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TIIVISTELMÄ  

Tien  pohja-  ja päällysrakenteet  -tutkimusohjelman tavoitteena  on  teiden 
liikennöitävyyden parantaminen  ja vuosikustannusten  alentaminen. Tutki-
musohjelman tavoitteet saavutetaan hallitsemalla tien vaurioitumiseen  ja 

 tasaisuuteen vaikuttavat tekijät tierakenteen kuorm ituskestävyyden, routa- 
kestävyyden  ja geoteknisen  kantavuuden osalta. Tässä tutkimuksessa 
selvitetään  em.  tekijöiden tavoitekriteerit, joiden perusteella TPPT-
koerakenteille voidaan asettaa  raja-arvot siten, että vaurioitumis-  ja tasai-
suusvaatimukset  täyttyvät. 

Kuormituskestävyyden tavoitekriteerit vau rioitu misen  osalta  on määritetty 
 sekä bitumisilla sideaineilla sidotuille että hydraulisilla sideaineilla stabiloi-

duille rakenteille. Bitumisten rakenteiden tavoitekriteerit perustuvat kumu-
latiivisen kuormituskertaluvun sekä sidotun kerroksen alapinnan vetomuo-
donmuutoksen  ja kaarevuussäteen  suuruuteen. Vetomuodonmuutosta 
voidaan käyttää uusien teiden suunnittelussa  ja kaarevuussädettä  vanho-
jen teiden jäännösarvon (jäljellä oleva kuormituskertaluku) laskennassa  ja 
parantamissuunnitelmien laadinnassa. Kaarevuussäde  perustuu pudotus-
painolaitteen tuottamiin mittaustuloksiin. Muodonmuutos-  ja kaarevuussä-
dekriteerit  on määritetty  sekä ensimmäisen vaurion syntymisajankohdalle 
että valitulle vauriotasolle, joka voidaan määrittää käyttäjän tarpeiden mu-
kaisesti. Kantavuuskriteeriä ei ole määritetty, koska tutkimustulokset 
osoittavat kantavuuden korreloivan huonosti tien kestoiän kanssa. 

Hydraulisilla sidealneilla stabiloitujen rakenteiden osalta tavoitekriteerit  on 
määritetty  ulkomaisten  raja-arvojen perusteella. Nämä perustuvat kumula-
tiivisen kuormituskertaluvun  ja sementillä  sidotun kantavan kerroksen ala- 
pinnan vetomuodonmuutoksen  sekä kuormituskertaluvun  ja  materiaalin 
suurimman sallitun taivutusvetojännityksen väliseen yhteyteen. 

Routakestävyyden tavoitekriteerit  on määritetty  suurimmalle sallitulle mitoit-
tavalle pituus-ja poikittaissuuntaiselle routanousulle ja kulmanmuutokselle 

 eri tieluokissa  ja liikennemääräluokissa.  Raja-arvot  on  annettu TPPT:n 
routarakenneratkaisuille, joita ovat referenssirakenne, routasuojausraken-
ne, lujiterakenne, moreenirakenne sekä yhdistelmärakenne. 

Pohjamaan  suurimmat sallitut  raja -arvot perustuvat ulkomaisiin  raja- 
arvoihin kumulatiivisen kuormituskertaluvun  ja pohjamaan pystysuoran 
puristuman  välisestä yhteydestä. Lisäksi tutkimuksessa  on  esitetty  raja- 
arvot pohjamaan  pinnan  suurimman sallitun yksittäisen puristuman osalta. 

Pohjamaan painumien  sallittuja  raja -arvoja  on  verrattu nykyiseen käytän-
töön Suomessa  ja  Ruotsissa. Vertailukriteerinä ovat suurin sallittu painuma 
sekä kaarevuussäde. Tulosten perusteella voidaan kaarevuussädettä pitää 
parempana tien tasaisuuden kuvaajana kuin Suomessa käytettävää abso-
luuttista painumaa  ja kulmanmuutosta.  Jatkossa tulisi tarkistaa Suomen 



raja-arvot, jotka ovat löysempiä erityisesti lyhyiden aallonpituuksien osalta 
silloin, kun kriteerinä käytetään kaarevuussädettä. Kaarevuussäteen  raja- 
arvot voidaan määrittää esim. ajopaneelin tulosten perusteella. 

Tasaisuuden osalta voidaan todeta, että nykyisin käytössä olevan lAI-
arvon avulla ei voida erottaa epätasaisuuden syitä (kantavuus, routiminen, 
pohjamaan painuminen) toisistaan. Saman IRl-arvon omaavalla tiellä voi 
olla toisistaan poikkeavia aallonpituuksia. Tämän vuoksi jatkossa tulee 
kehittää aallonpituusjakaumaan perustuva tasaisuusindeksi, minkä avulla 

 on  mandollista kehittää yhteys tien epätasaisuuden  ja  siihen vaikuttavien 
tekijöiden välille. 

Tässä raportissa esitetyt tavoitekriteerit  ja  raja-arvot ovat alustavia  ja 
 suuntaa antavia. Jatkossa tavoitekriteerejä tullaan tarkentamaan sitä mu-

kaan kun koeteiltä  ja  koeratakokeista  tullaan saamaan uusia tuloksia. 
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SUMMARY 

The objective of the Road Structures Research Programme (TPPT) is to 
improve the trafficability of roads and to reduce annual costs. These objec-
tives are achieved by gaining a greater degree of control over the factors 
affecting the distress and evenness of roads in the areas of fatigue, frost 
heave and geotechnical bearing capacity. ln this study, the design criteria 
for these factors are investigated, so that the limiting values for TPPT test 
sections can be set so that the distress and evenness criteria are fulfilled. 

The fatigue criteria with regard to distress are defined for structures stabi-
lized with both bituminous and hydraulic binders. The fatigue criteria for 
bituminous structures are based on the relationship between the cumula-
tive number of loadings and the tensile strain at the bottom of the bitumi-
nous layer and the radius of curvature. The tensile strain can be used for 
the design of new structures and the radius of curvature to determine the 
residual pavement life (number of loadings) for old structures, and for re-
habilitation design. The tensile strain and the radius of curvature have 
been found to have the best correlation with pavement life /3/. The correla-
tion of bearing capacity (centre deflection) with pavement life was found to 
be poor, therefore no bearing capacity criteria has been defined. 

The fatigue criteria for bituminous structures is defined for both the ap-
pearance of the first crack and for a certain level of distress for the tensile 
strain (Figure 2) and the radius of curvature (Figure 3). These criteria are 
based on the pavement life models developed in the TPPT study, see ref-
erence /3/. The envelope curves in these figures refer to different levels of 
annual number of loadings. The radius of curvature is calculated from the 
falling weight deflectometer (FWD) measurements using Equation 1. Meth-
ods for applying reliability analysis to these criteria are presented in refer-
ence /8/. 

The fatigue criteria for structures stabilized with hydraulic binders are de-
fined using models developed in other European countries (references 9 
and 10). These models are based on the relationship between the cumula-
tive number of loadings and the tensile strain at the bottom of the cement 
stabilized base layer (Equation 2 and Figure 4) and the maximum allowed 
tensile stress in bending (Equations 3-6 and Figure 5). 

The maximum allowed frost heave and change of slope in both longitudinal 
and transverse directions are given in Tables 1 and 2. The maximum val-
ues are given separately for different traffic levels (KVL=ADT), and for dif-
ferent structural solutions developed in the TPPT study. 

The subgrade rutting criteria are based on models that describe the corre-
lation between the cumulative number of loadings and the compressive 
strain on the top of the subgrade: the Shell model (Equation 6, Reference 
13), a Swedish model (Equation 7, Reference 9), and an English model 



(Equation 8, Reference 10). These models are displayed graphically in 
Figure 6. In addition, maximum value for subgrade strain from single load-
ing is set in Sweden at 2000 - 2500 pm/m, depending on the climatic area 
/9/. 

A literature study of limiting values for subgrade settlement and settlement 
differences was done /14/. In Finland, the limiting values are based on the 
maximum allowed settlement, which are presented in Table 3. The Swed-
ish criteria is based on the use of a fairly constant radius of curvature, as 
defined in Equation (10) /9/. The Finnish and Swedish criteria are com-
pared in Figures 8 and 9. It is concluded, that the criteria based on the use 
of the radius of curvature descibe better both the driver comfort and the 
structural distress than the criteria based on the use of absolute settlement 
or change of slope. 

The relationship between fatigue distress and pavement unevenness 
based on OECD test track data is presented in Figures 10 and 11/2/. It is 
seen that the relationship between the appearance of the first crack and 
the increase of surface unevenness is clear. As the cracking increases, 
also the surface unevenness is increasing quickly. In Figures 12 and 13, 
the same relationship based on field data is presented. The relationship is 
not as clear, but it has to be noted, that both the traffic and climatic loading 
affect the data from test sections, whereas the test track data is only af-
fected by traffic loading. 

The relationship between the frost heave and unevenness based on data 
collected from the street network of the city of  Joensuu  is presented in Fig-
ure 14/11/. It is concluded, that the surface unevenness is increased until 
the frost heave exceeds 100 mm. Based on distress data from the same 
sections, it can be said that with frost heave less than 50 mm, no surface 
cracking appeared. With frost heave between 50 - 100 mm, minor distress 
was observed, and with frost heave >100 mm, major distress was ob-
served. 

The different reasons for pavement unevenness (fatigue, frost, and settle-
ment) cannot be separated based on the presently used IRI-value. Two 
roads having the same IRI-value may have unevenness of different wave-
lengths (Figures 15 and 16). For this reason, an evenness index based on 
the wave length spectrum has to be developed, ln this way, a relationship 
between the pavement unevenness and its reasons can be developed. 

The criteria and limiting values presented in study are preliminary, ln the 
future, they will be refined based on the results from the test sections and 
the test track. 



ALKUSANAT  
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-ii  Harri  Spoof  VTT Yhdyskuntatekniikasta.  Lisäksi tutkimuksessa  on  käy-
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Kuormituskestävyyden tavoitekriteerit  

1  JOHDANTO  

TPPT:n  keskeisenä tavoitteena  on  parantaa teiden tasaisuuteen vaikutta-
vien tekijöiden hallintaa. Tätä kautta pystytään rakentamaan ennakoitavalla 
tavalla toimiva tierakenne, jolloin tien käyttöiän aikaiset kustannukset 
(vuosikustannukset  tai  kustannusten nykyarvo) saadaan mandollisimman 
alhaiseksi  /1/.  

Epätasaisuus ilmenee tienpinnan vaihtelevina aallonpituuksina tien pituus- 
ja  poikkisuunnassa.  Epätasaisuuteen vaikuttavat liikennerasitukset, epäta-
sainen routiminen sekä pohjamaan painuminen.  Tien  pinnan  epätasaisuus 
muodostuu näiden kolmen eri tekijän yhteisvaikutuksesta,  jota  on  havain-
nollistettu  kuvassa  1.  Raportissa käsitellään kunkin osatekijän tavoitekritee-
rejä erikseen. Lopuksi tarkastellaan tasaisuuden tavoitekriteerejä sekä 
esitetään saatujen tulosten pohjalta näkemys uuden tasaisuuskriteerin 
kehittämiseksi. 

AIKA  (kestoikä) 

Kuva  1: 	Tien  pinnan  epätasaisuuteen vaikuttavat tekijät.  
Figure 1: 	The factors affecting pavement surface unevenness.  
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2  KUORMITUSKESTÄVYYDEN TAVOITEKRITEERIT 

Kuormituskestävyyden tavoitekriteerit  liittyvät tierakenteen mitoittamisen  ja 
 kestoiän  hallitsemiseen siten, että tien päällysrakenne ei vaurioidu ennen-

aikaisesti eikä tien epätasaisuus lisäänny haitallisessa määrin kumulatiivi
-sen  liikennekuorm ituksen  seurauksena. Kuormituskestävyyden tavoitekri-

teereihin liittyvät raportit  on  esitetty kirjallisuusviitteissä  /2/  ja  /3/.  

Kuormituskestävyyden tavoitekriteerit  on  määritetty TPPT-rakenteista sekä 
bitumisilla sideaineilla sidotuille että hydraulisilla sidealneilla stabiloiduille 
rakenteille seuraavan jaottelun mukaisesti  /4/:  

Bitumilla  sidotut rakenteet: 

- referenssirakenne 
- bitumisilla sideaineilla stabiloidut  rakenteet (emulsio  ja 

 vaandotettu tiebitumi) 
-  kevyt rakenteen parantaminen 

Hydraulisilla sideaineilla stabiloidut rakenteet: 

- moreeni-  ja  masuunihiekkastabilointi 
- bitumi-sementtikomposiitit 
- kevytsorabetoni  ja  vaahtobetoni 

Pelletoitua moreenirakennetta  tulee tarkastella erikseen  sen  jälkeen, kun 
tuotantoprosessissa valmistetun materiaalin ominaisuuksista  on  enemmän 
tietoa.  

Tien  vaurioitumisen tavoitekriteerejä kuvaaviksi muuttujiksi  on  bitumilla  si
-dotuilla  rakenteilla valittu sidotun kerroksen alapinnan vetomuodonmuutos 

 ja  kaarevuussäde.  Tämä johtuu siitä, että tutkimustulosten perusteella ky-
seiset tekijät korreloivat parhaiten tien kuormituskestävyyden kanssa  /3/. 

 Sen  sijaan kantavuuden  ja  kuormituskestävyyden  välinen korrelaatio  on 
 huono, minkä vuoksi kantavuudelle ei ole asetettu  raja-arvoja. 

Bitumilla  sidotun kerroksen alareunan vetomuodonmuutoksen  ja  kaare-
vuussäteen  raja -arvot  on  määritetty  erikseen liikennerasituksesta johtuvalle 
ensimmäisen vaurion syntymisajankohdalle sekä valitulle vau rioindeksita-
solle havaintotieaineiston perusteella. Vaurioindeksi  on  laskettu ottamalla 
huomioon  vain  ajourassa  olevat vauriot  ja  kertomalla niiden määrä esitetyil

-lä  painokertoimilla  seuraavasti  /3/:  

• verkkohalkeama (painokerroin  2) 
 • pituushalkeamat  (1)  

• poikkihalkeamat  (1)  
• purkautumat  (0.5)  
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Lisäksi vauriomäärää (indeksiä) laskettaessa kunkin vauriotyypin vaurioi-
tumisaste (halkeaman leveys, purkauman tyyppi)  on  otettu huomioon ker-
tomalla vaurion määrä seuraavilla painokertoimilla: 

•  matala =  1 
•  keskinkertainen =  1 .5 
• korkea=2 

Vaurioitumisen  raja-arvot  on  esitetty kuvassa  2 bitumilla sidotuille rakenteil-
le  muodonmuutoksen  ja  tien kumulatiivisen kuormituskertaluvun välisenä 
yhteytenä, joka perustuu kehitettyihin kuormituskestävyyden kestoikämal-
leihin  /3/. Laskentakriteerinä on  käytetty tien ensivaurioitumisajankohtaa 
(TDO, ensimmäinen vaurio ajourassa) sekä vaurioindeksitasoa  20 (TD2O). 

 Muodonmuutos voidaan laskea uusien teiden tapauksessa monikerrosoh-
jelmalla (esim. BISAR). Olemassa olevien teiden osalta muodonmuutoksen 
suuruus voidaan laskea käyttämällä lähtötietona mitattua taipumasuppiloa 

 ja päällystepaksuutta  tai  vaihtoehtoisesti käyttämällä takaisinlaskentaoh-
jelmistoa yhdessä monikerrosohjelman kanssa (menetelmät  on  esitetty 
kirjallisuusviitteissä  5  ja  6).  

Kuvassa esitetty rasteroitu alue kuvaa kestoikämallin tuottamaa muodon-
muutoksen  ja kumulatiivisen kuormituskertaluvun  välistä yhteyttä eri vuosit-
taisilla kuormituskertaluvun arvoilla, jotka vaihtelevat välillä  75000 
(rasteroidun  alueen alaosa)  ja  150000 (rasteroidun  alueen yläosa). Kun 
tiedetään kohteen mitoitusiän mukainen kumulatiivinen kuormituskertaluku, 
voidaan kuvan  ja sen  laatimisen taustalla olevien kestoikämallien avulla 
määrittää tielle suurin sallittu muodonmuutoksen  raja-arvo. Kun tiedetään 
muodonmuutoksen suuruus, voidaan tielle vastaavasti määrittää  sen kes

-tämä kumulatiivinen kuormituskertaluku (uudet tiet)  tai  jäljellä olevien 
kuormitusten lukumäärä (vanhat tiet). Muodonmuutoskriteerit voidaan 
määrittää eri vauriotasoille käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Tierakenteen 
käyttäytymiseen vaikuttava vuodenaikaisvaihtelu voidaan ottaa huomioon 
soveltamalla Minerin lakia  /7/. 
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Kuva  2: 	Bitumisilla sideaineilla  sidottujen rakenteiden  muodonmuutoskri- 
teerit ensivaurioitumisajankohdan (TD=O)  ja vaurioindeksi  =20 

 (TD=20)  osalta.  
Figure 2: 	Strain criteria for bituminous structures at the appearance of the 

first crack  (TD=O)  and at a certain level of distress  (TD=20). 

Bitumilla  sidottujen rakenteiden  vaurioitumisen  raja-arvot  on  laadittu muo-
donmuutoksen lisäksi myös  kaarevuussäteelle.  Se on  laskettu seuraavalla 
kaavalla:  

Ks= 	
r 	 (1) 

	

2* d0 	—1  
d r  

missä 	Ks on kaarevuussäde 
r 	d0 :n  ja  dr:n  välinen etäisyys  (r  =  300 mm) 
d0 	taipuma kuormituslevyn  alla  (rim)  

dr 	taipuma  etäisyydellä  r kuormituslevystä (1?n) 

Kaarevuussäde  voidaan laskea  pudotuspainolaitteen  tuloksista. Mitä suu-
rempi  kaarevuussäde  on,  sitä laajemmalle rasitus jakaantuu  tierakenteessa 

 ja  sitä  kestävämpi  rakenne  on. 

Vaurioitumisen  raja-arvot  on  esitetty kuvassa  3 bitumilla sidotuille rakenteil-
le kaarevuussäteen  ja  tien  kumulatlivisen kuormituskertaluvun  välisenä 
yhteytenä, joka perustuu  kehitettyihin kuormituskestävyyden kestoikämal-
leihin  /3/. Laskentakriteerinä on  käytetty tien  ensivaurioitumisajankohtaa 
(TDO,  ensimmäinen vaurio  ajourassa)  sekä  vaurioindeksitasoa  20  (TD2O).  

Kuvassa  3  esitetty  rasteroitu  alue  on  laadittu vastaavalla tavalla kuin  muo-
donmuutokselle  kuvassa  2.  Kaarevuussäteen  pienin sallittu  raja-arvo voi-
daan määrittää, kun tiedetään tien  mitoitusiän kumulatiivinen kuorituskerta- 
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luku sekä vuosittaisten  kuormitusten  määrä.  Kaarevuussädekriteerit  voi-
daan määrittää eri  vauriotasoille  käyttäjän tarpeiden mukaisesti.  

Kumulatiivisen kuormituskertaluvun  sekä  muodonm uutoksen  ja kaarevuus
-säteen välille voidaan kehittää erikseen  käyrästöt  kuvien  2  ja  3  pohjalta, 

joissa otetaan huomioon tien kestävyyteen vaikuttavien tekijöiden  hajonnat 
luotettavuusanalyysin  perusteella. Tästä  on  esitetty esimerkki  luotettavuu-
sanalyysiä  käsittelevässä raportissa  /8/.  Tarkastelun periaatteena  on,  että 
tiet voidaan  mitoittaa  eri  luotettavuustasoille esim. tietuokasta  riippuen. 

 Moottoriteillä  voidaan  rakenneratkaisut  suunnitella sellaisiksi, että niiden 
todennäköinen  kestoikä  toteutuu  75 %:n  todennäkäisyydellä. Alempiluok-
kaisilla  teillä  luotettavuustaso  voi olla  esim.  50  %. 

,  250000C 
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-  225000C 
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200000C 
0  
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75000C 
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Kuva  3: 	Bitumisilla sideaineilla  sidottujen rakenteiden  kaare vuussä dekri- 
teerit ensivaurioitumisajankohdan (TD=0)  ja vaurioindeksi =  20 

 (TD=20)  osalta.  
Figure 3: 	The radius of curvature criteria for bituminous structures at the 

appearance of the first crack  (TD=0)  and at a certain level of 
distress  (TD=20).  

Hydraulisilla  sideaineilla  sidottujen rakenteiden osalta ei ole käytettävissä 
Suomessa kehitettyjä malleja, joiden perusteella voitaisiin arvioida  kuormi-
tuskestävyyden tavoitekriteerit.  Tämän vuoksi tarkastelussa  on  käytetty 
hyväksi ulkomailla kehitettyjä malleja, jotka perustuvat  sementillä  sidotun 
kantavan kerroksen  väsymisyhtälöön  /9/  sekä suurimpaan sallittuun taivu

-tusvetojännityksen  suuruuteen  /10/.  

Kumulatiivisen kuormituskertaluvun  ja sementillä  sidotun kantavan kerrok-
sen  alapinnan vetomuodonmuutoksen  välistä yhteyttä  on  kuvattu kaavalla:  
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N 
 = 1,O6*i0° 	

(2)  

missä 	N on kumulatilvinen kuormituskertaluku 
c 	sementillä  sidotun kantavan kerroksen alapinnan 

vetomuodonmuutos  

Kaavan  2  mukainen yhteys muodonmuutoksen  ja kumulatiivisen kuormi-
tuskertaluvun  välillä  on  esitetty graafisesti kuvassa  4.  Sen  perusteella voi-
daan määrittää tielle suurin sallittu muodonmuutoksen  raja-arvo, jotta  tie 

 kestää mitoitusiän kuormitusten määrän. Vanhojen teiden tapauksessa 
voidaan vastaavasti arvioida jäljellä oleva kuormituskertaluku, kun tiede-
tään muodonmutoksen suuruus  ja  aikaisempien kuormitusten määrä.  

E 
E 
0 

1 E-03 

1E-04 

  

1 E-05  --- 
1  E^04  1 E+05 	 1  E^06 	 1 E+07  

KumulatiMnen kuormituskertaluku  

Kuva  4: 	Sementillä  sidotun  kanta  van  kerroksen  muodonmuutoskriteerit/9/.  
Figure 4: 	Strain criteria of cement bound base layer /9/.  

Muodonmuutoksen lisäksi kuormituskestävyyden kriteerinä käytetään  se-
mentillä  sidottujen materiaalien osalta taivutusvetojännitystä. Kuormitus- 
kestävyyden  ja sementillä  sidotun kerroksen suurimman sallitun taivutusve-
tojännityksen välille  on  kehitetty seuraavat materiaalista riippuvat yhteydet 

 /10/: 

- sementillä lujitettu  maa:  a  =  0.72  -  0.043  *  log N 
	

(3) 

- sementtistabiloitu  sora:  a  =  1.8  -  0.108  *  log N 
	

(4) 

- laihabetoni: 	 a  =  3.6  -  0.2 16  *  log N 
	

(5) 

- jyräbetoni: 	 a  =  5.4  -  0.324  *  log N 
	

(6)  

missä 	a on  materiaalin suurin sallittu taivutusvetojännitys (MN/rn2)  
N 	kumulatiivinen kuormituskertaluku 
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Kaavat  on  esitetty  graafisesti kuvassa  5.  Niiden perusteella voidaan määrit-
tää materiaaleille suurimmat sallitut taivutusvetojännitysten suuruudet, jotta 

 tie  kestää suunnitellun kumulatiivisen kuormituskertaluvun. Kaavat  on 
 laadittu Espanjassa käytettävissä oleville materiaaleille. Tämän vuoksi tu-

lee tutkimusohjelmassa tarkistaa suorien sijainti  ja kulmakerroin  suomalai-
silla materiaaleilla erityisesti sementtistabiloidun soran  ja sementillä lujite

-tun  maan osalta. Myös  kylmän  ilmaston vaikutus kriteereihin tulee tarkistaa.  

5  

Jyräbetoni 

Laihabetoni  

I  
Sernenttistabiloitu  sora  

- 

Sementillä lujitettu  maa  

o  -i-- 
1 E+04 
	

1E+05 	 1E^06 	 1E1-07  
Kumulatjivinen kuormituskertaluku  

Kuva  5: 	Sementilla  sidotun  kanta  van  kerroksen taivutusvetojännityskri- 
teerit  /10/. 

Figure 5: 	Tensile stress in bending criteria for cement bound base layer 
/10/.  
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3  ROUTAKESTÄVYYDEN TAVOITEKRITEERIT 

Routakestävyyden tavoitekriteerit  liittyvät tierakenteen routanousujen  ja 
 sulamispehmenemisen mitoittamisen  ja  kestolän  hallitsemiseen siten, että 

ne eivät johda tien  pinnan  haitalliseen epätasaisuuteen  tai vaurioihin. 
Routakestävyyden tavoitekriteereihin  liittyvät erilliset TPPT-raportit  on  esi-
tetty kirjallisuusviitteissä /11/ja  /12/.  

Suurimmat sallittut routanousut (pituus-  ja  poikittaissuuntainen)  perustuvat 
kirjallisuusviitteessä  /12/  esitettyihin laskelmiin sekä aikaisempaan koke-
mukseen. Laskelmien perustana  on  tunnettu tieto referenssirakenteesta, 
jonka käyttäytymistä mallinnettiin tarkastelun ensimmäisessä vaiheessa 
elementtiohjelmalla  (FLACK 3.22).  Tämän jälkeen mallinnettiin TPPT-
projektissa kehitettyjen uusien routarakenneratkaisujen (kirjallisuusviite  4) 

 käyttäytymistä elementtiohjelmalla. Rakenteiden lähtäarvoina käytettiin 
saatavilla olevaa tietämystä  mm. rakennematerlaaleista, lujitteista  sekä 
lämpötiloista.  

Tien  pinnan  suurimman sallitun pitkittäisen  ja  poikittaisen epätasaisen 
routanousun suuruudet  on  esitetty taulukoissa  1  ja  2 TPPT-projektissa 
kehitetyille routarakenteille.  Raja-arvot  on määritetty  siten, että niiden 
avulla estetään tien  pinnan  halkeamien  synty seuraavin olettamuksin: 

- routasuojausrakenne  käyttäytyy samalla tavalla kuin referenssirakenne 

- moreenirakenne  on routimaton 

- lujiterakenteille  sallitaan enemmän routanousua. Määräävänä tekijänä 
 on taivutusvetomuodonmuutos. 

- yhdistelmärakenteen  raja-arvot riippuvat rakenteessa käytettävistä eri 
elementeistä (eri rakennetyyppien yhdistelmistä). Taulukkoarvoissa ra-
kenteen käyttäytymisen  on  oletettu noudattavan lujiterakenteen käyttäy-
tymistä. 

Taulukko  1:  Suurin sallittu mitoittava pituussuuntainen routanousu  (mm)  ja  kulmanmuutos 
(,)  eri tieluokissa  ja  liikennemäärissä  (keskimääräinen vuorokausiliikennemää

-rä, ajon./vrk). 
Table 1: 	Greatest allowable longitudinal frost heave (mm) and change of slope (&) for dif- 

ferent traffic volumes (KVL = ADT), and for different structures. 

_____________________  Moottoritie Valtatie 	_______ Kantatie _______  Muut tiet  _______ 

ROUTARAKENNE- 
RATKAISUT  

KVL 
12000 

KyL 
9000 

KVL 
6000 

KVL 
3000 

KVL 
3000 

KVL 
1500 

KVL 
1000 

KVL  
500  

Refernssirakenne  30 50 60 70 90 120 90 120  
Routasuojausrakenne  30 50 60 90 90 120 90 120  
Lujiterakenne  6  °  6  %  6  %  6 %o 10  %  10  %  10  %  10 %o  

Moreenirakenne  30 50 60 90 90 120 90 120  
Yhdistelmärakenne  6 6 6 %o 6 %o 10 %o 10 %o 10 %o 10 0/  
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Taulukko  2: 	Suurin sallittu  mitoittava poikittaissuuntainen routanousu  (mm)  ja kulman- 
muutos  (,)  eri  tieluokissa  ja liikennemäärissä  (keskimääräinen vuorokausi

-liikennemäärä, ajon./vrk).  
Table 2: 	Greatest allowable transversal frost heave (mm) and change of slope  ()  for 

different traffic volumes  (KVL = ADT),  and for different structures.  

_______________________ Moottontie  Valtatie  _______ Kantatie ______  Muut tiet  _______ 
ROUTARAKENNE- 
RATKAISUT  

KVL 
12000 

KVL 
9000 

KVL 
6000 

KVL 
3000 

KVL 
3000 

KVL 
1500 

KyL 
1000 

KyL  
500  

Refemssirakenne  30 50 50 70 50 70 70 100  
Routasuojaus -rakenne  30 50 50 70 50 70 70 100  
Lujiterakenne  6%  ______  6  ______  10%o  ______ ______ ______ 

Moreenirakenne  30 50 50 70 50 70 70 100  
Yhdistelmä-rakenne  Mitoitusarvot  riippuvat  yhdistelmärakenteen  tyypistä  

Kumulatiivinen liikennekuormitus  aiheuttaa  pohjamaahan  pysyviä pysty-
suoria  puristumia  ja  siten tien  pinnan  urautumista.  Pysyvän muodonmuu-
toksen määrittäminen  on  vaikeaa, minkä vuoksi  kuormituskertalukua  selite-
tään  palautuvalla muodonmuutoksella.  Suomessa ei ole kehitetty  raja- 
arvoja  pohjamaan puristumille.  Tämän vuoksi  puristuman  ja  kuormituskerto-
jen  välistä yhteyttä  on  kuvattu Shellin, Ruotsin  ja  Englannin yhtälailla, jotka 
ovat seuraavat  /13,9, 10/: 

Shell: 

E  =  2.8  *  10_2  *  N °25 	 (7)  

Ruotsi:  

N=8.06*10' 6 *c 	 (8)  

Englanti:  

logN= -7.21 -3.95logE 	 (9)  

missä 	c on 	pohjamaan pystysuora puristuma 
N 	kumulatlivinen kuormituskertaluku  

Kuvassa  6 on  esitetty  pystysuorien puristumien  raja-arvot graafisessa 
muodossa kaavojen  7  -  9  perusteella. Kuvasta havaitaan Shellin  tavoitekri-
teerien  olevan selvästi  lievempien  (sallii suuremman  pystysuoran puristu

-man pohjamaassa  samalla  kuormituskertamäärällä)  kuin Ruotsissa  ja 
 Englannissa.  
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1 E-03 	 1 E-02  
Pohjamaan pystysuora puristurna [rn/rn]  

Kuva  6: 	Pohjamaan pystysuoran puristuman raja -arvot eri kuormituskerta- 
luvuilla.  

Figure 6: 	Sub grade failure criteria, equations 7, 8, and 9. 

Kumulatiivisen kuormituskertaluvun  aiheuttaman pohjamaan pystysuoran 
puristuman lisäksi voi yksittäinen kuorma aiheuttaa pohjamaan pinnassa 
vastaavan muodonmuutoksen ajoneuvon akselipainosta, tierakenteesta  ja 
pohjamaan  tyypistä riippuen. Ruotsissa  on  yksittäisen kuorman aiheutta-
man pohjamaan  pinnan  suurimman sallitun puristuman  raja-arvoksi,  jota  ei 
saa ylittää, valittu  2000  -  2500  tm /  m  ilmastoalueesta  riippuen  /9/.  
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4 GEOTEKNISEN  KANTAVUUDEN  TAVOITEKRI-
TEERIT 

Geoteknisen  kantavuuden painumakriteerit käsittävät kokonaispainuman  ja 
painumaerojen  raja-arvojen määrittämisen siten, että tielle ei synny painu-
misesta aiheutuvia haitallisia epätasaisuuksia tien käyttäjän kannalta.  Pal-
numakriteerejä  käsittelevässä TPPT-projektissa tehtiin kirjallisuustutkimus, 
jossa selvitettiin eri maissa käytössä olevia  raja-arvoja  /14/.  

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että Suomen lisäksi muilla mailla 
Ruotsia lukuun ottamatta ei ole esittää  raja-arvoja painumille  ja  kaltevuu-
den muutoksille. Suomessa  ja  Ruotsissa noudatettavat sallittavat painumat 

 ja painumaerot  ovat perusteiltaan saman suuntaisia. Suomessa suositelta
-vat  ja  Ruotsissa noudatettavat  raja-arvot poikeavat toisistaan kuitenkin 

siinä, että Ruotsin arvot perustuvat lähes vakloarvoiseen tieluokkakohtai
-seen pystysuuntaiseen kaarevuussäteeseen  kun taas Suomessa  raja-arvot 

pohjautuvat lähinnä vakiosuuruisen kokonaispainuman sallimiseen. 

Painuman  raja-arvona käytettävän kaarevuussäteen  ja  tietyllä matkalla 
sallittavan painumaeron välillä vallitsee kaavan  10 /9/  mukainen yhteys, 

 jota  on havainnollistettu  kuvassa  7. 

As=- 
4R 

(10) 

As on 	painuma  matkalla  2L (m) 
R 	pystysuuntainen kaarevuussäde (m). 

L 	 L  

Kuva  7: 	Painuman  ja  kaarevuussäteen  välinen yhteys matkalla  2L. 
Figure 7: 	The relationship between settlemen and radius of curvature at the 

distance of 2L.  

Taulukossa  3 on  esitetty tienpinnan suositeltavat enimmäispainumat Suo-
messa  /14/.  Kuvassa  8 on  esitetty Suomessa  ja  Ruotsissa tieluokkakohtai-
sesti (perinteinen tierakenne) määritellyt rajat painumaeron absoluuttisena 
arvona. Suomen osalta esitetyt arvot vastaavat taulukossa  3  esitettyjen 

 raja-arvojen miniarvoja. 
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Taulukko  3. Tienpinnan suositeltavat enimmäispainumat (mm)  ja  sallitut kalte- 
vuuden muutokset  (%)  30  vuoden aikana Suomessa  /14/. 

Table 3: 	The recommended maximum settlements (mm) and allowed 
change in slope (%) within 30 years in Finland /14/. 

Tieluokka  
(kesto-  ja  kevytpäällysteet) 
_________________  

Suositeltava 
enimmäispainuma 

(mm)  

Sallittu kaltevuuden muutos 
pituussuunnassa 

(%) 

Moottoriväylä  400  -  700 0,4  -  0,6  
Valta-  ja  kantatiet  500  -  800 0,5  -  0,8  
Seudulliset  tiet  600  -  900 0,7  -  1,1  
Kokoojatiet  700  -  1000 0,9  -  1,6  
Yhdystiet  800  - 1,5  - 

Painumaero  ås 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

Ln  

FIN6O 

FIN8O  

FIN 100 

FIN 120 

0 
	

10 	20 	30 	40 	50 	60 	70  
Epätasaisuuden aallonpituuden puolikas,  L, m  

Kuva  8 
	

Ruotsissa  sallittavat painumaeron  arvot eri  tieluokissa  (S 120, 
nopeusmaksimi  120 km/h; S 100, nopeusmaksimi 100 km/h; S80, 
nopeusmaksimi 80 km/h; S60, nopeusmaksimi 60 km/h)  sekä 
Suomessa  sallittavat painumaerot (F!N120...FIN6O)  eri tien toi-
minnallisissa  luokissa.  Suomen arvot edustavat rajan  minimiaivoja 

 (a=1,2 * z,  missä  on painumaeron  avulla laskettu kaltevuuden 
muutos).  

Figure 8: 	The allowed settlement differences in different road categories in 
Sweden (S120, maximum speed 120 km/h, S 100, maximum 
speed 100 km/h, S80, maximum speed 80 km/h, S60, maximum 
speed 60 km/h) and the allowed settlement differences in Finland 
(FIN 120...FIN6O) in different road categories. The Finnish values 
represent the lower bounds of values in Table 3 (a=1,2 * zi, where 

 i  is the change in slope calculated based on the settlement diffe-
rence). 
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Kuvaan  8 on katkovlivalla  merkitty auton runkoon kohdistuva pystykiihty-
vyyden itseisarvo  (a=1 ,2  * A,  missä  A on painumaeron  avulla laskettu 
kaltevuuden muutos), joissa yksittäinen ympärivuotinen heitto tulisi korjata 

 /14/. Raja-arvoa  2 rn/s2  on  esitetty teille, joiden sallittu ajonopeus  v on  suu-
rempi kuin  50 km/h. Raja-arvoa  4 m/s2  on  esitetty sovellettavaksi liiken-
nöintinopeudelle  v =  50 km/h.  

Kuvasta  8  havaitaan, että Suomessa pienillä aallonpituuksilla  raja-arvot 
ovat ruotsalaisia  raja-arvoja löysemmät. Pitkillä aallonpituuksilla Suomen 

aallonpituudesta riippumattomasti sovellettava kulmanmuutossuhde - 

johtaa ruotsalaisia  raja-arvoja tiukempiin arvoihin. 

Kuvassa  9 on  esitetty kuvan numero  8 raja-arvot pystysuuntaisena kaare-
vuussäteenä. Kuten kuvasta  9  voidaan havaita, tukeutuvat ruotsalaiset 

 raja-arvot suurempien aallonpituuksien alueella vakiosuuruisen kaarevuus-
säteen käyttöön.  Raja-arvoja vertailtaessa voidaan todeta, että erityisesti 
lyhyillä aallonpituuksilla  X = 1 . . .25 m  ruotsalaiset arvot ovat Suomessa  so-
vellettavia  tiukemmat.  

2000 

 Kaarevuussäd 

 1500 

1000 

500 

0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70  
Epätasaisuuden aallonpituuden puolikas  L. m  

Kuva  9: 	Suomen  ja  Ruotsin epätasaisuuden  raja-arvot kaarevuussäteenä. 
Selitykset kuten kuvassa  8. 

Figure 9: 	The Finnish and Swedish limits for unevenness as the radius of 
curvature. Legends in Figure 8.  

Koska sekä tien käyttäjän kokema epämukavuus että rakenteeseen tien 
taipumisesta aiheutuva rasitus ovat lähes suoraan pystysuuntaisen kaare-
vuussätee  n  funktioita, voidaan kaarevu ussäteen käyttöä pitää absoluuttista 
painumaa  tai kulmanmuutosta mielekkäämpänä raja-arvosuureefia. 
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5 	TASAISUUSKRITEERIT  

Tien  pinnan  epätasaisuus muodostuu  lilkennerasitusten  (kuormitus- 
kestävyys), epätasaisen  routimisen  sekä  pohjamaan painumisen  seurauk-
sena.  

Kuorm ituskestävyyden tavoitekriteerejä  käsittelevässä tutkimuksessa to-
dettiin  koeratakokeiden (LCPC,  Neste)  tulosten perusteella, että tien en-
simmäisen  vaurion syntyajankohdan  ja  epätasaisuuden kasvun välinen 
yhteys  on  selkeä  /2/.  Halkeama  syntyy ensiksi rakenteen  heikoimpaan 

 kohtaan.  Vaurioituminen  alkaa  päällysteen  pohjassa  ja  aiheuttaa  pinnan 
 epätasaisuutta  jo  ennen kuin vauriot havaitaan pinnassa. Samanaikaisesti 

 pinnan  lisääntynyt epätasaisuus kiihdyttää rakenteen  vaurioitumista  dy-
naamisten kuormitusten  lisääntymisen seurauksena.  Vauriomäärän  kasva-
essa epätasaisuuden kasvu lisääntyy. Tätä  on  havainnollistettu  kuvassa 

 10,  jossa  on  esitetty tasaisuuden  (IRI)  muuttuminen  asfalttibetonirakenteel
-ta kumulatilvisen kuormituskertaluvun ja vauriomäärän  lisääntymisen osal-

ta. Vastaava yhteys  maabetonirakenteen  osalta  on  esitetty kuvassa  11.  

Kuvista  lO  ja  11  voidaan havaita, että  kuormituskestävyyspuutteesta aiheu-
tuvien väsymisvaurioiden kunnossapidon  lykkääminen johtaa epätasaisuu-
den nopeaan kasvuun  ja  vanhan rakenteen tilan  huonontumiseen  kiihtyväl-
lä vauhdilla. Lisäksi  koeratakokeiden  tulosten perusteella voidaan myös 
todeta, että vanhan  vaurioituneen päällysteen  korjaaminen lisäämällä riittä-
västi rakenteellista lujuutta (paksu  asfalttibetonipäällyste)  parantaa tien 
tasaisuutta pysyvästi ennen ensimmäisten vaurioiden  ilmenemistä  uudessa 

 päällysteessä.  
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Kuva  10: 	Tasaisuuden  (JR!) ja  vaurioiden kehitys liikennekuormituksen seu- 
rauksena asfaittibetonirakenteella (LCPC-koerata)  /2/. 

Figure 10: The increase of unevenness  (JR!)  and cracking due to traffic loa-
ding on asphalt concrete pavement (LCPC test track) /2/. 
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Kuva  11. 	Tasaisuuden  (IRI)  ja  vaurioiden kehitys  liikennekuormituksen  seu- 
rauksena  maabetonirakenteella (LCPC-koerata).  /2/ 

Figure 11: The increase of unevenness  (IRI)  and cracking due to traffic loa-
ding on cement stabilized base layer  (LCPC  test track) /2/.  

Kuvissa  12  ja  13 on  esitetty tasaisuuden sekä liikenneperäisten vaurioiden 
määrän (laskentaperiaate esitetty luvussa  2)  ja  kuormituskertojen  lukumää-
rän välinen yhteys koeteiltä mitattujen tulosten perusteella  /3/.  Kukin  piste 

 kuvissa esittää yhdeltä koetieltä saatua tulosta. Kuvien perusteella voidaan 
havaita, että epätasaisuus näyttää kasvavan lievästi vauriomäärän  ja 

 kuormituskertojen  lukumäärän kasvaessa. Tuloksissa  on  kuitenkin hajon-
taa, eikä  em.  tekijöiden välinen yhteys ole niin selvä kuin koeratakokeet 
osoittavat. Lisäksi kuvia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon  se,  että koe- 
teillä tasaisuuteen vaikuttavat sekä liikenne- että ilmastorasitukset yhdes-
sä.  

i;ii  

20 	 40 	 60 	 80 	 100  

Vaunomäärä  

Tasaisuuden  (IRI)  ja  liikenneperäisten  vaurioiden määrän välinen 
yhteys  asfalttibetonipäällysteislltä koeteiltä mitattujen  tulosten pe-
rusteella.  /3/ 
The relationship between the evenness  (IRI)  and the cracking in-
duced by traffic loading based on data measured from asphalt con-
crete test sections /3/.  
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Kuva  13: 	Tasaisuuden  ja  kumulatllvisen kuormituskertojen  välinen yhteys 
asfalttibetonipäällysteislltä koeteiltä mitattujen  tulosten perusteella 

 /3/- 
Figure 13: The relationship between the evenness  (JR!)  and the cumulative 

number of loadings based on data measured from asphalt concrete 
test sections /3/. 

Routakestävyyden  osalta tierakenteen käyttäytymisen tarkastelu  on  yleen-
sä rajoittunut suurimman sallitun routanousun arvioimiseen  ja  laskentaan. 

 Sen  sijaan routanousun  ja  tasaisuuden välistä yhteyttä ei ole juurikaan 
tutkittu lähtöaineiston puuttumisen vuoksi. Parhaimpana saatavilla olevana 
lähdemateriaalina  on  Joensuun katuverkolla tehdyt selvitykset routanou

-sun  ja  tasaisuuden välisestä yhteydestä  /11/.  Kuvassa  14 on  esitetty vaai-
tustulosten perusteella saadun routanousutason (sulaan tilanteeseen ver-
rattuna)  ja  epätasaisuuden (keskilinjalta määritetty) välinen yhteys. Kuvasta 
voidaan todeta epätasaisuuden lisääntyvän aina routanousutasoon  100 
mm  asti, minkä jälkeen epätasaisuudessa ei tapandu suuria muutoksia. 
Kohteista kerättyjen vauriotietojen perusteella voidaan todeta, että routa-
nousutason ollessa  alle  50 mm  kaduilla ei esiintynyt vaurioita lainkaan. 
Routanousutasolla  50 -100 mm  kaduilla esiintyi vähän routavaurioita. 
Routaousun ylittäessä  100 mm  kaduilla oli runsaasti epätasaisesta routimi-
sesta aiheutuneita halkeamia. 

Pohjamaan painumisen  ja  siitä aiheutuvan tien  pinnan  epätasaisuuden 
välistä yhteyttä ei ole vielä kehitetty. Kaarevuusädettä voidaan pitää kui-
tenkin tällä hetkellä parempana tien tasaisuuden kuvaajana kuin nykyisin 
Suomessa käytettävää  raja-arvoa absoluuttisen painuman  tai  kulmanmuu

-toksen  osalta. Tämän vuoksi tulisi jatkossa selvittää Ruotsin suunnittelu- 
käytännön perusteet kaarevuussäteen  raja-arvoille, jotka ovat Suomen 
ohjearvoihin verrattuna tiukempia erityisesti lyhyiden aallonpituuksien alu-
eella. Lisäksi  raja-arvoja tulisi verrata tien käyttäjän tuntemaan ajomuka-
vuuteen sekä sellaiseen mitattuun tasaisuussuureeseen, joka ottaa huomi-
oon pitkät aallonpituudet paremmin kuin nykyisin käytössä oleva IRI. Koe- 
järjestely voidaan toteuttaa esimerkiksi ajopaneelia hyväksi käyttäen. Tätä 
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kautta saadaan yhteys painumisesta aiheutuvan aallonpituuden, kaare-
vuussäteen  ja kokonaispainuman  välille. Lisäksi kaarevuussäteen  raja- 
arvoja määritettäessä tulisi ottaa huomioon myös sellaiset perinteiset  ja 

 uudet materiaalit, jotka sallivat  vain  vähän taivutusmuodonmuutoksia 
(esim. betonimateriaalit).  

o  Putkihnjoja  ei kadun poikki 
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Kuva  14: 	Epätasaisuuden  ja  routanousun  välinen yhteys kaduilla  /11/. 
Figure 14: The relationship of unevenness and frost heave based on field 

data from street network/i 1/.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että nykyisin käytössä olevan tien tasaisuut-
ta kuvaavan suureen lRl:n avulla ei saada selville miten  ja  kuinka paljon 
eri tien toiminnallisia ominaisuuksia kuvaavat tekijät (kuormituskestävyys, 
routiminen, pohjamaan painuma) vaikuttavat tasaisuuteen. Tämä johtuu 
siitä, että IRI:n avulla ei ole mandollista erottaa mistä epätasaisuus johtuu. 

 Ts. IRl  ei kerro johtuuko epätasaisuus pohjamaan painumisesta aiheutu-
vasta suuresta aallonpituudesta vai routimisesta  tai  kantavuudesta aiheu-
tuvasta lyhyemmästä aallonpituudesta. 

Tarkastelutapaa  on havainnollistettu  kuvissa  15  ja  16,  joissa  on  esitetty 
mitatun aallonpituusjakauman  ja lRl:n  välinen yhteys kandella eri tiellä  /15/.  
Kuvassa  15  tierakenteen  käyttäytymiseen vaikuttaa merkittävimmin epäta-
sainen routiminen  ja  kuvassa  16 pohjamaan painuma.  Kummallakin koh-
teella  on  saatu sama lRl:n arvo, mutta aivan erilainen aallonpituusjakauma. 
Tämän vuoksi tulee jatkossa kehittää aallonpituusjakaumaan perustuva 
tasaisuusindeksi, jonka avulla  on  mandollista yhdistää mitatut aallonpituus-
jakaumat epätasaisuuden syihin. Myös eurooppalaisessa standardisoimis-
yhteistyössä (CEN) ollaan todettu  em. lRl:n  puutteet sekä tarve uuden 
aallonpituusjakaumaan perustuvan tasaisuusindeksin kehittämiseen. 
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Kuva  15: 	Tien aallonpituusjakauma  epätasaista routimista omaa va/Ia koh- 
tee/Ia.  

Figure 15: The surface unevenness wave spectrum at a road with uneven 
frost heave. 
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Kuva  16: 	Tien aallonpituusjakauma painumakohtee/la. 
Figure 16: The surface unevenness wave spectrum at a road with uneven 

settlements. 
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