (<  0 °C).  Esitetään materiaalien valintakriteerit erilaisissa 
käyttötarkoitu ksissa.  

3.2 Luiitetut maarakenteet tienrakennuksessa (333.20(2))  

Kehitetään Tielaitoksen tarpeista lähtien lujitteiden käyttöön perustuvia 
periaatteellisia rakenneratkaisuja tavanomaisia, useimmin toistuvia käyttätar-
peita varten. VaJinnan taustaksi selvitetään erilaisten rakenteiden (toteutunutta 
/ ennustettua) käyttövolyymiä sekä uusien teiden rakentamisessa että vanho-
jen teiden parantamisessa. Kehitystyön lähtökohtana  on lujitettujen  rakentei-
den toiminnalhiset tavoitteet  ja  vaatimukset sekä lujitetuilla rakenteilla saavu-
tettavat tekniset  ja  taloudelliset edut perinteisiin muihin ratkaisuihin verrattuna. 
Uusien rakenteiden taloudellisuuden arvioinnissa käytetään  projektin  Y10.100 

 tuloksia. 

Tavoitteena  on  esittää sekä uuden tien rakentamisessa että vanhan tien 
perusparantamisessa käytettävät lujitteiden käyttöön perustuvat tyypilliset 
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rakenneratkaisut (mallikuvina),  joilla pyritään tiepenkereen painumien tasaa-
miseen (pengerratkaisut, pohja-  ja ylärakenteet  yhdessä)  tai  tiehen kuuluvan 
muun rakenteen siirtymien ehkäisemiseen  ja  rakenteen koossapysymiseen. 
Ratkaisujen pääpiirteittäistä toimivuutta niiden arviointivaiheessa tarkastellaan 

 n umeerisilla laskentamenetelmillä  [projektin  321 .10  tulosten hyväksikäyt-
tä].Valitaan  projektin  333.30(4)  tutkimusten kohteeksi sekä koerakentamiseen 
(projektit  341 - 247 I  Lujitetut  rakenteet) otettavat rakenneratkaisut. Koeraken-
tamisella varmistetaan rakenteiden  ja  niiden mitoitus-  ja suunnittelumenetelmi

-en  toimivuus. 

Rakenneratkaisujen  rakentamiseen liittyviä tuotantoteknisiä seikkoja, joita 
tutkitaan koepenkereitä rakentamalla ovat  mm. 

- 	 lujitteen  käsittely  ja asennus, erityistoimenpiteet talvirakennuk- 
sessa (<  0 00)  

- 	 lujitteen  kiinnitys alustaansa / ankkurointi 
- 	 lujitteen  liitokset / saumat (usein heikoin  I  riskialttein  kohta 

lujitteessa) 
- 	 penkereen  sallittu  I  optimaalinen rakentamisnopeus (kuormi- 

tusnopeus)  hyvin pehmeällä maalla suhteessa jännitysten  ja 
venymien  kehittymiseen lujitteessa 

- 	 rakenteiden laadunvalvonta.  

3.3 Mitoitus lulitteita  käytettäessä  (333.30(4))  

Selvitetään eri tyyppisten lujitteiden toimintafunktiot  ja  niillä saavutettavat edut 
erilaisissa yleisimmin esilletulevissa rakennetapauksissa (uudet tiet, vanhojen 
teiden leventäminen). Lujitteiden käytön perimmäinen tavoite  on  tien  pinnan 

 tasaisuuden tavoitekriteerien saavuttaminen eli toisin sanoen painumien 
tasaaminen  ja painumaerojen  pienentäminen. Painumiln voidaan vaikuttaa 
käyttämällä lujitteita pohjamaan  tai  itse penkereen kantavuuden parantami-
seen  ja  lujuuden lisäämiseen, holvautumisen parantamiseen  ja  varmistami-
seen pengerpaalutuksen  tai pilaristabiloinnin  yhteydessä. Tiepenkereen 
muodonmuutoksia voidaan parantaa (esim. latistumista estää) luiskien 
vakavuutta  I  pysyvyyttä parantamalla. Kehitetään erityisesti  nu meeristen 
laskentamenettelyiden  soveltamista lujitetun penkereen  ja  maapohjan yhteis-
toiminnan mallintamiseksi  ja  rakenteiden mitoittamiseksi [liittymäkohta projek-
tiin  321.10]. Tarkasteltavia  asioita ovat  mm.:  jännitys-muodonmuutostila 
lujitteen tasossa  ja penkereessä lujitteen  toiminnallisten ominaisuuksien 
mobilisoitumisen kannalta, lujitteen paikka / sijoitus  ja  "määrä" suhteessa  sen 
lujitusvaikutukseen ja penkereen  toimintaan, lujitteen  ja  sitä ympäröivän maan 
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(myös stabiloitu maa) yhteistoiminta, mitoitusparametrit, lujite/maa-materiaali-
mallit. 

Tämän  projektin  sisältö  ja  tavoitteet tarkennetaan  em. geovahvisteprojektin 
 tulosten pohjalta niin, että tämä projekti täydentää geovahvisteprojektia. Tämä 

projekti ohjelmoidaan yksityiskohtaisesti ottamalla huomioon ainakin projek-
tien  130 (kuormituskestävyys)  sekä  230 (routakestävyys)  tavoitteet  ja  sisällöt. 

 Projektin  333.30(4)  tuloksena esitetään lujitettujen tierakenteiden (pengerra-
kenteet, tien luiskat) toiminnalliset  ja mitoitukselliset  perusteet eri käyttötarkoi-
tuksissa sekä rakenteiden mitoitusme nettelyt valituissa käyttötarkoituksissa 
(rakennetapauksissa). Tässä projektissa käytetään hyväksi projektien  333.10 

 ja  333.20  tuloksia. Mitoitusmenettelyiden luotettavuutta testataan koerakentei
-den  yhteydessä. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  750 000  mk. 

 4. KEVENNYSRATKAISUT (334) 

Kevennyksen geotekniseen mitoitukseen  liittyvät epätarkkuudet (lähinnä 
painuman määritystarkkuuden ongelma) tulevat ratkaistuksi painumamitoituk

-sen  yleisen kehittämisen (projektit  321  ja  322)  tuloksena. Kevennyksen 
toimivuuteen  ja  toiminnalliseen mitoitukseen liittyy materiaaliominaisuuksiin 
kohdistuvaa epävarmuutta, koska aina ei pystytä ennalta arvioimaan eikä 
käytän aikana hallitsemaan olosuhteita, joihin kevennysmateriaalit joutuvat  tai 

 ovat suunniteltu joutumaan käyftöikänsä aikana. Ongelma keskittyy erityisesti 
pohjavedenpinnan korkeustason  ja  yleensä tierakenteen kosteusolojen 
muutoksiin, joiden arviointiin  tai vakiointiin  tulee kehittää arvointimenettelyitä 

 ja  ratkaisuja. Kun todellisia käyttäolosuhteita ei tunneta, ei voida myöskään 
määrittää laboratoriossa materiaalien mitoitusominaisuuksia käyttöolosuhteita 
simuloiden. 

Käyttöön  on  tullut ja  todennäköisesti tulee edelleen tulemaan uusia kevennys- 
materiaaleja  tai  muita tierakennusmateriaaleja taikka rakenteita, joiden käytön 
yhteydessä voidaan ottaa huomioon myös niiden kevennysfunktio.  

4.1 Materiaaliominaisuudet in situ (334.10 

4.11 Kevennystuotteiden  mekaaninen kestävyys  (334.11(3)) 
4.12 Kevennystuotteiden pitkäaikaisuustilavuuspaino (334.12(3))  

Tavoitteena  on  ensin  selvittää rakennetuista teistä sekä aikaisempien tutki- 
musten tuloksista ne olosuhteet  ja  rasitukset, joita kevennysmateriaalit 
joutuvat sietämään. Olemassaolevista rakenteista selvitetään myös niissä 
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käytettyjen materiaalien  in situ -ominaisuudet näytteistä  ja  in situ-mittauksin. 
Täydennetään  olemassa olevaa materiaalitietoutta suorittamatla laboratorios-
sa nopeutettuja kokeita (koemenetetmät kehitetään,  jos  niitä ei ole) tavallisim

-pien kevennysmateriaalien  mekaanisen kestävyyden  (ja lämpöteknisten 
 ominaisuuksien) selvittämiseksi erilaisissa todellisuutta simuloivissa rasitusti-

loissa. Stabiloimalla lujitettujen  I  sidottujen / kevennysmateriaalien ominai-
suuksia  ja  käyttäytymistä selvitetään sekä tutkitaan geomembraasien tarjo-
amia mandollisuuksia kevennysmateriaalien ominaisuuksien säilyttämisessä. 

Tämä projekti liittyy routakestävyyden materiaaliprojekteihin [ainakin projekti 
 220]  sekä tierakenteen rasitustekijöitä käsittelevään projektiin  Y10.72.  

Tuloksena laaditaan ohjeet tavallisimpien kevennysmateriaalien käytöstä sekä 
esitetään kevennysmateriaalien mitoitusominaisuudet tienrakennuksessa. 
Tulostus tapahtuu yhdessä kuormitus-  ja routakestävyyden  vastaavien 
aihepiirien projektien tulostuksen kanssa. Tuloksia voidaan käyttää hyväksi 
projekteissa  130  ja  230  ja  tulosten luotettavuutta selvitetään  ja  testataan 
erikseen käytännön rakennuskohteissa  ja /  tai kuormituskestävyys-  tahi 
routakestävyyskoerakenteiden maastokokeide  n  yhteydessä tehtävin mittauk

-sin. 

Kevennysratkaisut-projektin  tekijöiltä edellytetään hyvää kokemusta materiaa-
litutkimuksista sekä rakenn usfysiikan (kosteus-  ja lämpöfysiikka)  soveltami-
sesta maarakenteisiin. Tutkimuksia tulee tehdä yhteistyössä materiaalivalmis-
tajien kanssa  ja  osittain heidän omalla kustannuksellaan  ja toteuttamanaan

-kin.  

Tutkimuksen mandollisesta käynn istämisestä TPPT -ohjelmassa sovitaan 
erikseen.  

5. PAALUPERUSTUKSET (335) 

Penkereiden pitkäaikaispysyvyydessä pengerpaalutuksen  yhteydessä  on 
 havaittu ongelmia. Penger-  ja liikennekuormituksen  siirtymistä  ja  siirtämistä 

paaluhatuille  ja paaluille  ei hallita riittävän hyvin mitoitustehtävänä eikä 
myöskään materiaalikysymyksenä. Holvautumisen varmistamista esim. 
geosynteettisten tuotteiden avulla tulee selvittää  ja  näillä materiaaleilla 
vahvistettuja kuormituksensiirtorakenteita tulee kehittää. 

Tavanomainen tiepenkereen paaluilla perustaminen hallitaan niiltä osin, mikä 
koskee paalutuksen suunnittelua, mitoitusta  ja paalutustyötä.  Hallitusti 
painuvien paaluperustusten (kitka-  ja koheesiopaalut,  "creep-paalut')  suunnit-
telua  ja  mitoitusta tulee kehittää syvilte pehmeikölle soveltuvaksi  ja siirtymära- 
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kenteissa  käyttökelpoiseksi tien pohjarakennusmenetelmäksi. Hallitusti 
painuvilla paalutusratkaisuilla erityisesti syvillä pehmeikäillä voidaan päästä 
tukipaalujen käyttää talo udellisempiiri ratkaisuihin.  

5.1 Holvaantuminen paaluperustusten  yhteydessä  (335.10(4)(2))  

Tavoitteena  on  selvittää nykyistä tarkemmin tierakenteen painon  ja  liikenne-
rasitusten välittyminen  ja  välittäminen paalurakenteille. Tarkastellaan  geosyn-
teettisten  tuotteiden  ja stabiloitujen maamateriaalien  sekä erityisratkaisujen 

 (mm. paalulaatta) käyttömandollisuudet  kuormituksen siirtoon tierakenteesta 
paaluun. Myös tarkastellaan paalun kantavuuden  ja paaluvälin optimointia  eri 
holvausrakenneratkaisuilla. Paaluina ovat joko tukipaalut  tai  hallitusti painuvat 
kitka-! koheesiopaalut  (creep-paalut).  Tässä yhteydessä tutkitaan holvaavien 
rakenneratkaisujen käyttökelpoisuutta myös levennettäessä vanhaa tietä. 
Holvausratkaisujen kehitys tulee tehdä rinnan syvästabilointi -projektin hol-
vausrakennetutkimusten  kanssa [projekti  332.32  ja  332.42].  

Tässä projektissa voidaan käyttää hyväksi projektissa  321.10  saatavaa 
 n umeerisia  menetelmiä koskevaa tietoa  ja  kokemusta.  Projektin  toteutuksessa 

käytetään hyväksi holvaantumista käsitelleet aiemmat sekä kotimaiset että 
ulkolaiset tutkimustulokset. 

Tuloksena saadaan mitoitusperiaatteiltaan selvitettyjä holvausrakennerat-
kaisuja sekä materiaalien  ja rakenneosien  valinta-  ja mitoitusperusteet 
pengerpaalutustapauksiin. Projektin  tuloksia sovelletaan  ja  niiden käyttökel-
poisuutta testataan käytännön raken nusprojektien  tai koerakennusprojektien 

 yhteydessä. 

Tutkimuksen mandollisesta käynnistämisestä TPPT -ohjelmassa sovitaan 
erikseen.  

5.2 Painuva paaluperustus (335.20(4))  

Tavoitteena  on myötäävien paaluperustusten  (kitka-  ja koheesiopaalut,  creep 
-paalut, naulaus) mitoittamisen  perusteiden selvittäminen siitä toiminnallisesta 
lähtökohdasta, että paalut toimivat yhdessä kuormitusta tasaavien rakentei-
den (holvausrakenteet, penger) kanssa. Myätäävää paaluperustusta tarkastel-
laan  mm. syvästabiloinnin  (lujat pilarit) vaihtoehtona. Tarkastellaan myötäävi

-en paalujen  käyttöön perustuvien ratkaisujen mitoitusperusteita myös vanhan 
tierakenteen leventämisessä  ja siirtymärakenteissa  sekä yhdessä massastabi-
oinnin kanssa.  Projektin  toteutuksessa käytetään hyväksi  creep-paaluja 

 käsitelleet ulkolaiset tutkimustulokset. 
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Tuloksena saadaan myötäävien paalujen mitoitus-  ja suunnitteluohjeet 
 erityisesti tapauksiin, kun näitä paaluja käytetään syvillä pehmeiköillä tiepen-

kereen  alla. Projektin  tuloksia sovelletaan  ja  niiden käyttökelpoisuutta testa-
taan käytännön rakennusprojektien  tai koerakennusprojektien  yhteydessä. 

Tutkimuksen mandollisesta käyn nistämisestä TPPT -ohjelmassa sovitaan 
erikseen. 

Tutkimuksen  334  ja  335  osa-alueen projektien kustannukset ovat 
 100 000  mk. 

TUTKIMUSVAIHEEN  Ill  KOKONAISKUSTANNUKSET  4 200 000  mk  

6.34  Koerakenteet  (34)  

Tutkimusvaihe  IV  koostuu seuraavista projektiosuuksista  
341 .00 Koerakenteiden  suunnittelu  
342.00 Koerakennealueiden olosuhdeselvitykset 
343.00 Koerakenteiden  instrumentointi  
344.00 Koerakenteiden  rakentamisen valvonta 

 345.00 Koerakenteiden monitorointi  ja  seuranta sekä 
 346.00 Koerakenteiden tuloskäsittely 

Pohjamaan deformoitumisen  seurauksena tierakenteeseen syntyvien vaurioi-
den syntymismekanismeja sekä käyttökelpoisimpia vaurioiden estämiseen  ja 

 pienentämiseen kehitettyjä rakenneratkaisuja  ja rakentamistapoja  tutkitaan 
koerakenteilla. Geoteknisen kantavuuden  osa-alueen koerakenteina tulevat 
kysymykseen sekä pohjarakenneratkaisut että sellaiset päällys-  ja pengerra-
kenneratkaisut,  joiden primaarisena tarkoituksena  on  estää maapohjan 
epätasaisen deformoitumisen vaikutusten siirtyminen suoraan  tai epäsuoraan 

 tien  pinnan vaurioiksi  tai epätasaisuudeksi. Koerakenteet tutkimustavoittei-
neen ideoidaan  ja täsmennetään  vaiheiden  I,  Ilja  Ill  tutkimusten yhteydessä 
käyttäen koerakennevaiheeseen varattua rahoitusta. Myös koerakenteiden 
tuloskäsittely  ja  tulosten hyödyntäminen tehdään pääosin vaiheen Ilja  III 
tutkimuksien  pohjalta - niiden jatkona. 

Päätökset koerakenteilla tehtävistä tutkimuksista edellyttävät tuekseen 
teoreettisilla lasken noilla tehdyt esitarkastelut. Esitarkasteluiden yhteydessä 
määritetään koerakenteiden tutkimustavoitteet (tutkimushypoteesit), tehdään 
tarvittavat tutkim uskohdekohtaiset pohjatutkimukset, suunnitellaan tavoit-
teenasettelua tukeva instrumentointi  ja monitorointi, rakentamisaikainen 

 rakenteiden  ja  materiaalien sekä rakentamisen dokumentointi sekä tulosten 
jälkikäsittely . Koesuunnittelulla sekä tärkeimpien mittaustietojen instrumen- 
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toinnin useampikertaisella  varmistamisella huolehditaan siitä, että koeraken-
teelle asetetut  tu  lostavoitteet  saavutetaan. 

Koerakenteet  tehdään aina luonnonolosuhteissa mikäli maapohjan riittävän 
luonnonmukaista kuvausta ei voida tehdä hallituissa laboratorio-olosuhteissa. 
Luonnonolosuhteissa tuloksiin vaikuttaa aina myös suuri joukko ei-toivottuja 
tekijöitä. Tutkimushypoteesien testaamisen kannalta ei-toivottujen muuttujien 
vaikutukset tuloksiin eliminoidaan, mikäli mandollista, koesuunnittelun keinoin 

 tai  suorittamalla ei-toivottujen muuttujien herkkyystarkastelut suhteessa 
selitettäviin muuttujiin kokeiden riittävän selitystason varmistamiseksi. 

Tavoitteena  on,  että koerakenne vastaa mandollisimman hyvin todellista 
tierakennetta sekä päällysrakenteiden että kuormitusten osalta. Siten raken-
teita tulisi myös kyetä tarvittaessa rasittamaan liikennekuormituksella  tai 
liikuteltavalla koetiekoneella aikaansaadulla rasituksella. 

Koerakenteet  pyritään kustannussyistä yhdistämään kuormituskestävyyden  ja 
 routakestävyyden koerakenteiden  kanssa, silloin kun muuttujien määrä 

tällaisissa yhdistelmäkoerakenteissa kyetään rajaamaan hallittavalle tasolle. 
Merkittävä  osa  geoteknisen kantavu uden  ja  routakestävyyden koerakenteista 

 kyetään yhdistämään. Erityisesti geosynteettisten tuotteiden  ja  kevennysmate-
riaalien  käyttöä: materiaalien käyttäytymistä, rakentamistekniikoita sekä 
mitoitusmenetelmien soveltuvuutta voidaan tutkia yhdessä routakoerakentei

-den  kanssa. 

Merkittävä  osa  geoteknisen  kantavuuden koerakenteista suunnataan stabi-
loidun maapohjan  ja  syvästabiloitujen pilareiden  käyttäytymisen tutkimiseen. 
Tärkeimpiä koerakenteilla selvitettäviä asioita ovat pilarien käyttäytyminen 
yhdessä pehmeiden maakerrosten kanssa - painuma-  ja  kantokykytarkastelu-
jen verifiointi  eri rasitustiloissa, kuormitusten välittyminen eri holvaustekniikoita 
käytettäessä sekä luotettavien laadunohjaus-  ja  laadunvarmistusmenetelmien 

 kehittäminen. 

Merkittävästi kokoonpuristuvilla maapohjilla painumaa pyritään hallitusti 
nopeuttamaan osalla koerakenteista tutkim ustulosten hyödynnettävyyden 
nopeuttamiseksi. Tällöinkin tulee pyrkiä rakentamaan myös vertailukoeraken-
ne,  jota  on  mandollista tarkkailla useiden vuosien ajan, jotta ajasta riippuvat, 
hitaasti muuttuvat maapohjan, rakenteiden  ja  rakenneosien  ominaisuudet 
eivät aiheuta virheitä koetulosten tulkintaan. 

Koerakenteet  tehdään piirien toimesta  ja  kustannuksella suunnitelmien 
mukaisella tavalla. Lopullinen kohdekohtainen suunnittelu, tarvittavat olosuh- 
deselvitykset, instrumentointi sekä monitorointi  ja  tarvittava erityisvalvonta 
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tehdään koerakenneprojektin toimesta. Koerakenteista saatavien tulosten 
varsinainen hyödyntäminen tehdään asianomaisen  

1) maapohjaa  kuvaavien lähtötietojen tarkkuuden 
parantamisen projektien  (312), 

2) suunnittelun  ja  mitoittamisen  projektien  (32)  sekä  
3) rakennekohtaisten  projektien  (33)  suorana jatkona 

seuraavilla panostuksilla: 

Projektit, joiden  tulos  palvelee  koerakentamisprojekteja  

Perus-  312 10 31 220 321 322 33220 33240 33250 332.60 333  Yhteensä 
panostus  knik  

341.00  Koerakentei - 
den  suunnittelu  50 100 150 100 400 

342.00  Koerakentei- 
den  olosuhde selvi-  100 100 150 350  
tykset: __________ _________ _________ _________ ________ _________ ________ ___________  

343.00  Koerakeritei- 
den  inslrumentointi  450 100 550 

34400  Koerakentej- 
den  rakentamisen  100 100 100 300  
valvonta  

345.00  Koeteiden 
monitorointi  ja  seu-  100 50 50 150 300  
ranta  

346,00  Koeteiden 
tuloskasittely  150 50 200  

Yhteensä  950 100 150 100 150 100 100 200 150 150 2100 

	

312.10 	Kerrosrajat 

	

312.20 	Muodonmuutosominaisuudet 
321 Painuma-  ja  painumaeron  laskenta  
322 Stabiliteettilaskenta  
332.20 Sideaine-  ja  materiaaliteknologia  
332.30 Syvästabiloidun pohjarakenteen mitoitus  
332.40  Uusien stabiloitujen pohjarakenteiden kehittäminen  
332.50 Uusein tuotantomenetelmien  kehittäminen  
332.60 Stabiloidun  tuotteen laadun varmistus  ja  mittaami- 

nen  
333 Lujitetut  rakenteet 

TUTKIMUSVAIHEEN  IV  KOKONAISKUSTANNUKSET OVAT  2 100 000 MK. 
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6.35  Koetiet 

Geoteknisen  kantavuuden  osa-alueella ei toteuteta itsenäisiä  vain  tätä 
tarkoitusta varten suunniteltuja  koeteitä  johtuen tulosten hitaasta  hyödynnettä-
vyydestä.  Kuormitus-  ja  routakestävyyden  osa-alueilla  toteuttaviin koetiehank-
keisiin,  joissa  on  mandollista saada merkittävää tietoa  kehitetyistä geotekni

-sen  kantavuuden  rakenneratkaisuista, varaudutaan  kuitenkin suunnittelu-  ja 
 seurantapanostuksella. Koeteistä,  kuten  koerakenteistakin  saatavien tulosten 

varsinainen hyödyntäminen tehdään asianomaisen  
1) maapohjaa  kuvaavien  lähtätietojen  tarkkuuden parantamisen 

 (312), 
2) suunnittelun  ja  mitoittamisen  (32)  sekä  
3) rakennekohtaisten  projektien  (33)  suorana jatkona seuraavilla 

 pan  ostu  ks  illa:  

Projektit, joiden  tulos  palvelee  koetieprojekleja  

Perus-  31210 321 33230 332.40 333  Yhteensä 
panostus  kmk  

351 00  Koeteiden  
suunnittelu:  100 100 100 300 

352.00  Koerakentei - 
den  olosuhte selvityk-  100 100 
set 

353.00  Koerakentel - 
den  instrumentointi  

354.00  Koerakentei - 
den  rakentamisen 
valvonta  

355.00  Koeteiden 
rnondorointi  ja  seu-  25 100 125  
ranta  

35600  Koeteiden 
tuloskasittely  25 25  

Yhteensä  100 100 100 100 50 100 550 

312.10 	Kerrosrajat  
321 	Painuma-  ja  painumaeron  laskenta  
332.30 	Syvästabiloidun pohjarakenteen mitoitus  
332.40 	Uusien  stabiloitujen pohjarakenteiden kehittämi - 

n en 
333 	Lujitetut  rakenteet 

TUTKIMUS VAIHEEN  V  KOKONAISKUSTANNUKSET OVAT  550 000 MK.  
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7  AIKATAULU  JA  BUDJETTI 

Tutkimusohjelman vuosikustannusten jakautuminen tutkimusalueittain  on 
 esitetty liitteessä  2.  Yhteisiin projekteihin varatut määrärahat  on  esitetty 

omana kokonaisuutenaan. 

Budjetti  on  laadittu vuosille  1994 - 2000 kokonaiskustannusten  ollessa 
 42  mmk  (6  mmk vuodessa). Budjetissa esitetyt varaamattomat rahat  on 

 tarkoitettu ennakoimattomien tutkimushankkeiden rahoittamiseen. 

Rahoituksen ajallisessa jakautumisessa  on  pyritty budjetin mandollisimman 
tasaiseen kuormitukseen, mikä  on  vaikuttanut projektien keskinäiseen toteut-
tamisajankohtaan. Kunkin  projektin toteuttamisajankohtaa ja kustannusarviota 

 tullaan tarkentamaan tutkimuksen edistyessä. 
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8  YHTEYDET MUIHIN KÄYNNISSÄ OLEVIIN 
PROJEKTEIHIN  

8.1 Tutkimusohjelmat  

Käynnissä olevat  tutkimusprojektit,  jotka liittyvät  Tien  pohja-ja päällysraken-
teet  -tutkimusohjelman aihepiiriin, pyritään ottamaan huomioon tutkimusohjel-
man toteutuksessa mandollisimman suuressa määrin. Tällaisia  tielaitoksen 
tutkimushankkeita  ovat  mm.  seuraavat projektit:  

- 	 jännitys-  ja muodonmuutosmittaukset tierakenteessa (Virttaan 
koealue) 

- 	 teiden rakenteelliseen kestävyyteen vaikuttavat tekijät sekä  
vaurioitumis-  ja tasaisuusmallit  (Suomen  ja  Pohjoismaiden 

 SHRP-koetieaineisto  ja havaintotiet) 

- 	 routa  ja sen  vaikutusten  mallintaminen 

- 	 kalliomurskeiden  käyttö tien  sitomattomissa rakennekerroksis- 
sa  (materiaalien  dynaamiset  ominaisuudet,  tilvistäminen) 

- 	 dynaaminen  rasitusindeksi.  

Muita  TPPT-aihepiiriin liittyviä merkittäviä kotimaisia tutkimuksia ovat  mm. 
 Teknillisen korkeakoulun johdolla suoritettava  geovahvistetutkimus  sekä 

teollisuuden omat  kehittämishankkeet (esim.  Lohja Oy:n rakennusalan 
 ympäristöteknologiaohjelmaan  liittyvät  tutkimusprojektit).  

Kansainvälisesti merkittäviä projekteja, joita voidaan hyödyntää  TPPT-projek-
tissa, ovat  mm.:  

- 	 SHRP-LTPP  -tutkimusohjelma  (Strategic Highway Research 
Program, Long-Term Pavement Performance)  Yhdysvalloissa.  

- 	 Minnesotan  tiekoe (MnROAD),  jossa seurataan  instrumentoi- 
tujen koerakenteiden  kestävyyttä  

- 	 FHWAJCRREL:n  (Federal Highway  Administration/Cold  Re- 
gions Research Engineering Laboratory,  Yhdysvallat) pohja- 
maan  väsymistä  ja kevätkantavuutta  käsittelevä tutkimus.  

- 	 Euroopan  tietutkimusohjelmat (COST/SERRP/FEHRL). 
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OECD:n kuorma-autojen dynaamisia rasituksia  (dynamic 
loading of pavements)  käsittelevä projekti  DIVINE (Dynamic 
Interaction between Vehicle and Infrastructure Experiment).  

Kansainvälisen routakomitean tutkimussuunnitelmat. 

Koska tierakenteislin liittyvissä ongelma-alueissa  on  useita yhdenmukaisia 
piirteitä eri maissa, tulee TPPT-tutkimuksessa varmistaa kansainvälisen 
tietotaidon  ja  asiantuntemuksen mandollisimman tehokas käyttö  ja  hyödyntä-
minen projektien toteutuksessa. Taulukossa  11 on  esitetty yhteenveto muuta-
masta edellä mainitusta kansainvälisestä tutkimuksesta, jotka liittyvät TPPT

-projektin tutkimusalueeseen.  Lisäksi  on  esitetty kansainvälisen routakomitean 
tutkimussuunnitelman painopistealueet vuosina  1994 - 1997.  

Taulukko  11:  Kansainväliset tutkimusohjelmat. 

OHJELMA  TUTKIMUSMENETELMA  MAA KUSTANNUKSET AIKATAULU  

SHRP-LTPP Koetiet tieverkolta  (n. 2000  kpl)  USA 600  Mmk  1987  -  2007  

Mn/ROAD Nopeutettu tiekoe  USA 110  Mmk  1990-2003  
_____________  (40  koerakennetta) _____________ ___________________ ____________ 

FHWAI Koetiekone  laboratoriossa  USA/ 16  Mmk  1994  -  1997  
CRREL  (5  koerakennetta)  Tanska/  

Suomi 

COST!  Vastaa  SHRP:ia  Euroopassa  EL 370  Mmk  1995  - 
SERRP _____________  (suunniteltu)  ____________  

OECD!  Teoria,  OECD 6  Mmk  1994  - 
Dl VINE  koetiekone  (suunniteltu)  

8.2  SHRP-LTPP 

SHRP-LTPP  -tutkimus  on  merkittävin tähän mennessä toteutettu tietutki-
musohjelma, jonka kesto  on 20  vuotta (tien oletettu elinkaari). Edellinen 
vastaavanlainen tutkimus oli AASHO-tiekoe, joka toteutettiin vuosina  1958 - 
1961. 

SH  RP-LTP P  -tutkimuksen tavoitteena  on  tien rakenteelliseen kestävyyteen 
(tasaisuus, vaurioituminen) vaikuttavien tekijöiden (rakennetyyppi, rakennema-
teriaalit, pohjamaa, liikennekuormitus, ilmasto) selvittäminen sekä uusien 
kestoikämallien sekä mitoitusmenetelmien kehittäminen. Yhtenä erityistutki-
muksen  osa-alueena  on  selvittää vuodenaikojen vaihtelun vaikutus tieraken

-teen  käyttäytymiseen  ja vaurioitu miseen (kevätkantavuus).  

Tutkimuksessa tarkastellaan yhdeksää erityyppistä päällysrakenetta (asfaltti- 
ja betonirakenteiset  tiet) vaihtelevissa pohjasuhteissa  ja  erilaisissa liikenne- 
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ja  ilmastorasituksissa. Koeteiden  määrä  on  noin  2000  (pituus  150 m),  ja  ne 
sijaitsevat eri puolilla Yhdysvaltoja.  Osa  teistä  on  valittu olemassa olevalta 
tieverkolta  ja osa  rakennetaan tutkimusta varten (todellinen liikennekuormi

-tus).  

Pohjoismaat  (Suomi,  Norja, Tanska, Ruotsi) ovat yhdessä mukana tutki-
musohjelmassa omalla koetieverkollaan, joka perustettiin  1990 - 1991. Koetei-
tä on  Suomessa  43 kpl  (muissa Pohjoismaissa  13). Koeteiltä  kerätyn tiedon 
(proflilit, vauriot, kantavuus, materiaalit jne.) avulla kehitetään Suomeen/Poh-
joismaihin soveltuvia tierakenteen vaurioitumismalleja. Koska tutkimus 
tehdään täysin SHRP:n käyttämien ohjeiden mukaisesti,  on SuomessalPoh-
joismaissa  kerättyä aineistoa  ja  kehittettyjä  malleja mandollista verrata  ja 

 kalibroida  Yhdysvalloissa saatuihin tuloksiin. Tiedon siirtoa  ja  vaihtoa varten 
 on  käytössä Pohjoismainen SHRP-tietopankki, joka  on modifloitu  versio 

Yhdysvalloissa käytettävästä tietokannasta. Tietopan kki sijaitsee VTT :ssa. 

TPPT:n  kannalta Suomen/Pohjoismaiden koetiet tarjoavat erinomaisen 
liityntäpinnan Yhdysvalloissa käynnissä olevaan SH  RP-tutkimukseen. Tutki-
muksesta saatuja tuloksia voidaan käyttää hyväksi kuormitus-  ja  routakestä-
vyyteen  liittyvissä tutkimusalueissa. 

SHRP -projektin  kustannukset ovat  250 - 400 kmk  vuodessa. Vuosina  1994 - 
1995  tutkimuksen painopiste  on koeteiden  materiaalien testaamisessa.  

8.3  MnROAD 

MnROAD  -projekti  on Minnesotan  osavaltiossa Yhdysvalloissa käynnissä 
oleva tutkimus.  Sen  tavoitteena  on  teiden kestoikään vaikuttavien tekijöiden 
selvittäminen, nykyisten tien rakenteellisten mitoitusmenetelmien  ja  kestoikä

-mallien  verifiointi  sekä uusien mitoitusmenetelmien  ja  kestoikämallien  kehittä-
minen. 

Tutkimuskohteena  on 40 instrumentoitua koeosuutta  (pituus  150 m),  jotka 
sijaitsevat moottoritien rinnakkaistielle  ja  suljetulle testiradalle  rakennetulla 
koealueella. Koetiet ovat asfaltti-  ja  betonipäällysteisiä  rakenteita, joita 
kuormittaa todellinen liikenne. Koetiet  on  mitoitettu kestämään  5  ja  10  vuotta. 
Pääasiallisena odotettavissa olevana vaurioitumisen syynä  on päällysraken-
teen  ja  pohjamaan  väsyminen kuormituskestävyyden seurauksena (koeteiden 
routanousut ovat pieniä  ja  tasaisia). Odotettavissa olevat tien painumat ovat 
pieniä. 

Tutkimuksesta tullaan saamaan tietoa erityisesti heikkolaatuisten materiaalien 
käyttäytymisestä kylmissä olosuhteissa (sitomattomat materiaalit heikkolaatui- 
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sia  Suomen normien mukaan). Lisäksi tutkimus tulee tuottamaan paljon 
mittaustietoa tierakenteen todellisesta käyttäytymisestä eri vuodenaikoina, 
mikä edesauttaa mekanististen mitoitusmenetelmien verifiointia  ja  kehittämis-
tä.  

Suomi on  aktiivisesti mukana myös tässä tutkimusohjelmassa. Suunnitteilla 
 on  tutkia  mm. MnROAD:n päällystenäytteitä väsymisen  ja deformaation  osalta 

VTT:ssa vuonna  1994. 

MnROAD:n  tulosten hyödyntämisestä TPPT-projektissa aiheutuu noin  50 - 
200 kmk vuosikustannukset  tehtävistä selvityksistä  ja  tutkimuksista riippuen 
(tiedon vaihto, vertailevat materiaalitutkimukset,  mallien kalibrointi ja verifiointi 

 jne.).  

8.4  FHWA/CRREL 

CRREL, Cornellin  yliopisto, Tanskan tielaitos  ja VTT  ovat käynnistämässä 
Yhdysvaltojen tielaitoksen (FHWA) rahoittamaa tutkim ushanketta, jonka 
tavoitteena  on  selvittää sitomattomien materiaalien  ja  erityisesti alusrakenteen 
väsymiskriteerejä sekä sulamispehmenemisen vaikutusta rakenteen käyttäyty-
miseen  ja vaurioitumiseen.  Projektissa tutkitaan neljää erilaista tierakennetta, 
joissa muuttujina ovat alusrakennemateriaali (hiekka, sora, savi, siltti). Kokeet 
tehdään CRREL:n tutkimusaltaassa, jossa voidaan säädellä vesipitoisuutta  ja 

 lämpötilaa. Rakennetta kuormitetaan täysimittakaavaisella rasituslaitteella. 
Rakenteet  on instrumentoitu,  jotta voidaan seurata rakenteen käyttäytymises-
sä tapahtuvia muutoksia kuormitusten kertymän funktiona. Myös Tanskassa 
tehdään koerakenne yhden maamateriaalityypin osalta. 

Projektista saatavat hyödyt TPPT:n kannalta liittyvät alusrakennemateriaalien 
vuodenaikaisvaihtelun tutkimiseen hallituissa olosuhteissa, materiaalimallien 
kehittämiseen sekä alusrakenne suunniteluohjeiden tarkistamiseen. Laborato-
rio-olosuhteissa tehdyt kokeet alusrakenteen materiaalien osalta täydentävät 
TP PT:ssa käsiteltävää kevätkantavuusteemaa,  jota  tutkitaan kentälle  rake n-
nettavien koerakenteiden  avulla. 

Yhteistyöstä aiheutuvat kustannukset ovat noin  200 - 400 kmk  vuodessa. 
Kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi asiantuntijan lähettäminen Suomesta 
Yhdysvaltoihin, mikä tulisi ottaa tapauskohtaisesti erikseen huomioon. 
FHWA:n rahoitusosuus tutkijavaihdosta vuonna  1994 on 50 000  USD. 



TPPT,  Tutkimussuunnitelma vuosille  1994- 2000 	 1 71  
YHTEYDET MUIHIN KÄYNNISSÄ OLEVIIN PROJEKTEIHIN  

8.5  FEHRL/COST/SERRP  

Eurooppalaisten tietutkimuslaitosten yhteistyöelimen  (Forum of European 
National Highway Research Laboratories, FEHRL)  puitteissa suunnitellaan 
SERRP-tutkimusohjelmaa  (Strategic European Road Research Program), 

 joka osittain vastaa Yhdysvalloissa toteutettua SHRP-tutkimusohjelmaa. 

SERRP-tutkimusohjelman tutkimusalueet ovat:  

1. Materiaalitekniikka  
2. Tien  suunnittelu  ja mitoitus  
3. Rakentaminen  ja  kunnossapito  
4. Ylläpitojärjestelmät  
5. Tien  ja  ajoneuvojen yhteistoiminta  
6. Ympäristö 

Eri tutkimusalueilta odotettavissa olevat tulokset ovat  mm.  

uudet materiaalit  ja tarkennetut materiaalimallit  (sisältää myös 
geosynteettiset tuotteet) 

LTPP  (Long-Term Pavement Performance)  -projektista saata-
vat tarken netut  rakenteen käyttäytymistä  ja vau rioitumista 

 kuvaavat mallit  ja mitoitusmenetelmät. SERRP  :n LTPP-projek-
tilla  on  yhteys Yhdysvaltojen LTPP-tutkimukseen. 

aksetipainojen  automaattiset mittausjärjestelmät  ja  niiden 
kehittäminen. 

VTT  on  mukana FEHRL:n toiminnassa. SERRP-tutkimusohjelman toiminnan 
odotetaan käynnistyvän vuonna  1995 - 1996 EU:n rahoituspäätäksen  ratket-
tua. Sitä ennen tutkimustoiminta tapahtuu  COST-organisaation kautta  (Euro-
pean Co-Operation in the Field of Scientific and Technical Research),  jota 

 kautta varmistetaan tutkimuksen yhteys  TF  PT-projektiin (kolme TPPT-aihepii
-rim  liittyvää projektia käynnissä parhaillaan). 

Yhteistyöstä aiheutuvat kustannukset ovat noin  50 - 150 kmk  vuodessa. 
Pääosa kustannuksista syntyy asiantuntijatyöryhmien kokouksista sekä 
suppeiden selvitystöiden tekemisestä. 
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8.6  OECD/DIVINE  

Vuonna  1990  toimintansa aloittaneen OECD:n asiantuntijaryhmän  "Dynamic 
Loading of Pavements"  tehtävänä  on  kirjoittaa tilanneraportti  (state-of-the-art 
report)  alan tämänhetkisestä tietämyksestä sekä suunnitella  ja  toteuttaa 
koordinoituja  tai  yhteisiä kokeita. Päätarkoituksena  on  selvittää erilaisten 
jousitusten vaikutusta teiden  ja  siltojen rasituksiin. Aihe  on  erittäin ajankohtai-
nen,  sillä  EY suunnittelee erilaisia akselipainoja erilaisille jousituksille.  Ala on 

 varsin vaillinaisesti  tutkittu  ja  erityisesti  auto-  ja tieinsinöärien  yhteistyö  on 
 ollut vähäistä. Ryhmässä  on  runsas puolet  on autoinsinöörejä  ja  loput  tie- tai 

siltainsinäärejä.  Ryhmän raportti  "Dynamic Loading of Pavements"  ilmestyi 
lokakuussa  1992.  

Ryhmän seuraavana tehtävänä  on  suunnitella  ja  toteuttaa koordinoituja yh-
teistutkimuksia  ja  yhteisiä kokeita. OECD:n tietutkimustoiminnan johtoryhmä 

 (Steering Committee)  hyväksyi projektia koskevan tutkimus-  ja  budjetti- 
suunnitelman  "Dynamic Interaction between Vehicle and Infrastructure 
Experiment" (DIVINE)  kokouksessaan toukokuussa  1993. 

Tutkimussuunnitelman  ensimmäinen vaihe jakaantuu seuraaviin osatutkimuk
-sun: 

1. Accelerated Dynamic Pavement Test'in  tavoitteena  on  verrata 
koetiekonetta hyväksikäyttäen Uudessa Seelannissa, miten 
hyvä  ja  huono jousitus vaikuttaa tien vaurloitumiseen (ehdotet-
tu budjetti  455 000  USD).  

2. Pavement Primary Response'ssa  mitataan ylittävän auton 
tiessä aiheuttamia muodonmuutoksia  ja  jännityksiä. Dynaami-
nen kuorma aiheutetaan keinotekoisilla epätasaisuu ksilla 

 (104 000  USD).  

3. Road Simulator  kokeessa instrumentoidun kuorma-auton 
jokainen pyörä laitetaan hydraulisylinterin päälle. Näihin aiheu-
tetaan pystysuoria liikkeitä, jotka simuloivat epätasaista tietä, 
jolloin saadaan verrattua dynaamisia akselipainomittaus-
menetelmiä  (195 000  USD).  

4. Vehicle Simulation Comparison'ssa  verrataan auton dynaa- 
mista käyttäytymistä kuvaavia simulointiohjelmia 

 (40 000  USD). 
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5. Spatial  Concentration'ssa  tutkitaan, missä määrin eri kuorma- 
autojen aiheuttamat suurimmat dynaamiset akselipainot osu-
vat tiellä samalle kohdalle  (160 000  USD).  

6. Dynamic Bridge  Loading'ssa  käsitellään siltojen käyttäytymistä 
dynaamisten akselipainojen vaikutuksesta  (115 000  USD). 

Kyseessä  on  suuri kansainvälinen tiealan tutkimus alalta,  jota  on  hyvin vähän 
tutkittu tähän mennessä.  Suomi  voi hyötyä saamalla perusteet omien  mää

-räyksiensä  ja  verotuksensa optimointiin sekä vaikuttaa tietämyksellään kan-
sainvälisiin määräyksiin (EY)  ja  erityisesti mandollisesti tuoda esille meidän 
poikkeavista olosuhteista johtuvia seikkoja sekä hyödyttää omaa  auto-  ja 
aksel istote ol lis  uutta. 

Tutkimuksen kustannukset ovat  370  -  470  kmk  vuonna  1994  ja  130  kmk 
 vuonna  1995. 

87  Kansainvälinen  routatutkimus  

Kansainvälistä routatutkimusta koordinoidaan ISSMFE:n  (International Society 
for Soil Mechanics and Foundation Engineering, Technical Committee on 
Frost)  toimesta.  Sen  tehtäviin kuuluu yhteistyön  ja tiedonvaihdon  lisääminen 
routa-alalla sekä kokouksien järjestäminen aiheesta routa geotekniikassa. 

 Suomi on  erittäin aktiivisesti mukana organisaation toiminnassa. 

ISSMFE  on  ehdottanut seuraavalle toimikaudelleen  (1994  -  97)  seuraavia 
tutkimusaiheita:  

1) Sulavan  maan muodonmuutosparametrien kenttä-  ja laborato- 
ri om ääritysm enetel  m ät 

2) Referenssiroutanousukokeen koeproseduurin selventäminen 
 (mukaanlukien näytteenotto)  

3) Routanousun  ja sulamispehmenemisen  määrittäminen tilastol- 
lisilla menetelmillä  ja  fysikaalisilla malleilla  

4) Roudan vaikutuksiin liittyvät muut tekijät, kuten pakkasmääri - 
en  ja  muiden ilmastomitoitusominaisuuksien määrittäminen 

Komitean työn kautta TFPT-projektiin olisi liitettävissä kansainvälistä huippu- 
asiantuntemusta (valmiit kontaktit  on  olemassa). Komitean työhön  on  kandella 
ensimmäisellä kaudella kuulunut laaja kotimainen tutkimushanke (ensimmäi- 
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sellä  kaudella routivuuden  ja  toisella kaudella sulamispehmenemisen määri
-tys).  

Komitea  on  arvioinut, että nyt ei ole tarvetta erillisen tutkimushankkeen 
järjestämiseen, mikäli aihepiiriin kuuluvat tehtävät ovat sisällytettävissä TPPT-
projektiin. SGY:n routatoimikunta  on  käytettävissä TP  PT-tutkimuksessa 
asiantuntijaryhmänä. Routatoimikunnassa ovat edustettuna korkeakoulut, 
VTT, tielaitos  ja  konsultit. 

ISSMFE:n  toimintaan liittyvät routatutkimukset rahoitetaan TP  PT-projektista. 
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9  ORGANISAATIO  JA  TUTKIMUSOHJELMAN 
KÄYNNISTÄMINEN  

9.1  Yleistä 

Tutkimusohjelman onnistunut hallinnollinen  läpivienti  edellyttää  vastuuor-
ganisaatioilta  seuraavia ominaisuuksia:  

- 	 hyvää  seurantajärjestelmää  ja ohjelmointikykyä 
- 	 asiansa osaavien  projektiryhmien valintataitoa  ja  niiden toimin- 

nan  koordinointia.  

Seurantajärjestelmällä  tulee olla kapasiteettia noin  10  vuoden  aikajaksolle 
 siten, että ainakin vuosi, kuukausi, yksittäinen projekti, tekijä, vaihe  ja  pää- 

tasot ovat jatkuvasti  seurattavissa.  

9.2  Organisaatio 

Tutkimuksen organisoinnin tulee tähdätä ensisijaisesti valittujen projektien  ja 
 niille asetettujen  tulostavoitteiden  saavuttamiseen.  Organisoinnissa  ei tule 

välttää sellaisten uusienkin  työskentelytapojen  toteuttamista, joilla  tulostavoit
-teet  uskotaan saavutettavan paremmin kuin nykyisillä perinteisillä tavoilla. 

Varsinaiseen organisaatioon tulee kuulua ainakin seuraavat ryhmät:  

1. Rakennetekniikat  R1-R3 
2. Tutkimusmenetelmät  
3. Mittaustekniikat  
4. Mitoitustekniikat  
5. Materiaalitekniikat  
6. Tuotantotekniikat  

Ryhmän  1  (Rakennetekniikat)  rooli  on  olla  sillä tutkimuslinjalla yleisasiantunti-
ja ja koko  linjan tutkimusten  kokoojana.  Muut ryhmät ovat  erityisasiantuntijois

-ta koostuvia tukiryhmiä,  jotka avustavat  ko.  ryhmiä yksittäisen  projektin  toteu-
tuksessa. 

Ryhmien jäsenten tulee olla alansa  erikoisasiantuntijoita  ja  lisäksi mandolli-
simman  yhteistyäkykyisiä. 
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R-ryhmien kokoonpano: 

- Ri:n  projektipäällikkö (pj.) 
- erityisaloja  edustavia henkilöitä (1/ryhmä nro  2-6) 
-  vastaavan 'injan suunnittelija (esim. konsuitti) 
- rakennuttajatehtävissä toimiva henkilö 

Tällä koostumuksella pyritään sekä osaamisen maksimointiin että tulosten 
hyväksyttäviksi tekemiseen  ja  niiden nopeaan käytäntöön soveltamiseen. 

Muut ryhmät: 

Ryhmien jäsenten tulee olla alansa tunnustettuja asiantuntijoi-
ta, joilla  on  myös kansainvälistä tasoa oleva tietämys tutki-
musaiheesta. Ryhmän  koko  ei saa nousta yli viiden henkilön 

 (5  ryhmää, joiden puheenjohtaja voi toimia edustajana  A- 
ryhmissä myös alansa projektien esittelijänä). 

Organisaatiokaavio:  

Tutkimusohjelman operatiivinen organisaatio  on periaatteiltaan  seuraava: 

TPPT -ORGANISAATIO:  

LINJAOROANISAATIO 	 ARSIOINTIRVHMT  

JOHTORYHMÄ  

TYdYALIOKUNTA  

HALLINTO 	 PROJEKTIPAALLIKKÖ 

- ,oplrfluks.t 

- 	 OHJAUSRYHMA  

R AK E NN E  TE  KNOL  OG  IARY  H M AT  

Ri 	R2 	R3  
TUKIRYHMA  I  (TUKIRYHMA  J  ITUKIRYHMA 

KiMUS-JAMITT*UU- 

RIAAUTEKNHKKA 
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Vastuualueen  Al, R2  ja  R3  toiminta jaetaan vaiheisiin:  

I Rakenneratkaisujen  tekeminen 
 Il  Laboratoriokokeet  

Ill  Täysimittaiset,  kiihdytetyt  kokeet 
 IV Koetiekokeet  

Vaiheita voi tarvittaessa lisätä.  

9.3  Tutkimusohjelman käynnistäminen 

Tutkimusohjelma 	käynnistetään valitsemalla tarvittavat henkilöresurssit.  
Vastuualueet  määrittelevät  välitavoitteet tutkimusvaiheittain, suorittavien 

 projektien kartoituksen  ja  valitsevat  ko.  projektiin sopivimmat suorittajat. 
 Vastuualueella  voidaan tehdä sisäisiä  tarkistuksia projektiesityksiin  ja  tarjouk

-sun  nähden. Liitteessä  3 on  esitetty suunnitelma projektien mandollisista 
 suoritusorganisaatioista.  

9.4  Ulkopuolisten tahojen osallistuminen  

Tien  pohja-  ja  päällysrakenteet  -tutkimusohjelma toteutetaan siten, että 
ulkopuolisten tahojen  on  mandollista liittyä tutkimusohjelman projekteihin 
tarpeen mukaan.  Liityntäpinnat  varmistetaan  kartoittamalla  ja  koordinoimalla 

 muiden liikennealueiden  kehittämistarpeet  yhteistyössä asianomaisten 
organisaatioiden  ja  tahojen kanssa tapauskohtaisesti. Myös  TPPT:n  ulkopuo-
lella muiden toimesta kehitettyjen tuotteiden käyttökelpoisuus voidaan toden-
taa  tutkimusohjelmassa. 

Yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa käynnistetään selvittämällä eri osa-
puolten kiinnostus tutkimusohjelmassa esitettyihin projekteihin  ja osa-alueisiin. 
Tämän jälkeen  tarkennetaan  valittujen yhteistyöprojektien sisältö,  organisointi, 

 aikataulu  ja  rahoitus. Näin pystytään hyödyntämään  liityntäprojektien  toteutuk-
sessa alan asiantuntemus  ja  resurssien käyttö mandollisimman tehokkaasti.  
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lo  RAPORTOINTI  JA  TIEDOTTAMINEN 

Tutkimusohjelman etenemistä seurataan ensisijaisesti 

- vastuualueilla 
- erikoisryhmissä 
- projektipäällikkötasolla 
- johtoryhmätasolla.  

Projektien teknisestä etenemisestä raportoidaan  3  kertaa vuodessa erikseen 
sovittavalla raporttimallilla kirjallisesti projektipäällikölle, josta projektipäällikkö 
tukihenkilöittensä avustuksella laatu yhteenvetoraportit eri tasoille (projekti- 
tasosta kokonaistilanteeseen). 

Kustannusraportit  laaditaan keskitetysti vastuualueille  ja  johtoryhmälle.  

Tutkimusohjelman etenemistä, projektien tuloksista yms. tiedotetaan tutki-
musohjelman sidosryhmille markkinahenkisellä TPPT-katsaus tyyppisillä 
lyhyillä tiedotteilla. Tätä varten projektipäällikön apuna tulee olla asiansa 
osaava tiedottaja. 
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12  LIITTEET 

TPPT:n tutkimussuunnitelman  valmistelevat projektit  ja  projek-
tipäälliköt  

2 	Tutkimusohjelman kustannukset  ja  aikataulut projekteittain  

3 	Projektien suoritusorganisaatiot 



LHTE  1  

FrPmjekti Proj ektipäällikkö  
____________________ 

1. TAVOITETILA  JA 
KRITEERIT  

1.11  Tasaisuus  AL-Eng/Lampinen  

1.12 Kuormituskestäv)ys Oy/Belt  

1.13 Routakestäyys VTT/Saarelainen  

1.14 Geotekninen  kantavuus TIEL/Manelius  

12 Taloudelluuskriteerit Ins.tsto  Kankainen  

1.3 Tienrakentamisen ympäristökriteerit VTI'/Salo  

2. RAKENTEET  2.1 Päällysrakenteet Viatek/Turunen  

2.2 Pohjarakenteet VT1'/Tammirinne  

2.3 Routarakenteet Viatek/Mä.kelä  

2.4 KuivatusrakenteeS Geobotnia  Oy! 
Nuutilainen  

251  Vanhan rakenteen toiminnalliset ominaisuudet  ja 
rakenteenparantamisratkaisujen valintaperusteiden  kehittäminen  

VTT/Jämsä 

2.52  Vanhan rakenteen pararitamisratkaisut TIEL/Suni  

3. MATERIAALIT  3.1 Materiaalitekniset mandoliisuudet VIT/Kukko  

3.2  Sidotut materiaalit VTF/Kukko  

33  Sitomattomat  materiaalit TTKK/Hartlkainen  

3.4 Materiaalimallit VTT/Ylinen  

35  Pohjamateriaalien  toiminnalliset ominaisuudet VTT/Rathmayer  

3.6 Erikoistuotteet VTT/Rathmayer  

4. MITOITUS  JA 
TAVOITE- 
RATKAISUT 

4.1 Rasitustekijät  
-  liikenne  
- tienpinta  vs. liikennerasitus 
-  lämpötila 

AL-Eng/Lampinen  

_________________  

4.14 Kosteustilan  muutokset tierakenteessa  ja  niiden maffintaminen Geobotnia  Oy/ 
Nuutilainen  

4.21 Kuorrnituskestävyyden mitoitus Neste/Pienimäki  

4.22 Routainitoitus VTT/Saarelainen  

4.23 Painumamitoitus TKK/Slunga  

4.24 Menetelmäkohtaiset mitoitusmallit YS/Vepsäläinen  

4.25 Yhteisvalkutusten mallintaminen VIT[I'örnqvist  

4.26 Luotettavuusanalysit VTT/Jämsä  

5. TUOTANTO  5.1  Laatuun vaikuttavat tekijät TIEL/Suni  

5.2  Laadun vaikutus tien toim.innallisiin ominaisuuksiin VTT/Takala  

53  Rakenteiden  ja  materiaalien valmistuksen kehittäminen VTT'/Nippala  

5.4 Työturvallisuus  ja  ympäristö TKK/Lindgren  

5.5 Laadunvarmistus VTT/Nippala  

6. TUTKIMUS-  
MENETELMÄT 

 JA MI 	AUS- 

6.1 Tutkimustckniikat VTT/Huhtala  

6.2 Mittaustekniikat VTT/Törnqvist 



Projekti- 	Projektin  nimi  
tunnus  

• Kustannusarvic  

:(krt.lk) 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000  

:KooIINoINTz 

'Projektikoorthnolntl  (RI, P2. P3)  

:Koetekoneen 

VARAAMATTOMAT 

Projekteille  varaamattomat  rahat  

'YHTEISET PROJEKTIT  

Y10.10 	Havaintotaidon pltuusprofiillt  ja  kuntotiodot 
Y10.20 	•'fln  pituus.  a  poikkiproriilinrrtellintaminen 
v1o3o 	6hia 	itaskolmat tierakontoidon kustannusvortailussa 

Y10.40 	,Elinkaarilasketmienkustanriuslekij8t  
YI0.50 	,Tieqskenlamlsen ymp8ristökrileerlt  ja  ympáflstOhaillojen  
Yl0,60 	'Pohjasuhteidenjavanhartrakenteentilanluokittelu 

Y10.71 	:Liikerveratus 
Y10.72 	,llmastorasitus 

YI0.80 	'Luotettavuusanalyysil 

Y10.90 	'Mitlaustiedon hallintajtirjeslelrn8 
Yb.  100:  Tutkimusohjelrnan  tulosten mittaus  

:: 

'' 	5100.0 

:: 	2000,0 

" 

:: 	3000,0  

:: 	1 950,0 
'' 	450,0  
'' 	400,0  

200,0  
arv 	•. 	400.0 

'' 	150,0  

:: 	450,0 
,, 	400,0 
'' 	200,0  
'' 	500,0 

: 	200.0  

	

: 	 : 	: 

	

1 200.00 	900,00' 	600,00' 	600,00' 	600,00 	600,00' 	600,00'  

	

1 000,00: 	1 000,00' 	: 	: 

	

: 	: 	:  

	

: 	600.00: 	600.00: 	oo,00: 	600.00: 	600,00:  

	

250,00: 	300.00: 	300.00, 	350,00, 	350,00, 	200,00, 	200.00 :  

	

• 	50,00' 	' 	100.00' 	100,00' 	100.00' 	100,00'  

	

' 	, 	' 	50,00' 	100,00' 	100,00' 	150,00' 

	

, 	: 	, 	ioo.00, 	 : 	ioo.o 

	

50.00, 	• 	' 	, 	150,00. 	150.00, 	50.00  

	

' 	, 	, 	' 	' 	50,00' 	100.00' 

	

150.00 	150,00: 	50,00 	50,00 	50,00' 

	

100,00, 	150,00, 	50,00, 	50.00, 	50,00,  

	

' 	50,00' 	50,00' 	50.00' 	' 	50.00' 

	

50,00' 	100.00' 	100,00' 	50,00' 	50,00' 	100.00' 	50.00'  

	

: 	: 	50.00: 	. 	50.00 	, 	100,00, 

I- 
-I 
m  
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TPPT1994 -2000  

Projekti. 	Projektin  nimi 	 • 'Kustannusarvk  

tunnus 	 :  

1994 1995 1996 1997 	I 1998 1999 	2000  

VAIHE  1:  PAALLYSRAKENNERATKAISUT 	
::  

110.10 	Kuormiluskest8vyyden tavoilekriteerit  50,0 5000 
110.20 	Pohjasuhteet  ja  vanhan rakenteen  lila  150,0 5000 50.00' 50,00 

110.30 	Tutkimus-  ja  mittaustekolikka 	 :: 
oo.o  100,00 

110.40 	,Päällysrakcnneratkaisut  150.0 100.00, 50,00,  ,  
110.50 	Kuorrnituskestásiysrnalliert  arviointi havairilotieaineistotla..  300.0 200,00. 100.00  

VAIHE  2:  MATERIAALIEN LABORATORIOTUTKI :  

120.10 	'Matenealien laboraloriokokeet 	 ''  1 500,0 400,00' 500.00' 400,00' 200,00' 

120.20 	Materiaatlrnallit 	 ,,  200.0  :  50.00, 50.00, 50,00, 50.00:  :  
120.30 	Mallien  arviointi 	 ,,  150,0  , .  50,00. 50.00, 50,00,  

VAIHE  3:  RAKENNEKOKEET : ,  

130.10 	Raker,r,ekokeiden  suunnittelu 	 ::  100,0 50.00:  
so,00 

:  
130.20 	,Koerakeoteiden  rakentaminen, souranta  ja  tulokset 	 ,,  600,0  ,  200,00, 200,00, 100,00, 100,00, 

130.30 	'Tulosten arviointi 	 ''  200,0  ' , '  50,00' 50,00' 50,00' 	50,00'  

:VAIHE4KOERATAKOKEET 	 :: : : : :  

140.10 	Koeratakokeiden  suunnittelu  100,0 50,00 50,00  : :  
140.20 	,Kokeiclen  suoritus. seuranta  ja  tulokset 	 ,,  I 400.0  , ,  400,00, 350.00, 250,00, 200,00, 	200,00, 

140.30 	Tulostenarviointi 	 '  200,0  . , •  50,00' 50,00 50,00 	50,00'  

:VAIHE5:KOETIET 	 :: : : : :  

150.10 	'Koeteiden  suunnittelu 	 ''  100,0 50,00' 50,00'  ,  
15(20 	Materiaalien  ja  rakenteiden valmistus 	 :  100,0 50,00  :  50,00  :  
150.30 	Tuotannon laatu 	 ,,  100.0 50,00,  ,  50.00,  , 

'Koeleiden  rakentaminen 	 ''  0,0  ' , '  
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TPPT  1994 -2000  

Projekti. 	Projektin  nimi 	 Kustannusarv  
tunnus 	 (kmk) 

1994 1995 1996 1997 1998 	I 1999 2000  

VAIHE  1: ROUTARAKENNERATKAISUT 	:: 

210,10 	Routakesiåu'yden tavo,tekriteerit 	 ::  150,0  so.00:  100,00  
:  

210.20 	Pohjasuhteet  ja  vanhan rakenteen  lila  650,0 100,00, 50,00 100,00, 100.00, 100.00, 100.00, 100,00, 
210.30 	'TutkImus.  ja  mittauetekniikka 	 '  550,0 150,00' 150,00' 50,00' 100,00' 100,00' 
210.40 	'Routarakenneratkaisut 	 ''  200,0 100,00' 100.00:  : '  
210.50 	Routamaflionarviointl havaintotloalneislotia 	 , 450,0 150,00, 150,00, 150,00,  ,  

VAIHE  2:  MATERIAALIEN LABORATORIOTUTKI' 
: : :  

220.10 	'Materiaalien taboratoriokokeet  2250,0 250,00' 400,00 450,00. 500,00' 450,00. 200,00' 
220.20 	'Materiaalimatiil  300.0  ' '  100.00' 50,00' 50,00' 50,00' 50,00' 
220.30 	M&lien  arviointi  750,0  : :  100,00 200,00 200.00 100,00 150.00  

'VAIHE  3: RAKENNEKOKEET 	 ': : : : :  

230.10 	,Rakei,nekokelden  suunnittelu 	 .,  250,0 50,00. 100,00. 100,00  ,  

230.20 	'Koerakenteiden  rakentaminen, seuranta  a  tulokset 	 ''  2 100,0 200,00' 300.00' 400.00' 400,00' 400,00' 400,00' 
230.30 	'Tulosten arviointi 	 :: : :  50. 00 : 150 . 00 : 200 , 00 : 200 . 00 : 250,00 :  

:vMHE50ET1ET 	
:: : : : :  

250.10 	Koetelden esunnittelu 	 ::  200,0 50.00:  :  

250.20 	'MaterIaalien  ja  rakenteldorr  valmistus 	 ''  900,0 100,00' 50,00' 50,00' 100,00' 150,00' 250,00' 200.00' 
250.30 	'Tuotarurort  laatu 	 ''  900,0 50.00' 50,00' 100,00' 100,00' 150,00' 250,00' 200,00' 
250.40 	,Koeteiderr  rakentaminen 	 :.  0,0  , ' . :  

I- 
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TPPT  1994  -  2000  

Projekti- 	Projektin  nirr 	 Kustannusarvic  

tunnus 	 : : 

1994 	I 	1995 1996 	I 1997 	1998 	1999 	2000  

GEOTEKNINEN  KANTAVUUS  

31 	Perusteet  Ja  pohjasuhteet 	 ::  

311 	'Perusteiden  acivittäminen  Ja  taxkentami,sen  

3.10 	:Painumakrieent 	 ::  180,00: 	
160,00 80,00 30,00 

31 1.11 	Ulkolaiset  raja -arvot 	 , *  
311.12 	'Tiehen  hittyvät rakenleet  
311.20 	Ten  pairiurnien  vaikutus  tasaisuuleen 	 :: : 	 : :  

312 	,MespohJea kuvasvien lähtöttetojen  tarkkuuden  ptrant.rnt,  

312.10 	.Kerrosrajat 	 ..  330,0 80,00 	50,00' 150,00 50.00. 

312.11 	CPTU  
312.12 	Pusinheijakaira 	 : : : 	 : : :  
312.13 	Sähkölset  menetelmät 	 ,, , 	 . ' ,  
312.14 	'Kovytsondi 	 '' , 	 , , ,  
312.20 	'Muødonrnuutosorrriiiaisuudel  870,0 320,00' 	400,00' 150,00' 

312.21 	:CPTU 	 :: : 	 : :  
312.22 	Ruuvitevykoe/dilatornetrl 	 .. , 	 , '  
312.23 	'Sähköiset  rrtenetetmät 	 '' ' ,  
312.24 	'Häninmättömien  näytteiden otto 	 : : 	 : : :  
312.25 	,Odometrikoe 	 ,, , 	 , , '  

312.26 	'Sekundaaripainuma 	 '' ' 	 , ,  

312.30 	'Mittaustiedon  tulkinta  ja  hallinta 	 ::  250,0  : 	
130,00 120.00'  '  

312.31 	Mitlaustiodon  tulkinta  ja  hallinta 	 ,, ' ' ,  
313 	Turva  , 	 ' ,  

313.10 	'Turve 	 ''  200,0  ' 	 ' '  50,00' 	150,00' 

314 	P0hJastd 	luokitui pohje.r.konteen perueratkaleun 	:: : 	 : : :  
314.10 	,Pchjasuhteiden  luokitus  pohjarakenteen perusratkaisunvalirt,.,,  200,0  , 	 ,  50,00, 50,00, 	50.00, 	50,00, 

32 	:  Suunnittelu-  Ja  mitoitus (geoteku.  kant.  lasken : 	 : : :  
321 	Painuman  ja  painumaeron  laskenta 	 ,,  1 025,0  , 	200,00, 370,00, 200,00, 	55,00, 	150,00, 	50,00, 

321.10 	'Nurneeristen  menetelmien seuranta  ja  kehitys 	 '' , 	 ' ,  

321.20 	Kuorrnituksen jakaantumien penkoreessä  ja  maapohjassa 	
:: : :  

321.30 	,Leikkausntuodonmuutosten  laskenta 	 ,, , 	 ' ,  

321.40 	Sekundaaripainuma 	 * , ' ,  

321.50 	'Painumaeron  laskenta 	 '' , 	 . ' '  

321.60 	Painuman taskentaohje 	 :: : 	 : : :  
322 	,Stabiliteettilaskenta 	 ,,  425,0  , 	 , ,  150,00, 	170,00, 	105,00, 

322.10 	'Kuivakuorlkerroksen huornioiminen 	 '' , 	 , , ,  

322.20 	'Maapohjan  tilvistymisen  vaikutus lujuuteen 	 ' : 	 : :  
322.31 	,Tilastollinanvarmuus 	 ,,  0.0  , 	 ' * * 	 *  
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TPPT  1994  -  2000  

Projekti. 	'Projektin  nimi  
tunn  

'Kustannusarvic  

:(kmk)  

1994 	1995 1996 1997 	I 1998 1999 2000  

33 	Rakennekohtaiset  projektit  
331 	:Peemakenheet :: :  

331.10 	Penkereen mitoltus palnuvilta maapohjilta  ja  rakenteiden  epA.  200.0 100.00. 100,00 
332 	8yv.  Ja  rna,saatthilointi  

332.10 	Ympärtstövalkulukset  200,0 50,00 	100.00:  :  5000: 
332.20 	,Sideaine.ja matenaatitoknotogia ,, 	350.0 150,00, 	150,00, 50,00, 
332.21 	,Humuksen  merkitys  . 	.  
332.22 	'Stabiloidun  maan ominaisuudet  ja  teetaus , 	, 

'(Mat.toimittajien aideainetut)cimukeat) :: : 	: : :  
332.30 	SyvAstabiloidun pohjarakenteen mitoitu. ,, 	850,0 50,00, 	, ,  50,00, 300,00, 200,00, 250,00, 
332.31 	• Penkereen mitoltus pilaristabiloidulla  pohjalta  '' ,  
332.32 	• Holvausmitoitus '' , ,  
332.40 	Uusien  atabiloitujen pohjarakenteiden kehittAminen  650.0  : 	100.00 250,00 100,00: 50.00: 50,00:  ioo,00:  
332.41 	, Stabiloidut potljaraksntost ' , , '  
332.42 	'Holvausrakenteet '' , 	, ,  
332.50 	:  Uusien  tuolantomeneteirnien kehittArninen (tuotantotekniikat) :: 	600,0 150. 00 : 	100,00:  so ,00  iOO,O0 :  100,00 100,00'  

(Laitevalmistajien konekehitys) ,, , 	, , ,  
332.60 	,Stabiloldun  tuotteen laadun varmistui  ja  rT4ttaaminen . 	500,0 200,00' 	100,00' 50,00  '  50,00  .  100,00. 

333 	'LuJtt.tut rakenteat " , 	, , ,  
333 	 rakenteel  750,0  : 	.  200,00: 200,00 ,  150.00: 100,00 ,  100,00, 
333.10 	, Lujitomatorlealien pitkAaikalsorninaisuudet ,, , 	, ,  
333.20 	'Lujitetut maarakenteet tienrakemukeessa '' ' ,  
333.30 	:Mtoitus  lujitteita k6ytettäessä 

::  I 	: : :  
394 	,Kevennyeratkal.ut ,, , ,  

334.10 	'Materiaaliominsisuudotln SuU . 	100.0  . 	' , , .  50.00. 50,00. 
334.11 	'Kevennystuotteiden mokaaninen keslitvyys '' , , ,  
334.12 	:Kevennyatuott&den  pitkAaikaistilavuuspaino  I:  : 	: : :  
334.13 	,Mat.tolmltlsJten materlaelltutklmuksut ,, , 	, , '  

335 	Paalup'eaustuk.et '. , 	, , '  
335.10 	: Holvaantuminen paaluperustuslen yhteydessA 

:' : 	: ' :  
335.20 	Pelnuva psatuperustus ,, , , ,  

34 	'Koerakenteet ,, ' 	: ,  
341.00 	Koerakenteiden  suunnittelu  500,0  , 	,  150,00: 0,00 80,00: 70.00, 
342.00 	'Koerakonnoalueiden olosuhdeselvityksot '. 	250.0 150,00' 50,00. 50,00' 
343.00 	'Koerakenteidenlristrumentointi '' 	550,0  ' 	'  75.00' 225,00' 150,00' 100,00' 
344.00 	Koerakonteenrakontamtsenva1vonta  300,0  : 	:  25 , 00  105.00 150.00' 20,00: 
345.00 	,Koerakeriteidenmonitorointlja  seuranta  ,, 	300.0  . 	, ,  145,00, 55.00, 80,00, 20.00, 
346.00 	:Koeratwhlteden  tuloskasittely 

:: 	
200.0  : 	: :  25,00 75,00' 50,00 50,00 

I- 
-I m 
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Projekti. 	Projektin  nimi  
tunnus 	: 

• Kustannusarvic  

: (kmk)  
1994 	I 	1995 	1996 	1997 	I 	1998 1999 	2000  

35 	'Koetlet  
351.00 	:xoeteiden  suunnittelu  300,0  : 	 : 	 : 	170,00 100,00 	30 , 00 : 
352.00 	,Koeteidenotoeuhdeaelvitykset  100,0  • 	•  100,00, 

353.00 	Koeteiden inetrumanlointi • 	0,0 

354.00 	• Koeteidon  rakentamisen valvonta  0,0 

355.00 	,Koeteiden monitoroirrti  ja  Beuranla ,, 	125,0  • 	 . 	 : 	 1 00.00 : 2 5 ,00 : 
356.00 	•Koeteiden tuloskäsillely ,, 	25,0  • 	 • 	 ' 	.  25,00 

Totals  :: 	42000,0 6180 .00 : 	6640 ,00 : 	6520 , 00 : 	6330 ,00: 	63 55, 00: 5 5 25 , 00 : 	4450 ,00 : 



LuTE  3/1  

Projektin  suoritusorganisaatio:  
1:ensisijaiset vaihtoehdot  
2: kolmas  vaihtoehto, kaikki vahvoja suorittajatahoja  ko.  projektissa 

Tiimillä  tarkoitetaan työryhmää, joka yhteisvastuullisesti ottaa vastatakseen laajemman kokonaisuuden suorituksesta. Tiimin 
jäsenten osaamisalueet eivät ole päällekkäisiä vaan täydentävät toisiaan. Tiimin vetäjä nimetään kuitenkin organisatorisista 
syistä. 

Proi.No  

________ 

Projektin  nimi 

________________________________  

Rahoit.  
varaus 
Mmk 

Projektin  suoritusorganisaatio  

_______ ______ ______ 

____________ _____________________________________________ __________ 

Korkeak.&  
Yliopisto 

__________ 

Kon- 
 sultit 

Materiaa- 
iteoll. 

_________ 

ura- 
koit- 
sijat  &  
Laitev. 

Tielai- 
tos  ml. 

 piirit 

VTT GTK TIIMI  

_______  
V  YLDSPROJEKTIT ________ ________ _______ ______  
Y10.10  Havaintoteiden pituusprofiilit  ja  kuntotiedot  1.95 2 1  ________  1  ______  
Y10.20 Tien  pituus-  ja  poikkiprofiilin mallintaminen  0.45 2  ________ ______  
Y10.30  
_____________ 

Elinkaarilaskelmat tierakenteiden  
kustannusvertailussa 

0.4 
___________ 

1 
___________ _________ 

1 2  
________  

Y10.40  Elinkaarilaskelmien  kustannustekijät  0.2 1 2  _______ ______  
Y10.50  
___________ 

Tierakentamisen ympäristökriteeritja  
ympäristöhaittojen arviontimeneteim. 

0.4 
__________ __________ 

1 
________ 

2 1  
_______  

Y10.60  
___________  

Pohjasuhteiden  toiminnalliset ominaisuudet  ja  
vanhan rakenteen tila 

0.15 
__________ 

x 
__________ 

x 
________ 

x x x x  
_______  

Y10.71  Liikennerasitus  0.45 2 1  _______  1  ______  
Y10.72  llmastorasitus  0.40 2 1  _______  1  ______  
Y10.80  Luotettavuusanalyysit  0.2  _________  2  _______ ______  
Y10.90  Tutkimustiedon hallintajärjestelmä  0.5  __________ ________ _______  
Y10.100  Tutkimusohjelman tulosten mittaus  0.2 1 2  ________ _______  
1  KUORMITUSKESTAVYYS ________ ________ _______ ______  
110.10  Kuormituskestävyyden mitoituskriteerit  0.05 1  _______  2  ______  
110.20  Pohjasuhteet  ja  vanhan rakenteen tila  0.15 1  ________  2  _______  
110.30  Tutkimus-ja  mittaustekniikka  0.1 1 2  ________  2 1 2  _______  
110.40  Päällysrakenneratkaisut  0.15 a x x x x x x 
11050  Kuormituskestävyysmallien  arviointi havaintoteillä  0.3 1 2  ________ _______  
120.10  Materiaalien laboratoriokokeet  1.5 1 2  ________  1  _______  
120.20  Materlaalimallit  0.2 1 2  _______  1  ______  
120.30  Mallien  arviointi  0,15 1 2  _______  1  ______  
130.10  Rakennekokeiden  suunnittelu  0.1 x x x x x x X 

130.20  Koerakenteiden  rakentaminen, seuranta  ja  tulokset  0.6 1 2  ________  2 1  _______  
130.30  Tulosten arviointi  0.2 1 2  _______  1  ______  
140.10  Koeratakokeiden  suunnittelu  0.1 x x a x x x x x 
140.20  Kokeiden suoritus, seuranta  ja  tulokset  1.4 1 2  ________  1  _______  
140.30  Tulosten arviointi  0.2 1 2  ________  1  _______  
150.10  Koeteiden  suunnittelu  0.1 x X S X X S  _______  
15020  Materiaalien  ja  rakenteiden valmistus  0.1  __________  2  ________  1 1  _______  
150.30  Tuotannon laatu  0.1  _________ _______  1 1 2  ______  
150.40  Koeteiden  rakentaminen  0 x x a x x x  ______  
2  ROUTAKESTÄVYVS ________ ________ _______ ______  
210.10  Routakestävyyden tavoitekriteerit  0.15 1 2  _______  1  ______  
210.20  Pohjasuhteet  ja  vanhan rakenteen tila  0.65 1 1  _______  2  ______  
210.30  Tutkimus-  ja  mittausteknHkka  0.55  _________  2  _______  1 1  ______  
210.40  Routarakenneratkaisut  0.2 x x x x x x x 
210.50  Routamallien  arviointi havaintotieaineistolla  0.45 2  _________  1  _______  
220.10  Materiaalien laboratoriokokeet  2.25 1  _______  1  ______  
220,20  Materiaalimallit  0.3 1  _______  1  ______  
220.30  Mallien  arviointi  0.75 1  _______  1  ______  
230.10  Rakennekokeiden  suunnittelu  0.5 a a a a a a a 
230.20  Koerakennekokeiden  suoritus, seuranta  ja  tulokset  2.4 2 2  ________  2 1  _______  
230.30  Tulosten arviointi  0.85 2 2  _______  1  ______  
250.10  Koeteiden  suunnittelu  0.2 a x a a a x a  



LuTE  3/2  

ProjNo  Projektin  nimi  Rahoit.  
varaus 
Mmk  

Projektin  suoritusorganisaatio  

_____________________________________________ __________ 

Korkeak.&  
Yliopisto  

__________ 

Kon-  
sultit 

Materiaa- 
liteoll. 

_________ 

Ura- 
 koit- 

sijat  &  
Laitev. 

Tielai- 
tos  ml. 

 piirit  

VTT GTK TIIMI  

_______  
250.40  Koeteiden  rakentaminen  0 x x x x x x x 
3  GEOTEKNINEN  KANTAVUUS ________ ________ ______ _____  
311  Perusteiden selvittäminen  ja  tarkentaminen __________ __________ ________ _______  
311.10  Painumakriteerit  0.45  _________ _______ ______  
311.11  Ulkolaiset  raja-arvot  _________  1 2  _______  1  ______  
311.12  Tiehen liittyvät rakenteet  _________ _________ _______  1 2  ______  
311.20 Tien  painumien  vaikutus tasaisuuteen  __________ __________  2  ________ _______  

312  
___________  

Maapoh  jaa  kuvaavien lähtötietojen tarkkuuden  
parantaminen  

x x x x x 

312.10  Kerrosrajat  0.33  _________ _______ ______  
312.11  CPTU ________ ________  2  _______  1 1  ______  
312.12  Puristinheijarikaira _________ _________ _______  1 2  ______  
312.13  Sähköiset menetelmät  ________ ________ _______  1 1 2  ______  
312.14  Kevytsondi __________  2 1  ________  1  _______  
312.20  Muodonmuutosominaisuudet  0.87  __________ ________ _______  
312.21  CPTU ________  1  _______  2 1  ______  
312.22  Ruuvilevykoe /Dilatometri __________  2 1  ________  1  _______  
312.23  Sähköiset menetelmät  __________ __________ ________  1 1 2  _______  
312.24  Häriintymättömien näyfteiden  otto  _________  1  _______  2 1  ______  

31 2.25  Ödometrikoe _________  1  _______  1 2  ______  
312.26  Sekundääripainuma _________  1  _______  1 2  ______  
312.30  Mittaustiedon  tulkinta  ja  hallinta  0.25  _________  1  _______  2 1  ______  
313  Turve  0.20 1  _______  1 2 2  ______  

314  
_____________ 

Pohjasuhteiden  luokitus  pohjarakenteen  
perusratkaisun  valintaa varten  

0.2 
___________ ___________ 

2 
_________ 

1 1  
________  

321  Painuman  ja  painumaeron  laskenta  1.025  _________ _______ ______  
321.10  Numeeristen menetelmien seuranta  ja  kehitys  _________ _________  1  _______  2 1  ______  
321.20  Kuormituksen  jakaant. penkereessä  ja  maapohj. __________  1 2  ________  1  _______  
321.30  Leikkausmuodonmuutosten  laskenta  __________  1 1  ________  2  _______  
321.40  Sekundaaripainuma __________  1 1  ________  2  _______  
321.50  Painumaeron  laskenta  _________  1 2  _______  1  ______  
321.60  Painuman laskentaohje _________  1  _______  1 2  ______  
322  Stabiliteettilaskenta  0.425  __________ ________ _______  

322.10  Kuivakuorikerroksen huomioiminen _________  1 1  _______  2  ______  
322.20  Maapohjan  tiivistymisen  vaikutus lujuuteen  __________  1  ________  2 1  _______  
322.30  Todennäköisyysteorian  soveltaminen  __________  1  ________  2 1  _______ 

_____________ stabiliteettitarkasteluissa __________ __________ _________ _______  
322.31  Tilastollinen varmuus  __________  1 2  ________  1  _______  

33  RAKENNEKOHTAISET  PROJEKTIT  ________ ________ _______ ______  
331  Pengerrakenteet _________ _________ _______ ______  
331.10  Penkereen mitoitus painuvilla maapohjilla  0.2 1 1  _______  2  ______ 

___________  ja  rakenteiden  epäjatkuvuuskohdissa. __________ __________ ________ _______  
332  Syvä-  ja  massastabilointi __________  x x x x x x 
332.10  Ympäristövaikutukset  0.2  __________  1  ________  2  i__  _______  
332.20  Sideaine-  ja  materiaaliteknologia  0 35  __________ ________  
332.21  Humuksen  merkitys  __________  1  ________ __ .?__ _______  
332.22  Stabiloidun  maan ominaisuudet  ja  testaus  _________  1 2  _______  1  ______  
332.23  Mat.valm. materiaalitutkimukset __________ __________  1  _______  
332.30  Syvästabiloidun pohjarakenteen mitoitus  0.85  __________ ________ _______  
332.31  Penkereen mitoitus pilaristab.  pohjalla  __________  2 1  ________  1  _______  
332.32  Holvausmitoitus __________  1 1  ________  2  _______  
332.40  Stabiloitujen pohjarakenteiden  kehittäminen  0.65  __________ ________  
332.41  Stabiloidutpohjarakenteet _________ _________  1  ________  1 2  ______  
332.42  Holvausrakenteet __________  1 1  ________  2  _______  
332.50  Uusien  tuotantomenetelmien  kehittäminen  0.6  __________  2 2 2 2 1  _______  
332.51  Laitevalmistajien konekehitys __________ __________ ________  1  _______ 



LuTE  3/3  

Proj.No  Projektin  nimi Rahoit. 
 vara  us 

 Mmk 

Projektin suoritusorganisaatio 

_____________________________________________ __________ 

Korkeak.&  
Yliopisto 

__________ 

Kon- 
 sultit 

Materiaa- 
liteoll. 

_________ 

Ura- 
koit- 
sijat  &  
Laitev. 

Tielai- 
tos  ml. 

 piirit 

VTT GTK TIIMI  

_______  

333  Lujitetut  rakenteet (geosynt. tuotteet)  075  __________ ________  
333.10  Lujitemateriaalien pitkäaikaisominaisuudet __________  1  ________  2 1  _______  

333.20  Lujitetut maarakenteet tienrakennuksessa __________ __________  1  _________  1 2  _______  

333.30  Mitoitus lujitteita  käytettäessä __________ __________  2  ________  1  _______  

334  Kevennysratkaisut __________ __________ ________  
334,10  Materiaaliominaisuudet  in situ 0.1  __________ _________ _______  
334.11  Kevennystuotteiden  mekaaninen kestävyys __________  1  ________  2 1  _______  

334.12  Kevennystuotteiden pitkäaik.thavuuspaino _________ _________  2  ________  1 1  ______  

334.13  Materiaalitoimitt. materlaalitutkimukset __________ __________  1  _______  

335  Paaluperustukset _________ _________ ________  
335.10  Holvaantuminen paaluperustusten  yhteydessä __________  2 1  ________  1  _______  

335.20  Painuva paaluperustus _________  1 2  ________  1  ______ 
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