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TIIVISTELMÄ 

TPPT-projektiin liittyen tehtiin vuosina  1995-1 997  eri puolille Suomea useita 
koerakenteita, joilla selvitetään tierakenteiden kuormitus-  ja routakestävyyttä 

 sekä geoteknistä kantavuutta. Viideltä routarakenne-  ja  kandelta 
kuormituskestävyyskohteelta päätettiin tehdä erillinen selvitys, missä 
tarkastellaan rakenteiden kuormitus-  ja routakäyttäytymistä  rakentamisen  ja 

 seurannan aikaisten tietojen pohjalta. Lisäksi tarkastellaan kolmella 
hankkeella  AB-kerroksen paksuusvaihteluita. 

Selvityksen tarkoituksena oli saada esille keskeisimmät laatumuuttujat, jotka 
säätelevät rakenteiden routa-  ja kuormituskäyttäytymistä.  Selvityksessä 
myös arvioidaan tuotannon laadun merkitystä tierakenteiden 
käyttäytymiseen yleisellä tasolla  ja  rakentamisen aikaisten tietojen pohjalta. 

Palaturpeen  ja sen  päällä olevien sitomattomien kerrosten jäännösmoduulit 
ovat aihaisia, mistä syystä kriittiset rasitukset ovat suuria  ja  sitä kautta 
kuormituskestävyys  on  vähäinen. Turvekerroksen paksuus vaikuttaa 
routanousuihin. Paksuuden lisääntyessä  100 mm routanousu  pienenee noin 

 25 mm. Palaturverakenteilla sitomattomien  kerrosten yhteispaksuuden tulisi 
olla selvästi käytettyä suurempi. Tällöin rakenteen kuormituskestävyys 
lisääntyisi  ja  esiintyvä kevätepätasaisuus vähenisi. 

Seosmoreenirakenteella tierakenteen  kriittiset rasitukset ovat selvästi 
pienempiä kuin palaturverakenteilla.  Jos seosmoreeni  ei sisältäisi turvetta, 
routanousut olisivat vähäisiä. Seosmoreenirakenne  on  varsin  potentiaalinen 
pahojen routavauriokohtien parantamisvaihtoehto. 

Alusrakenteen sementti-  ja kalkkistabilointi  lisäävät alusrakenteen jäykkyyttä 
sekä vähentävät myös routanousuja  varsin  tehokkaasti,  jos stabilointisyvyys 

 on  riittävä. Myös pelkällä alusrakenteen homogenisoinnilla routanousut 
pienenevät. 

Maatutkamittausten  perusteella kantavan kerroksen päälle tehdyn 
yksikerros AB:n paksuuden vaihtelut ovat suhteellisen pieniä  ja  suuret 
alitukset vähäisiä. 

Selvityksessä mukana olevat koerakenteet ovat toimineet toistaiseksi hyvin. 
Mutta koska rakenteet ovat vasta  1-3  vuotta vanhoja, toiminnallisten 
ominaisuuksien seurantaa  on  jatkettava. Jatkossa tarvittaisiin 
koerakenteiden sidottujen kerrosten tarkat paksu udet. Routatarkastelussa 
tulee selvittää lämmönsiirtymiseen vaikuttavien parametrien muuttuminen 
koerakenteiden vanhetessa. Lisäksi jatkossa kannattaisi selvittää 
maatutkaluotauksella kaikkien eri tyyppisten sidottujen kerrosten 
paksuusvaihtelut, koska niillä  on  merkittävä vaikutus tierakenteiden 
kuormituskestävyyteen. 
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SUMMARY 

This work forms part of the Finnish Road Structures Research Programme 
(TPPT) started in 1994, financed by the Finnish Road Administration (Fin-
nra), which involved test constructions carried out under a variety of condi-
tions to study bearing capacity and frost resistance of road structures. 

The aim of the work performed in 1998 was to identify essential quality fac-
tors affecting the behaviour of bearing capacity and frost heave in road 
structures. The results of quality control measurements and other docu-
ments related to the construction work were used to examine the signifi-
cance of quality for the behaviour of road structures. The thickness and 
stiffness of the bound course have the most pronounced effect on bearing 
capacity. The effects of variations in the thickness of the asphalt concrete 
were studied by a modern  georadar  measuring technique in the context of 
routine paving work. 

The resilient modulus of the sod peat course and the unbound courses 
overlying it were found to have high effect on the critical strains and bearing 
capacity. The thickness of the sod peat course has an influence on frost 
heave; in that an increase of 100 mm in its thickness reduces frost heave by 
25 mm (Figures 7 - 8). The test constructions having thin unbound courses 
on a sod peat course had a low bearing capacity and serious unevenness 
during the thawing period. Thus the thicknesses of unbound courses should 
be greater than those used in the present test constructions (500 mm, 
Figures 1 - 2). 

The mixed till test structure (Figure 3) had lower critical strains than the sod 
peat structure. If a mixed till structure has no peat, frost heave will remain 
low. This is a very promising alternative when considering the repair of frost 
damaged roads. 

The monitoring of these test constructions showed that all the time the 
thickness of the stabilized subgrade is adequate, cement and lime stabiliza-
tion will increase the strength of the subgrade and further reduce frost 
heave, although when frost heave decreased to some extent when the sub- 
grade was only homogenized. 

Analysis of the  georadar  measurements showed that variations in thickness 
of the asphalt concrete are of little significance. The asphalt concrete layer 
mostly reached the required thickness. 

Until now the test constructions have behaved quite well, although they are 
still only 1-3 years old. Follow-up measurements of functional properties will 
have to be continued for some time in order to obtain reliable data for ana-
lysing behaviour. The thermal parameters of frost protected structures 
seem to change in the long run, and it will be necessary to monitor these 
and define the level at which they should be fixed. More statistical data on 
variations in the thickness of bound layers will be needed, as the signifi-
cance of the thicknesses of the various bound courses is crucial for studying 
bearing capacity.  Georadar  seems to be a highly reliable and quick means 
of gathering such data. 



ALKUSANAT  

Tuotannon laatu -tutkimus kuuluu  Tien  pohja-  ja päällysrakenteet - 
 tutkimusohjelmaan (TPPT). Tutkimuksen kokonaistavoitteena  on  rakentei-

den laatuun vaikuttavien toiminnallisten tekijöiden selvittäminen  ja  niihin 
vaikuttaminen siten, että rakenteiden toiminnallisilta laatualituksilta vältytään. 

Tutkimuksessa tehtiin vuonna  1995  selvitys, missä tarkasteltiin tavanomaisia 
sitomattomia rakenteita tavoitteiden ollessa  mm.  seuraavat: 

tutkimusmetodiikan  testaus 

sitomattoman  rakenteen tuotantovaiheen merkittävimpien laatu- 
muuttujien  ja  niiden vaihteluiden merkitys sekä kuormitus- että 
routakestävyyden kannalta 

tuotantovaiheen  laatuvaatimusten toteutumisen seuranta tierakennus-
hankkeen laadunseurantatiedostojen avulla (Tielaitoksen selvityksiä 

 6/1996).  

Vuonna  1997  tehtiin viideltä koerakenteelta erillinen selvitys, missä 
tarkastettiin rakenteiden kuormitus-  ja routakäyttäytymistä  rakentamisen  ja 

 seurannan aikaisten tietojen pohjalta sekä verrattiin tuloksia tehtyihin 
mitoituksiin (TPPT-koerkenteiden laatu. Väliraportti nro TUl, projekti TU21. 
VTT  1997.  

Vuoden  1998  tutkimusten tavoitteena oli jatkaa routa-  ja  kuormitus- 
kestävyyden laatumuuttujien vaikutusten selvittelyä mittaushavaintojen 
pohjalta sekä erityisesti sidotun kerroksen toteutuksessa syntyvän 
paksuusvaihtelun selvittämiseksi. 

Kuormituskestävyystarkastel ussa  käytettiin Kenlayer-ohjelmaa, missä 
voidaan ottaa huomioon sitomattomien kerrosten jännitystilariippuvuus. 
Kotimainen  APAS-ohjelma todettiin kuormituskestävyyden analysointi  in 

 riittämättömäksi. Routakestävyyden osalta tarkastettiin tässä yhteydessä 
ainoastaan kevään maksimi routanousuja  ja routavaurioita.  

Tutkimus suoritettiin Tielaitoksen Tuotannon T&K-organisaation toimeksi-
annosta Oulun yliopiston  tie-  ja liikennetekniikan  laboratoriossa TkL Jouko 
Beltin toimesta. Työtä  on  ohjannut  projektin  päällikkönä toiminut  Dl Heikki 
Suni.  

Oulussa joulukuussa  1998 

Tielaitos  

Pohjois-Suomen tuotantoalue 
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KOEKOHTEET  

1  JOHDANTO  

TPPT-projektiin liittyen tehtiin vuosina  1995-1997  eri puolille Suomea useita 
koerakenteita, joifla pyritään selvittämään tierakenteiden kuormitus-  ja 
routakestävyyttä  sekä geoteknistä kantavuutta. Tällä hetkellä (syksy  1998) 

 koerakenteet  ovat  1-3  vuotta vanhoja. Koerakenteilla  on  valmistumisen 
jälkeen tehty lukuisia erilaisia mittauksia  ja määrityksiä  rakenteiden 
toiminnan selvittämiseksi. 

Viideltä routarakenne-  ja  kandelta kuormituskestävyyskohteelta päätettiin 
tehdä erillinen selvitys, missä tarkastellaan rakenteiden kuormitus-  ja 
routakäyttäytymistä  rakentamisen  ja seu  rannan aikaisten tietojen pohjalta. 
Selvityksellä pyritään saamaan esille keskeisimmät laatumuuttujat, jotka 
säätelevät rakenteiden routa-  ja kuormituskäyttäytymistä.  Tuotannon laadun 
merkitystä rakenteiden kuormitus-  ja routakestävyyteen  tarkastellaan sekä 
yleisellä tasolla että rakentamisen aikaisten tietojen pohjalta. Lisäksi 
tarkastellaan kolmella hankkeella  AB-kerroksen paksuusvaihteluita. 

Routarakennekohteita  ei ole varsinaisesti mitoitettu kuormituskestävyyden 
kannalta, vaan rakenteet  on  valittu lähinnä kokemuksen perusteella. Osittain 
tämä johtui siitä, että rakenteet ovat uusia rakenneratkaisua, joiden 
käyttäytymistä ei tunneta. Tämän takia selvityksessä tarkastellaan  varsin 

 seikkaperäisesti routarakennekohteiden kuormituskäyttäytymistä tehtyjen 
pudotuspainomittausten perusteella. Routakestävyyden osalta tarkastellaan 
tässä yhteydessä ainoastaan kevään maksimi routanousuja. 

Kuormituskäyttäytymisen  lähtökohtana ovat tierakenteen eri kerrosten  ja 
alusrakenteen muodonmuutosmoduulit,  mitkä määritetään tässä selvi-
tyksessä pudotuspainolaitteella mitatun taipumasuppilon avulla takaisin- 
laskien Kenlayer-ohjelmalla. Sitomattomien kerrosten jäännösmoduulit 
ilmaistaan ns.  K- 	mallilla, mikä käytännössä mandollistaa tulosten 
hyödyntämisen mittaustilannetta 	poikkeavissa tilanteissa (erilainen 
jännitystila). 

Sitomattomien  kerrosten deformoitumista tarkastellaan Tanskassa käytössä 
olevalla menetelmällä. Alusrakenteen deformoitumista arvioidaan sekä 
Tanskassa käytössä olevalla menetelmällä että TRRL-menetelmällä. 
Sidottujen kerrosten väsymistä tarkastellaan tässä selvityksessä ainoastaan 
siten, että määritetään sidottujen kerrosten alapinnan vetomuodonmuutos. 
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2  KOEKOHTEET 

 2.1  Yleistä  
Tarkemman analysoinnin  kohteeksi valittiin seuraavat TPPT-koerakenteet: 

 Kt 83 PelIo-Saukkoriipi (palaturve) 

Kt 78 Kirveslampi-Kolomaa (palaturve) 

Mt 941 Männikkövaara-  Posion kunnanraja (moreenin homogenisointi + 
kuivatus)  

Mt 595 Luupuvesi-Salahmi (moreenin homogenisointi + sementtistabilointi) 

Mt 5950  Amerikka-Salahmi (moreenin homogenisointi + kaikkistabilointi)  

Vt  4 (Kt 59)  Leivonmäki (leventäminen vahvisteilla)  

Vt  5  Juva (sitomattoman kerroksen laatu) 

Viisi ensimmäistä kohdetta kuuluvat ns. routarakenne-  ja  kaksi viimeistä 
kuormituskestävyyskohteisiin. Kaksi ensimmäistä kohdetta valmistui syksyllä 

 1995  ja  muut syksyllä  1996  lukuunottamatta viimeistä kohdetta, mikä 
valmistui syksyllä  1997. 

Koerakenteiden  suunnittelusta  ja  rakentamisesta  on  tehty kohderaportteja  ja 
insinööritöitä  sekä väliraportti  [1 - 7],  mistä syystä niitä käsitellään tässä 
raportissa suppeasti. Koerakenteista esitetään ainoastaan rakennekerrokset 

 ja  suunnitellut paksuudet. Rakentaminen esitetään yleispiirteisesti. 
Vaaituksiin pohjautuvia kerrospaksuuksia tarkastellaan tarkemmin muiden 
tutkimustulosten yhteydessä. 

Sidotun kerroksen paksuusvaihteluita tarkastellaan maatutkamittausten 
perusteella kolmella eri kohteella:  Vt  21  Muonio,  Vt  4 Vuotso  ja  Mt 849. 

 Kandessa ensimmäisessä kohteessa tarkasteltavan kerroksen  (AB) 
alustana on  kantavan kerroksen murske  ja  viimeisessä kohteessa (emulsio 

 AB)  sidottu kerros.  

2.2 Kt 83  Pello  - Saukkoriipi 
Koerakennekohde  sijaitsee Pellon kunnassa välillä Pello-Saukkoriipi. 
Koekohteen suunniteltu päällystepaksuus  on 1 00 mm, sitomaton  kantava 
kerros  200 mm  ja  jakava kerros  300 mm  (kuva  1). Palaturvekerroksen 

 suunniteltu paksuus vaihtelee  300  ja  600 mm  välillä. Palaturvekerros  on 
pituussuunnassa kiilamaisesti vahveneva,  jotta saataisiin selville kerroksen 
paksuuden merkitys ennenkaikkea routanousuihin  ja -vaurioihin. Ennak-
konäytteiden  perusteella pohjamaa  on routivaa hiekkamoreenia,  mistä 
syystä käytettiin suodatinkangasta pohjamaan pinnalla sekoittumisen 
estämiseksi. Myös jakavan  ja palaturvekerroksen  väliin asennettiin 
suodatinkangas. Koska kuivatusolosuhteet ovat huonot, asennettiin salaojat 
suodatinhiekkakerroksen reunoihin. Rakentamisen aikaiset 
liikennejärjestelyt hoidettiin käyttämällä kiertotietä. 
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Vanhat rakennekerrokset poistettiin  ja  kaivannon pohja leikattiin suunni-
teltuun tasoon. Pohjamaata harattiin kivien poistamiseksi  0.7 m  syvyydeltä, 
minkä jälkeen pohja muotoiltiin kaivinkoneella  ja  rakennettiin suunnitellut 
kerrokset. Vaaitustulosten perusteella toteutunut turvekerroksen paksuus  on 

 keskimäärin  3 cm  suunniteltua paksuutta pienempi. Suurin yksittäinen alitus 
 on 12 cm  ja  ylitys  5 cm.  Kiertotietä käytettäessä palaturverakenteen 

tekemisessä ei ilmennyt erityisiä ongelmia lukuunottamatta turvekerroksen 
paksuuden tarkkaa hallintaa.  

I 	AB+ABKIOOmm 	I  

kantava KaM  0 - 50 200 mm  

jakava KaM  0 - 80 300 mm 

palaturve 300.. .600 mm 

 hiekka  200 mm  

Kuva  1. Kt 83 PeIlo-Saukkoriipi koerakenteen rakennekerrokset. 

2.3 Kt 78 Kirveslampi - Kolomaa 

Koerakennekohde  sijaitsee Ranuan kunnassa välillä Kirveslampi-Kolomaa. 
Koekohteen suunniteltu kulutuskerros  on PAB-B 30 mm,  kantavan 
kerroksen remix  80 mm,  kantava + jakava kerros  400 mm  (kuva  2). 
Lainepalaturpeen  suunniteltu paksuus vaihtelee  300  ja  600 mm  välillä. 
Palaturvekerros  on pituussuunnassa kiilamaisesti vahveneva.  Vanhat 
rakennekerrokset  ja  niiden  alla  oleva turvekerros poistettiin  ja  kaivannon 
pohja leikattiin  ja  osittain täytettiin luiskamateriaalilla suunniteltuun tasoon. 
Koska pohjamaa  on pinnaltaan savista  ja liejuista silttiä  sekä hienoa 
hiekkaa, käytettiin suodatinkangasta pohjamaan pinnalla sekoittumisen 
estämiseksi. Rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt hoidettiin käyttämällä 
kiertotietä, minkä takia rakentamisen aikana ei esiintynyt erityisiä ongelmia. 

Työnaikaisten vaaitustulosten  perusteella turvekerroksen paksuudet ovat 
lähellä suunniteltuja paksuuksia. Suurin yksittäinen alitus  ja  ylitys  on 4 cm. 
Hiekkakerros on  tien keskilinjalla keskimäärin  3 cm  suunniteltua paksumpi 
vaihteluvälin ollessa  -2...+12 cm  ja  tien reunalla keskimäärin  10 cm 

 suunniteltua paksumpi vaihteluvälin ollessa  +7.. .+1 8 cm.  Vastaavasti 
kantavan+jakavan kerroksen paksuus  on keskilinjalla  keskimäärin sama kuin 
suunniteltu paksuus  (-3.. .+4 cm)  ja  tien reunalla  1 cm  alle  suunnitellun 
paksuuden  (-4.. .+3 cm). 
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I 	PAB+RMKIIOmm 	I  

kantava + jakava  400 mm 

palaturve 300.. .600 mm 

 hiekka  200 mm  

Kuva  2. Kt 78  Kirveslampi-Kolomaa koerakenteen rakennekerrokset.  

2.4 Mt 941  Männikkövaara -  Posion kunnanraja 

Koerakennekohde  sijaitsee Ranuan kunnassa välillä Männikkävaara-Posion 
kunnanraja. Koekohteen suunniteltu kulutuskerros  on PAB 30 mm, RMK 70 
mm,  kantava + jakava kerros  300 mm, moreenimassanvaihto 1400 mm  ja 
suodatinkankaalla ympäräity kuivattava hiekkakerros  200 mm  (kuva  3). 

I 	PAB+RMK100mm 	I  

kantava + jakava  300 mm 

Seosmoreeni  1400 mm 

 hiekka  200 mm  

Kuva  3. Mt 941  Männikkövaara-Posion kunnanraja koerakenteen 
rakennekerrokset. 

Vertailurakenteina  toimivat perinteinen massanvaihtorakenne  ja ns.  matala 
rakenne. Massanvaihtorakenne  on  muutoin samanlainen kuin moreeni-
rakenne paitsi, että siinä  on moreenikerroksen  ja kuivattavan hiek-
kakerroksen  sijasta  1600 mm  paksu hiekkakerros. Matalassa rakenteessa 
toteutettiin  0.5 m massanvaihto 100 mm PAB +RMK:lla, 200 mm kantavalla 

 ja  200 mm jakavalla kerroksella. 

Seosmoreenilla  tarkoitetaan tässä yhteydessä vanhoista pääl lysraken-
nekerroksista  ja  al usrakenteen yläosasta  sekoittamalla tehtyä materiaalia. 
Seosmoreenin muodostuu seuraavista vanhoista kerroksista:  OS 50 mm 

 (kuivasta materiaalista  3.5  paino-%), tasausmurske  120 mm (7.3 %), OS 50 
mm (3.5 %), tasausmurske 100 mm (6.1 %), kantava+jakava 300 mm (17 
%),  turve  250 mm (4.8 %), siltti 430 mm (17.1 %)  ja hiekkamoreeni (#  0.074 
mm läpäisyprosentti 28) 695 mm (40.7 %). Seosmoreeni on rakeisuudeltaan 
hiekkamoreenia,  minkä #  0.074 mm Iäpäisyprosentti on 32. 
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Rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt hoidettiin käyttämällä kiertotietä. 
Rakentaminen aloitettiin leikaamalla (vanhaa) tierakennetta kaivinkoneella 
ohuina rintauksina  ja  nostamalla materiaali tien sivuun. Kaivun yhteydessä 
todettiin turvekerroksen paksuuden vaihtelevan  0  ja  360 mm  välillä. 
Vastaavasti silttikerroksen paksuus vaihteli  230  ja  550 mm  väliltä. Kaivannon 
valmistuttua levitettiin suodatinkangas pohjamaan päälle, hiekkakerros (# 

 0.074 mm  läpäisyprosentti  2)  ja  toinen suodatinkangas hiekkakerroksen 
päälle. Tämän jälkeen siirrettiin poistettu materiaali kaivinkoneella takaisin 
tierakenteeseen suodatinkankaan päälle. Materiaalin katsottiin sekoittuvan 
riittävästi  em.  kandella käsittelykerralla. Seosmoreenikerroksen päälle 
levitettiin murskesoraa  300 mm.  Kerros tasattiin  ja tiivistettiin.  

2.5 Mt 595  Luupuvesi - Salahmi 

Koerakennekohde  sijaitsee Kiuruveden kunnassa välillä Luupuvesi-Salahmi. 
Koekohteen suunniteltu kulutuskerros  on  PAB  40 mm,  kantava kerros  200 
mm,  jakava kerros  300 mm  ja suodatinkerros  400 mm  (kuva  4).  Koekohde 

 sisältää  5  erilaista koeosuutta, joissa alusrakenne  on  homogen isoitu  (1.0 m) 
 ja stabiloitu sementillä. Koeosuuksilla  vaihtelee sekä stabilointisyvyys 

 (0.5/1 .0 m)  että sementin määrä  (20/40/60  kg/m2). Koekohteella  on  lisäksi 
tavanomainen referenssirakenne, minkä päällysrakenne  on  samanlainen 
kuin stabilointiosuuksilla  ja alusrakenne homogenisoitu  1 m  syvyyteen. 

PAB4Ornm  

kantava  200 mm 

 jakava  300 mm 

suodatin 400 mm 

stabilointisyvyys  0.5 rn: 
40 kg/rn2, 60kg/rn2  

stabilointisyvyys 1.0 m: 
20 kg/rn2, 40kg/rn2, 60 kg/rn2  

Kuva  4. Mt 595 Luupuvesi-Salahmi koerakenteen rakennekerrokset. 

Koerakennekohteella  rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt hoidettiin 
käyttämällä kiertotietä, mihin materiaali saatiin pureftavista rakenne- 
kerroksista. Alusrakenteen  pinnalle  levitettiin sementtiä erikoisvalmisteisella 
leviifimellä,  millä  voitiin kontrolloida levitetyn sementin määrää. 
Sekoittaminen tehtiin kaivinkoneen viisipiikkisellä harakauhalla, mihin oli 
hitsattu kaksi poikkisuuntaista terästankoa. Pohjamaan materiaali vaihteti 
pääsääntöisesti saSi:stä siHkMr:iin. Jonkin verran jouduttiin tuomaan osalle 
koeosu uksia alusrakenteen pintaan lisämaata, mikä  on  alkuperäistä 
materiaalia hieman karkeampaa (HkMr). Alusrakenne tiivistettiin 
hydraulisella tärylevyllä. 

Suodatinkerrokseen  käytettiin keskihiekkaa, jakavaan kerrokseen välpättyä 
soraa, missä oli selvä hiekkapafti,  ja kantavaan  kerrokseen kahta erilaista 
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kalliomursketta.  Kantavan kerroksen alaosaan käytettiin  0-50 mm  ja 
yläosaan  0-35 mm  mursketta.  

2.6 Mt 5950  Amerikka  - Salahmi 

Koerakennekohde  sijaitsee Kiuruveden kunnassa välillä Amerikka-Salahmi. 
Koekohteen suunnitellut päällysrakennekerrokset ovat samat kuin kohdan 

 2.5  koerakenteefla  (kuva  4)  eli kulutuskerros PAB  40 mm,  kantava kerros 
 200 mm,  jakava kerros  300 mm  ja suodatinkerros  400 mm.  Koekohde 
 sisältää  6  erilaista koeosuutta, joissa alusrakenne  on  homogenisoitu  (1 .0 m) 

 ja stabiloitu Finnstabi-kalkilla. Koeosuuksilla  vaihtelee sekä stabilointisyvyys 
 (0.5/0.6/0.7 m)  että tiiviysaste  (90/95  %). KaIkin  määrä  (40/48/56  kg/rn2 )  on 

 valittu siten, että  se on  vakio tilavuusyksikköä kohti  (20  kg/rn3). Koekohteella 
 on  lisäksi tavanomainen referenssirakenne, minkä päällysrakenne  on 

 samanlainen kuin stabilointiosuuksilla  ja alusrakenne homogenisoitu  1 m 
 syvyyteen.  

2.7  Vt  4  Leivonmäki  

Leivonmäellä  Vt  4:ää  levennettiin  0.75 m  molemmin puolin tietä, jolloin 
pientareen leveydeksi tuli  1.0 m.  Leventäminen  tapahtui siten, että reunaan 
tehtiin laatikkorakenne, missä  on 300 mm  murskesoraa  ja  yhteensä  100 mm 

 asfalttia (kuva  5).  Erilaisia lujiteverkkoja asennettiin sekä murskesoran 
päälle että sidotun kantavan kerroksen (ABK25/1  50)  päälle. Koeosuudet 
ovat pituudeltaan noin  100 m  ja  sijaitsevat samalla puolen tietä. 
Koeosuuksia  on  sekä pehmeikällä että kovalla pohjamaalla. Lujitteet 
asennettiin pituussuunnassa olevan sauman yli  0.5 m.  Levennetty  tie  pääl-
lystettiin kokonaisuudessaan  40 mm  SMA:lla. Referenssirakenteena  on 

 pelkkä SMA levennyksen murskeen päällä.  

Vt  4:n  koerakennekohteella  tarkoituksena  on  vertailla vanhan  ja  uuden 
rakenteen sauman kestävyyden parantamista geovahvisteilla. Yksinomai-
sena tutkimusmenetelmänä käytetään tässä vaiheessa vauriokartoitusta.  

Kuva  5.  Vt  4  Leivonmäki koerakenteen rakennekerrokset.  

2.8  Vt  5  Mikkeli  -  Juva  

Koerakennekohde  sijaitsee Juvan kunnassa välillä Mikkeli-Juva. 
Koekohteen suunniteltu kulutuskerros  on AB 70 mm,  kantava kerros  250 
mm  ja  jakava kerros  400 mm  soraa  (kuva  6).  Koekohteessa vertaillaan 

 erilaisia kantavan kerroksen murskelaatuja. Vertailtavat materiaalit ovat 
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hyvälaatuinen kalUomurske (referenssirakenne), soramurske  ja kiiuepitoinen 
kalliomurske.  

I 	AB7O/82mm 	I  

kantava  250 mm 

 jakava  400 mm Sr  

Kuva  6.  Vt  5  Mikkeli-Juva koerakenteen rakennekerrokset.  

Koekohteella  käsiteltiin alkukesästä 	1998 kulutuskerroksen pinta 
remixmenetelmällä.  Samalla lisättiin materiaalia  30 kg/rn2. 
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3  MODUULIT  JA  KRIITTISET RASITUKSET 

 3.1  Tarkastelutapa  ja  laskelmien lähtökohdat  
Koerakennekohteiden  eri kerrosten  ja alusrakenteen  muodonmuutos-
moduulit määritetään pudotuspainolaitteella mitatun taipumasuppilon avulla 
takaisinlaskien Kenlayer-ohjelmalla  [Huang, 1 993J. Takaisinlaskennassa 

 etsitään kokeilemalla sellaiset lähtöparametrien arvot, että mitattu  ja  laskettu 
taipumasuppilo yhtyvät. Sitomattomien kerrosten  ja alusrakenteen  jään-
nösmoduulit ilmaistaan  K-  mallilla, mikä mandollistaa tulosten hyödyntä-
misen mittaustilannetta poikkeavissa tilanteissa (erilaiset olosuhteet  tai 

 rakenne). Laskelmat edustavat kunkin koerakenteen tietyn ajankohdan 
keskimääräisiä arvoja (taipumien  ja rakennekerrosten paksuuksien 
keskiarvot).  Jos rakennekerrosten paksuuksia  ei ole määritetty, laskelmissa 
käytetään suunniteltuja paksuuksia.  Jos taipumasuppilot  poikkeavat 
koekohteella selvästi toisistaan, aineistoa luokitellaan siten, että saadaan 
muodostettua järkeviä osakokonaisuuksia. 

Yleisperiaatteena tarkasteluissa  on,  että ensiksi määritetään sidottujen 
kerrosten jäykkyysmoduulit sekä sitomattomien kerrosten  ja alusrakenteen 
jäännösmoduulit vallitsevissa  olosuhteissa (lämpötila, tierakenne kokonaan 
sulanut). Sidottujen kerrosten paksuuden ollessa  alle  100 mm  sidottujen 
kerrosten jäykkyysmoduuleina käytetään arvioituja kiinteitä arvoja. Tämän 
jälkeen tehdään sidotuille kerroksille lämpötilakorjaus (+  20 °C)  ja 
määritetään  uudelleen sitomattomien kerrosten  ja alusrakenteen 
jäännösmoduulit  K-4  mallia apuna käyttäen. Lopuksi määritetään kriittiset 
jännitykset  ja muodonmuutokset Kenlayer -ohjelmalla. 

Lämpötilakorjauksessa  tarvittava sidotun kerroksen keskimääräinen 
lämpötila määritetään Oulun yliopiston  tie  -ja liikennetekniikan  laboratoriossa 
kehitetyillä menetelmällä [Ryynänen ym.,  1990]. Asfalttibetonin 
lämpötilakorjaus  tehdään kaavan  1  mukaisesti [Liimatta,  1996].  Kantavan 
kerroksen remixin (RMK) lämpötilakorjaus otaksutaan olevan puolet kaavan 

 1  mukaisesta korjauksesta.  Jos PAB-kerroksen alusta  on sitomaton  kerros, 
PAB:n jäykkyysmoduulin otaksutaan olevan  1500 MPa. 

E. =Em  0.96 	 (1) 

jossa  

E on AB:n  jäykkyys tarkastelulämpötilassa, MPa  

Em 	AB:n  jäykkyys mittauslämpötilassa, MPa  

T, 	tarkastelulämpötila, °C 

Tm 	mittauslämpötila,  °C 

Sitomattomien  kerrosten deformoitumista tarkastellaan Tanskassa käytössä 
olevalla menetelmällä. Alusrakenteen deformoitumista arvioidaan sekä 
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Tanskassa käytössä olevalla  menet&mällä  että  TRRL-menetelmällä  [Ullidtz, 
 1987].  Sitomattomien  kerrosten  ja alusrakenteen kriithsinä kohtina  pidetään 

kerrosten  yläpintaa. Palaturvekerroksen deformoitumista  arvioidaan 
puolestaan  sovittamalla  em.  menetelmiä  TKT-laitetuloksiin  ja  käytännön 
kokemuksiin  [Belt  ja  Korsu,  1 997].  

Sidottujen kerrosten  väsymistä  tarkastellaan tässä yhteydessä ainoastaan 
siten, että  määritetään  sidottujen kerrosten  alapinnan vetomuodonmuutos. 

 Tämä johtuu siitä, ettei tunneta  koerakenteiden  sidottujen kerrosten 
 väsymisominaisuuksia.  

Laskelmissa  sitomattomien  kerrosten  ja alusrakenteen  Poisson  -luvun 
arvona käytetään  0.35.  Turvekerroksen  Poisson  -luvun arvoksi oletetaan 

 0.05.  Lepopainekertoimena  käytetään arvoa  0.6.  Käytettävät  tilavuuspainot 
 ovat taulukon  1  mukaiset. 

Taulukko  1.  Laskeimissa  käytettävät kerrosten tila vuuspainot. 

Kerros 
____________ 

Tilavuuspaino 
kN/m3  

AB+ABK  24 
PAB  23 

PAB ^ RMK  23  
kantava  22  
jakava  21  

kantava +jakava  21.5 
palaturve  8.6 

suodatinkerros  18 
alusrakenne  18 

Tierakenteen  eri kerrosten  muodonmuutosominaisuudet  ja  niiden 
määrittäminen  Kenlayer-ohjelmalla  on  esitetty tarkemmin vuoden  1997 

 väliraportissa  [Belt  ja Suni,  1997].  

Tässä raportissa esitetään ainoastaan vuoden  1998  pudotuspainomittausten 
 perusteella  määritetyt moduulit  ja  niiden avulla  lasketut  kriittiset rasitukset. 

Aikaisempien mittausten perusteella  määritettyihin moduuleihin,  mitkä  on 
 esitetty vuoden  1997  väliraportissa,  ainoastaan viitataan  vertailumielessä. 

Pudotuspainomittausten  keskimääräiset mitatut  ja takaisinlasketut taipumat 
 esitetään liitteessä  1.  Siirtymäkiilojen  ja  rumpujen kohdat sekä  koeosuuksien 

rajakohdat  on  rajattu tarkastelun ulkopuolelle.  
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3.2 Kt 83:n  koerakenteen moduulit  ja  kriittiset rasitukset  

Taipumasuppiloiden  ja  varsinkin  D5 -taipumien  perusteella kevään  1998 
 pudotuspainomittaukset  voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään 

palaturvekerroksen paksuuden mukaisesti:  300  -  400 mm  ja  yli  400 mm (lute 
1). 

Kt 83:n  koerakenteella palaturvekerroksen moduuli  on  luokkaa  20  MPa 
turvekerroksen  paksuudesta riippumatta (taulukko  2).  Palaturpeen moduuli 

 on  hieman kasvanut valmistumisen jälkeiseen tilanteeseen verrattuna. Tämä 
johtunee turvekerroksen tiivistymisestä, mikä  on  myös nähtävissä 
vaaitustuloksissa. 

Taulukko  2. Kt 83:n koerakenteen  eri kerrosten jäännös(jäykkyys)moduulit  ja  
K7  -parametrit mittausolosuhteissa  keväällä  1998.  

Kerros! 
kerrospaks.,  mm  

Ajankohta!  
pinnan  lämpötila  

Jäännös/jäykkyys-  
moduuli, MPa 

K 1 -parametri 
_______________  

AB  + ABK  100 29.6.98 /25 0  C 4400  
kantava  200 72 7500  
jakava  300 36 5000  

palaturve  350 18  
Hk  200  + alusr. _______________  54 7500 
AB  + ABK  100 29.6.98  /  25 0  C 4300  

kantava  200 61 6500  
jakava  300 32 4200  

palaturve  480 20  
Hk  200  + alusr.  47 6500  

Palaturvekerroksen  päällä olevien sitomattomien kerrosten jäännösmoduulit 
 ja  K 7 -parametrit  ovat erittäin alhaisia. Sitomattomien kerrosten alhaiset 

jäykkyydet johtuvat pääasiassa joustavasta palatu rvekerroksesta. Pienet 
kerrospaksuudet  ja  suhteellisen paksut sidotut kerrokset (pienehkö 
jännitystila) ovat myötävaikuttaneet tilanteeseen. Kesällä  1997  jakavan 
kerroksen moduuli oli noin  40  MPa  ja  kantavan kerroksen moduuli  90  MPa 

 eli jonkin verran suurempia kuin keväällä  1998.  

Sidottujen kerrosten  (AB  + ABK) jäykkyysmoduuli  on  lämpötila huomioon-
ottaen  varsin  tyypillinen  ko. materiaaleille.  Kesällä  1997  sidottujen kerrosten 
jäykkyys oli samaa suuruusluokkaa. 

Alhaisista jäännösmoduuleista johtuen kriittiset rasitukset ovat suuria 
(taulukko  3)  ts. koerakenteen kuormituskestävyys  on  vähäinen. Koeraken-
teella sekä sidottujen kerrosten väsymiskestävyys että sitomattomien 
kerrosten  ja palaturvekerroksen deformaatiokestävyys  ovat  varsin  rajallisia. 
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Taulukko  3. Kt 83:n koerakenteen  kriittiset rasitukset  ^ 20  C  lämpötilassa 
kevätolosuhteissa. 

Kerrosl Jäännösmo- Vetomuod.  Puristus- Puristus- Def. kestoikä 
kerrospaks.,  mm duuli  M  muutos 	 , jännitys muodonm.  Tanska TRRL 

_________________ MPa .Lm/m kPa wn/m  106  106  

AB+ABK  100 4400 503  
kantava  200 72 136 1721 0.03  
jakava  300 36 57 1608 0.04 

palaturve  350 18 26 1458 1.14 0.30 
Hk200+alusr.  54  ________  15 267 14.5 8.1 
AB+ABK  100 4300 535  

kantava  200 61 127 1869 0.02  
jakava  300 32 56 1769 0.03 

palaturve  480 20 26 1334 1.70 0.42 
Hk200+alusr.  47 12 259 17.8 9.1  

Sitomattomien  kerrosten deformoitumista arvioidaan tässä yhteydessä 
Tanskassa käytössä olevalla menetelmällä [Ullidtz,  1987],  mikä ilmeisesti 
yliarvioi ylimmän sitomattoman kerroksen deformoitumista. Lisäksi  on 

 otettava huomioon, että deformoitumiskestoikiä arvioidaan ilman periodi-
jakoa kevätolosuhteiden perusteella. Vaikka  em.  tekijät otetaan huomioon, 
koerakenteen kestoikä  on  varsin  rajallinen. Ilmeisesti kriittisin tekijä kestoiän 
kannalta  on palaturvekerroksen  päällä olevan jakavan kerroksen 
deformoituminen. Myös sidottujen kerrosten väsymiskestävyys  on  varsin 

 alhainen (suuri vetomuodonmuutos), mikä johtuu sidottujen kerrosten  alla 
 olevan kantavan kerroksen alhaisesta jäykkyydestä.  

3.3 Kt 78:n koerakenteen moduulit  ja  kriittiset rasitukset 

Taipumasuppiloiden  perusteella kevään  1998 pudotuspainomittaukst 
 voidaan jakaa kahteen toisistaan selvästi poikkeavaan ryhmään pala-

turvekerroksen paksuuden mukaisesti:  -  150 mm  ja  yli  220 mm (lute 1). 
Palaturvekerroksen  ollessa ohut eri etäisyydellä kuormituslevyn keskeltä 
mitatut taipumat ovat  alle  puolet siitä, mitä ne ovat paksulla 
palaturvekerroksella.  

Kt 78:n koerakenteella  paksun palaturvekerroksen moduuli  on  luokkaa  15 
MPa  ja  ohuen palaturvekerroksen peräti  60 MPa  (taulukko  4).  Tulos  saattaa 
ainakin osittain johtua siitä, että ohuiden kerrosten moduulien määriifäminen 
takaisinlaskennalla  on  ongelmallista. Palaturvekerroksen moduuli  on  hieman 
kasvanut valmistumisen jälkeiseen tilanteeseen verrattuna. 

Paksun palaturvekerroksen päällä olevan sitomattoman kerroksen moduuli 
 ja  K 1 -parametri  ovat alhaisia. Syksyllä  1997  yhdistetyn kantavan  ja  jakavan 

kerroksen moduuli  ja  K 1 -parametri  olivat hieman suurempia kuin keväällä 
 1998.  Ohuen palaturvekerroksen päällä olevan sitomattoman kerroksen 

moduuli  on  sen  sijaan korkea. Tämä johtuu ennen kaikkea  alla  olevan 
turvekerroksen  varsin  korkeasta moduulista. Sidottujen kerrosten (PAB + 
RMK) jäykkyysmoduuli  on  lämpötila huomioonottaen  varsin  tyypillinen  ko. 
materiaaleille.  Kesällä  1997  sidottujen kerrosten jäykkyys oli samaa 
suuruusluokkaa. 
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Taulukko  4. Kt 78:n koerakenteen  eri kerrosten jäännös(jäykkyys)moduulit  ja 
 K1  -parametrit mittausolosuhteissa  keväällä  1998.  

Kerros! 
kerrospaks.,  mm  

Ajankohta! 
pinnan  lämpötila 

Jäännös/jäykkyys- 
 moduuli, MPa 

K 1 -parametri 
________________ 

PAB+RMK11O  30.6.98/29°C 1800 
kantava+jakava380  211 19000 

palaturve  148 60  
Hk  200  + alusr. ______________  97 13000 

PAB+RMK11O  30.6.98/29°C 2150  
kantava +jakava  396 67 7500 

palaturve  366 14.5  
Hk200+alusr.  53 7500 

Palaturvekerroksen  ollessa paksu kriittiset rasitukset ovat suuria johtuen 
aihaisista jäännösmoduuleista (taulukko  5). Koerakenteella  sekä sidottujen 
kerrosten 	väsymiskestävyys 	että 	sitomattomien 	kerrosten 	ja 
palatu rvekerroksen deformaatiokestävyys  ovat  varsin rajall isia. 
Koerakenteen  vähäistä kuormituskestävyyttä osoittavat myös ulkou rissa 
esiintyvät pituushalkeamat. Vähäinen kuormituskestävyys johtuu ennen 
kaikkea palaturvekerroksen päällä olevien sitomattomien kerrosten 
vähäisestä yhteispaksuudesta. Palaturvekerroksen ollessa ohut kriiffiset 
rasitukset ovat suhteellisen pieniä, mistä syystä kuormituskestävyys  on 

 selvästi parempi kuin palaturvekerroksen ollessa paksu. 

Taulukko  5. Kt 78:n koerakenteen  kriittiset rasitukset  ^ 20  C  lämpötilassa 
kevätolosuhteissa. 

Kerros!  Jäannösmo- Vetomuod.  Puristus- Puristus- Def. kestoikä 
Tanska TRRL kerrospaks.,  mm duuli  M,  muutos  e  jännitys  c muodonm.  

___________________ MiPa p.m/rn kPa  e ,p.m/m 106  106  

PAB ^ RMK11O  2000 410  
kantava +jakava  380 209 312 1373 0.11 

palaturve  148 60 47 797 15.70 3.22  
Hk  200  + alusr. 97 _________  31 335 12.5 3.3 

PAB+RMKI1O  2390 665 
kantava+jakava396  66 167 2291 0.01 

palaturve  366 14.5 31 2171 0.28 0.06 
Hk200+alusr.  53 16 296 11.0 5.4 

3.4 Mt 941 :n  koerakenteiden moduulit  ja  kriittiset rasitukset  

Taipumasuppilot  ovat  varsin  samanlaisia eri mittauspisteissä toisaalta 
seosmoreenirakenteella  ja  toisaalta matalalla rakenteella  (lute 1).  Sen  sijaan 
massanvaihtorakenteella taipumat ovat vasemmalla kaistalla systemaat-
tisesti jonkin verran suurempia kuin oikealla kaistalla, mistä syystä kaistoja 
käsitellään erikseen. 

Käytännössä helpompaa kuin tarkastella jäännösmoduuleja  on  verrata 
sitomattomien kerrosten  ja alusrakenteen  K,-parametreja,  mitkä suoraan 
kuvaavat materiaalien jäykkyysominaisuuksia. Mittausajankohtana kesäkuun 
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lopulla  1998  matalan rakenteen alusrakenne, mikä koostuu  400  -  500 mm 
 paksusta silttikerroksesta  ja sen aDa  olevasta hiekkamoreenista,  on 

jäykempää  kuin seosmoreeni  tai maalaatikkoon  käytetty hiekka (taulukko  6). 
 Sen  sijaan matalan rakenteen jakavan kerroksen jäykkyys  on  varsin 

 alhainen. Ilmeisesti alusrakenteen tyypistä johtuen jakavan kerroksen kos-
teus  on  korkea. 

Taulukko  6. Mt 941:n  koerakenteiden  eri kerrosten jäännös(jäykkyys) 
moduulitja  K1  -parametrit mittausolosuhteissa  keväällä  1998.  

Kerros! Ajankohta! Jäännös/jäykkyys-  K1 -parametri 
kerrospaks.,  mm  pinnan  lämpötila moduuli, MPa _______________ 

Seosmoreeni  30.6.98 /35  °  C 
PAB ^ RMK  100 2050  

kantava +jakava  300 174 14000 
seosm. +  HK 200  + alusr. _______________  110 11000 

Massanvaihto  oikea  30.6.98 / 35  °  C 
PAB+RMK100  2300  

kantava  +  jakava  300 227 18500 
maalaatikko + alusrakenne ________________  98 11000 

Massanvaihto  vasen  30.6.98 / 35 "C 
PAB + RMK  100 2200  

kantava +jakava  300 209 17000 
maalaatikko + alusrakenne _______________  88 10000  

Matala rakenne  30.6.98 / 35  °  C 
PAB+RMK100  1700  

kantava  200 220 15500  
jakava  200 99 10000 
alusrakenne  123 14000 

Kosteusolosuhteet  selittävät myös sitomattoman kantavan kerroksen 
jäykkyyksien erot eri rakenteilla. Massanvaihtorakenteella paksu 
hiekkakerros aiheuttaa  sen,  että kantavan kerroksen kosteus  on  alhainen  ja 

 jäykkyys korkeampi kuin muilla rakenteilla. Seosmoreenirakenteella 
kantavan kerroksen kosteus  on  ilmeisesti korkein  ja  siitä syystä jäykkyys  on 

 puolestaan alhaisin. Syksyllä  1997 sitomattoman  kantavan kerroksen 
jäykkyydet eri koerakenteilla olivat samaa luokkaa kuin keväällä  1998.  

Sidottujen kerrosten jäykkyys  on mittausolosuhteissa  suurin  massan-
vaihtorakenteella ja  pienin matalalla rakenteella, joskin erot ovat  varsin 

 pieniä.  

Mt 941:n  eri koerakenteilla kantavan kerroksen puristusjännitykset  ja  sitä 
kautta deformoitumiskestoiät ovat samaa suuruusluokkaa (taulukko  7). 

 Samoin  on  tilanne sidottujen kerrosten alapinnan vetomuodonmuutosten 
suhteen lukuunottamatta massanvaihtorakenteen oikeaa kaistaa. Matalalla 
rakenteella alusrakenteen pienehköt kriittiset rasitukset verrattuna muihin 
rakenteisiin johtuvat muita suu remmasta päällysrakennepaksuudesta. 
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Taulukko  7. Mt 941:n  koerakenteiden  kriittiset rasitukset  +20 2C  
lämpöti/assa kevätolosuhteissa.  

Kerros!  Jäännösmo- Vetomuod. Punstus-  Puristus-  Def. kestoikä 
kerrospaks.,  mm  duuli  Mr  muutos  ;r  jännitys  3.  muodonm.  Tanska  TRRL 

_________________ MPa tm!m kPa  c  ,.tni/m  106  106  
Seosmoreem 

PAB+RMK  100 2560 443  
kantava +jakava  300 167 290 1556 0.07  

seosm.+HK200+alusr.  108  ________  74 700 1.10 0.18  
Massanvaihto oik. 

PAB + RMK  100 2880 368  
kantava +jakava  300 219 304 1259 0.13  
maalaatikko+ alusr.  96  ________  65 703 1.07 0.18  
Massanvaihto  vas.  

PAB + RMK  100 2750 445  
kantava+jakava300  202 299 1347 0.11  
maalaatikko + alusr.  87  _________  64 767 0.78 0.12  

Matala rakenne  
PAB+RMK100  2130 437  

kantava  200 212 329 1437 0.09  
jakava  200 98 107 1099 0.23  
alusrakenne  122 55 466 4.58 0.89 

Mt 941  :llä  sidottujen kerrosten alapinnan vetomuodonmuutos  on 
 merkittävästi pienempi kuin  Kt 83:n  ja  Kt 78:n palaturverakenteilla 

 huolimatta siitä, että esim.  Kt 83:lIa  sidotut kerrokset ovat  AB  ja ABK.  Tämä 
johtuu pääasiassa siitä, että ylimmän sitomattoman kerroksen jäännös-
moduuli  on  korkeampi kuin palaturverakenteilla. Väsymiskestävyyttä 
arvioitaessa  on  kuitenkin otettava huomioon myös materiaalien 
väsymisominaisuudet, mitkä ovat ABK:lla paremmat kuin RMK:lla johtuen 

 mm.  siitä, että tyhjätila  on ABK:lla  pienempi kuin RMK:lla.  

3.5 Mt 595:n  koerakenteiden moduulit  ja  kriittiset rasitukset  
Mt 595:llä  laskelmat  on  tehty olettaen, että sementtistabiloitu kerros 
käyttäytyy kuten sitomaton kerros. Johtuen paksusta stabiloidusta 
kerroksesta  koko alusrakennetta  tarkastellaan siten kuin  se  olisi 
homogeeninen. PAB:n jäykkyysmoduuliksi  on  oletettu vakioarvo  1500 MPa.  

Keväällä  1998 sitomattomien  kerrosten  ja alusrakenteen jäännösmoduulit 
 ovat korkeita (taulukko  8).  Osittain tämä saattaa johtua aikaisesta 

mittausajankohdasta, mistä syystä alusrakenne ei ole välttämättä täysin 
sulanut. 
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Taulukko  8. Mt 595:n koerakenteiden  eri kerrosten jäännös(jäykkyys) 
moduulitja  K1 -parametrit  mitta usolosuhteissa keväällä  1998. 

Kerros!  Ajankohtal Jäannös/jäykkyys-  K 1 -parametri 
kerrospaks.,  mm  pinnan  lämpötila moduuli, MPa ________________  

Ref.  rakenne  3.6.98 /10 o  c  
PAB4O  1500  

kantava  200 418 21000  
jakava  300 158 16500  
suodatin  400 79 9500  

alusrakenne (+  stab.)  _________________  186 23500  
O.5m4Okg/m  3.6.98/10°C  

PAB4O  1500  
kantava  200 480 24000  

jakava  300 175 18000  
suodatin  400 114 14000  

alusrakenne (+  stab.)  _________________  188 24000  
0.5m6Okg/m  3.6.98/ 10°C  

PAB4O  1500  

kantava  200 454 23000  

jakava  300 163 17000  
suodatin  400 91 11000  

alusrakenne (+  stab.)  _________________  181 23000  
1.0m2Okg/m  3.6.98/10°C  

PAB4O  1500  
kantava  200 529 25000  

jakava  300 245 25000  
suodatin  400 119 15000  

aiusrakenne (+  stab.)  ________________  171 22000  
1.Om4Okg/m  3.6.98/ 10°C  

PAB4O  1500  
kantava  200 432 21700  

jakava  300 160 16500  
suodatin  400 99 12000  

alusrakenne (^  stab.)  _________________  206 26000  
1.Om60kg/m  3.6.98/10°C  

PAB4O  1500  

kantava  200 528 25000  

jakava  300 247 25000  
suodatin  400 123 15000  

alusrakenne (+  stab.)  ________________  238 30000  

Keväällä  1998  suurimmat alusrakenteen jäännösmoduulit ovat stabiloiduilla 
rakenteilla, joiden stabilointisyvyys  on 1 .0 m  ja sementtirnäärä  40 tai 60 
kg/rn2 .  Muilla rakenteilla alusrakenteen jäännäsmoduulit ovat samaa 
luokkaa. Referenssirakenteella päällysrakenteen sitomattomien kerrosten 
jäännösmoduulit ovat hieman aihaisempia kuin stabiloiduilla rakenteilla. 
Tämä johtuu mandollisesti siitä, että  ref erenssirakenteella suodatinkerroksen 

 kosteus  on  suurempi  ja  sitä kautta jäykkyys pienempi kuin stabiloiduilla 
rakenteilla. Tulokset ovat hyvin samankaltaisia kuin keväällä  1997. 

Ohuilla joustavilla päällysteillä  sidotun kerroksen alapinnan vetomuodon-
muutos ei ole yhtä kriittinen tierakenteen toiminnan kannalta kuin paksuilla 
suhteellisen jäykillä päällysteillä, mistä syystä niitä ei tässä yhteydessä 
esitetä. Keväällä  1998  kaikilla rakenteilla alusrakenteen  pinnan  rasitukset 
ovat vähäisiä, mistä syystä ne eivät muodostu tierakenteen kestoiän 
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kannalta kriittisiksi (taulukko  9).  Tämän tyyppisillä rakenteilla  sen  sijaan ylin 
sitomaton kerros saattaa muodostua kriittiseksi.  Ref erenssirakenteella 

 kantavan kerroksen deformoitumiskestoikä  on stabiloituja  rakenteita hieman 
lyhyempi. Muut sitomattomat kerrokset eivät ole deformoitumisen kannalta 
kriithsiä. Kevään  1998  tulosten perusteella  Mt 595:n  kaikkien rakenteiden 
kuormituskestävyys  on päällystetyyppi  ja  -paksuus huomioonottaen erittäin 
hyvä. 

Taulukko  9. Mt 595:n  koerakenteiden  kriittiset rasitukset  +20 2C  
lämpötilassa  kevätolosuhteissa.  

Rakenne Kerros  Jäännösmo- Punstus-  Puristus-  Def. kestoikä 
duuli  Mr  jännitys  muodonm.  Tanska  TRRL 

_________________ ___________ MPa kPa  e  ,rnm/m  106  106  
Ref.  rak  kantava  418 680 1103 0.08  

_______________ alusrak.  186 22 116 414 217 
0.5  rn40 kg/rn2  kantava  480 681 945 0.13  

_______________ alusr.(+stab.)  188 22 117 429 210 
0.5 m 60  kg/rn2  kantava  454 680 1001 0.11  

_________________ alusr.  (+stab.) 181 22 120 379 190 
1.0 m 20  kg/rn2  kantava  529 684 854 0.17  

______________ alusr.(+stab.)  171 20 120 429 190  
1.Om4OkgIrn2  kantava  432 680 1067 0.09  

________________ alusr,  (+stab.) 206 23 110 500 268 
1.0  rn 60kg/rn2  kantava  528 684 860 0.17  

_________________ alusr.  (+stab.) 238 22 93 925 520 

3.6 Mt 5950:n  koerakenteiden moduulit  ja  kriittiset rasitukset  

Mt 5950:lla  laskelmat  on  tehty samalla tapaa kuin  Mt 595:llä  eli otaksutaan, 
että kalkkistabiloitu kerros käyttäytyy kuten sitomaton kerros, alusrakenne 

 on homogeeninen  ja PAB:n jäykkyysmoduuli  on 1500 MPa.  

Keväällä  1998 sitomattomien  kerrosten  ja alusrakenteen jäännäsmoduulit 
 ovat  varsin  korkeita (taulukko  10).  Pienin alusrakenteen jäännösmoduuli  on 

referenssirakenteella.  Seuraavaksi pienimmät jäännösmoduulit ovat 
stabilointisyvyydellä  0.5 m.  Suurimmat alusrakenteen jäännösmoduulit ovat 
puolestaan stabilointisyvyydellä  0.7 m.  Näyttäisi yleisimminkin siltä, että mitä 
suurempi stabilointisyvyys sitä suurempi alusrakenteen jäännösmoduuli. 

 Sen  sijaan rakentamisen aikaisella alusrakenteen tiiviysasteella ei näyttäisi 
olevan juurikaan merkitystä. Tuloksia arvioitaessa  on  otettava huomioon  pp- 
mittausten vähäisyys  (lute 1). 
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Taulukko  10. Mt 5950:n koerakenteiden  eri kerrosten jäännös(jäykkyys)-
moduulitja  K1  -parametrit  mitta usolosuhteissa keväällä  1998.  

Kerros/  Ajankohtal Jäännös/jäykkyys-  K -parametri 
kerrospaks.,  mm  pinnan  lämpötila  moduuli, MPa _________________  

Ref.  rakenne  3.6.98 /13  °  C  
PAB4O  1500  

kantava  200 406 20300  
jakava  300 158 16500  

suodatin  400 78 9500  
alusrakenne (+  stab.)  __________________  157 20000  
O.Sm4Okg/m90 %  3.6.98/ 13°C  

PAB4O  1500  
kantava  200 405 19500  
jakava  300 193 19500  

suodatin  400 109 13250  
alusrakenne (+  stab.)  __________________  207 26250  
0.6m48kg/m90 %  3.6.98/13°C  

PAB4O  1500  
kantava  200 382 18750  
jakava  300 168 17000  

suodatin  400 101 12000  
alusrakenne (+  stab.)  ________________  249 31000  
O.7m56kg/m90 %  3.6.98/ 13°C  

PAB4O  1500  
kantava  200 359 17750  
jakava  300 153 15500  

suodatin  400 94 11000  
alusrakenne (+  stab.)  ________________  250 31000  
O.7m56kg1m95 %  3.6.98/ 13°C  

PAB4O  1500  
kantava  200 410 20750  
jakava  300 144 15000  

suodatin  400 82 9500  
alusrakenne (+  stab.)  _________________  311 38000  
O.6m48kg/m'95 %  3.6.98/ 13 ° C  

PAB4O  1500  
kantava  200 475 23750  
jakava  300 176 18000  

suodatin  400 116 14000  
alusrakenne (+  stab.)  _________________  231 29000  
O.5m40kg/m95 %  3.6.98/13°C  

PAB4O  1500  
kantava  200 429 21500  
jakava  300 165 17000  

suodatin  400 100 12000  
alusrakenne (+  stab.) 223 28000  

Keväällä  1998  kaikilla rakenteilla  alusrakenteen  pinnan  rasitukset ovat 
vähäisiä, mistä syystä ne eivät ole  tierakenteen  kannalta kriittisiä (taulukko 

 11).  Tämän  tyyppisillä  rakenteilla ylin  sitomaton  kerros saattaa muodostua 
 kriittiseksi.  Kantavan kerroksen  deformoitumiskestoiät  ovat käytännössä 

saman suuruisia eri rakenteilla.  Mt 5950:n  tulokset ovat hyvin 
samantyyppisiä kuin  Mt 595:n  koerakenteilla. 
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Taulukko  11. Mt 5950:n  koerakenteiden  kriittiset rasitukset  ^ 20  C 
 lämpötilassa kevätolosuhteissa. 

Rakenne Kerros Jaannösmo-  Puristus- Puristus- Def. kestoikä 
duuli  Mr  jännitys  c muodonm.  Tanska TRRL 

________________ ___________ MPa kPa  e ,rnm/m 106  106  

Ref.  rakenne kantava  406 680 1139 0.07 
_________________ alusr.  (+stab.) 157 21 134 277 123 
0.5  rn 40  kg/rn'  90 %  kantava  405 683 1161 0.07 
__________________ alusr.  (+stab.) 207 22 109 587 278 
0.6m48 kg/rn2  90%  kantava  382 681 1235 0.06 

__________________ alusr.  (+stab.) 249 24 95 807 478 
0.7 rn 56 kg/rn2  90 %  kantava  359 680 1323 0.05 

__________________ alusr.  (+stab.) 250 24 95 817 478 
0.7rn56kg/rn2 95%  kantava  410 679 1131 0.08 

_______________ alusr.(+stab.)  311 24 76 1665 1154 
0.6rn48 kg/rn2  95%  kantava  475 681 959 0.12 

__________________ alusr.  (+stab.) 231 23 100 726 390 
0.5 m40 kg/rn2  95%  kantava  429 681 1078 0.09 

__________________ alusr.  (+stab.) 223 23 103 647 347 

3.7  Vt  5:n koerakenteiden moduulit  ja  kriittiset rasitukset  

Vt 5:llä pudotuspainomittauksia  on  tehty koerakenteilla neljä eri kertaa; 
toukokuun alussa  ja  puolivälissä, heinäkuun lopulla sekä lokakuun 
puolivälissä  (lute 1).  Tarkastelussa ovat mukana pudotuspainomittaukset, 
joiden  D5-taipuma on  yli  45 jtm.  Toukokuun mittausten perusteella 
takaisinlasketut sitomattomien kerrosten moduulit ovat epärealistisen 
korkeita (taulukko  12).  Mandollisia syitä tähän ovat osittain sulanut 
tierakenne  ja päällystepaksuuden  vaihtelut. Heinä-  ja  lokakuun mittausten 
perusteella koerakenteen  I  kantava kerros (soramurske) näyttäisi olevan 
jäykempi kuin  ref erenssirakenteen  kantava kerros (hyvälaatuinen 
kalliomurske)  tai  varsinkin koerakenteen  Il  kantava kerros (kiillepitoinen 
kalliomurske). 

Laskelmien perusteella pienimmät kriittiset rasitukset  ja  sitä kautta suurin 
kuormituskestävyys  on koerakenteella I (soramurske).  Vastaavasti 
suurimmat kriittiset rasitukset  ja  pienin kuormituskestävyys  on 
koerakenteella  Il (kiillepitoinen kalliomurske).  Tuloksiin tulee suhtautua 
kuitenkin suurin varauksin, koska ei esim, tunneta tarkkoja 
päällystepaksuuksia, joilla  on  suuri merkitys takaisinlaskennassa  ja  kriittisten 
rasitusten määrittämisessä. 
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Taulukko  12.  Vt  5:n  koerakenteiden  eri kerrosten jäännös(jäykkyys)moduulit 
 ja  K1  -parametrit mittausolosuhteissa  vuonna  1998.  

Kerros/  Jäännös(jäykkyys)moduuli (MPa) /  K 1  -parametri 
kerrospaksuus,  mm 6.5.98 	 15.5.98 	 28.7.98 	 16.10.98  

Referenssirak. +  9 C  +  15  °  C  +  15  °  C  +  6  °  C 
AB *70/82** *6270 *4910 4910** 7080**  
kantava  250 265  /  19000 510  /  36000 344  /  26000 289 /23500  
jakava400  133/15500 89/10500 112/13250 99/11500  

alusrakenneMr  166/21000 182/23000 171 /21750 193/24250  
Koerakennel  +9°C +14°C +15°C +6°C 
AB *70/82** *6270 *5110 4910** 7080**  
kantava250  457/33000 551/39000 446/33500 359/29000  
jakava400  108/13000 91/11000 109/13250 98/11750  

alusrakenneMr  167/21500 168/21500 163/21000 164/21000  
Koerakennell  +9°C +18°C +15°C +5°C 
AB *70/82** *6270 *4340 4910** 7380**  
kantava  250 490/34000 493/33000 354/26000 244/19000  
jakava  400 176  /  22000 160  /  19500 162  /  20000 164  /  20000  

alusrakenneMr  167/22000 169/22000 156/20250 155/20000  

Taulukko  13.  Vt  5:n  koerakenteiden  kriittiset rasitukset  +20 C  lämpötilassa. 

Kerros/  Jäännösmo- Vetomuod.  Puristus- Puristus-  Def. kestoikä 
kerrospaks.,  min/  duuli  Mr  muutos  c,  jännitys  n  muodonm.  Tanska  TRRL  

ajankohta  MPa l.tmlm kPa  e  41m/m  10°  10°  
Ref.  rak.  28.7.98 

AB 82 4000 272  
kantava  250 354 390 978 0.29  
alusrakenne  171  ___________  29 174 127.9 43.8 

16.10.98 
AB 82 4000 294  

kantava  250 317 375 1054 0.23  
alusrakenne  195  __________  31 159 157.8 62.5  

Koerak.  I 28.7.98 
AB 82 4000 227  

kantava  250 459 419 814 0.53  
alusrakeune  163 27 168 138.1 50.3 

16.10.98 
AB 82 4000 255  

kantava  250 393 400 910 0.37  
alusrakenne  165  __________  28 171 127.6 46.9  

Koerak.  1128.7.98 
AB 82 4000 262  

kantava  250 364 398 964 0.29  
alusrakenne  156  __________  28 189 104.9 31.6 

16.10.98  
AB82  4000 316  

kantava250  267 363 1187 0.14  
alusrakenne  157 30 202 85.8 24.3  
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4  MAKSIMI ROUTANOUSUT  

4.1 Kt 83:n  koerakenteen routanousut  

Kt 83:n  palaturverakenteella  mitatut maksimi routanousut ovat lisääntyneet 
vuosittain, joskin routanousujen kasvu näyttäisi hidastuvan (taulukko  14). 

 Tuloksia tulkittaessa  on  otettava huomioon, että kevään  1998  routanousut 
 ovat  20  -  25 mm  liian pieniä johtuen turverakenteen painumisesta 

(vertailutaso syksy  1995).  Pakkasmäärä  oli talvella  1997-98 43 000  Kh eli 
sama kuin talvella  1995-96.  Talvella  1996-97  pakkasmäärä  oli puolestaan 

 37 000  Kh.  Tien  keskilinjalla  ja  reunoilla routanousut ovat lähellä toisiaan. 
Routanousujen lisääntyminen johtuu siitä, että turvekerroksen lämmän-
siirtymiseen vaikuttavat parametrit muuttuvat rakenteen valmistumisen 
jälkeen. 

Taulukko  14. Kt 83:n palaturverakenteen  maksimi routanousut. 

Paalu Keskilinja ________ Reuna (keskiarvo)  ________  
tv  (tot.)  routanousu,_mm  tv  (tot.)  routanousu,  mm  

1996 1997 1998  1996 1997 1998 ________ paks.,  cm paks.,  cm 
3800 27 28 133 68 23 38 93 67 
3820 33 6 67 38 39 26 71 45 
3840 34 -I 32 38 38 21 65 43 
3860 31 8 61 73 35 22 53 58 
3880 39 9 42 78 39 17 53 66 
3900 48 12 17 33 44 15 27 31 
3920 58 10 9 8 51 10 16 3 
3940 55 7 15 -2 41 7 19 21 
3960 49 3 26 8 51 20 49 38 
3980 35 24 66 48 39 56 87 53  
ka  41 11 47 39 40 23 53 42  

Turvekerroksen  paksuus vaikuttaa selvästi kevään  1998  maksimi 
routanousuihin. Turvekerroksen paksuuden ollessa vähintään  450 mm 

 routanousu  on  korkeintaan  60 mm  (vertailutason  virhe otettu huomioon). 
Turvekerroksen paksuuden ollessa  alle  450 mm  maksimi routanousu 
vaihtelee  60  ja  100 mm  välillä. 

Pistekohtaisesti  tarkasteltuna toteutunut turvekerroksen paksuus tien 
keskilinjalla  ja  kevään  1998  maksimi routanousut (vertailutason virhe otettu 
huomioon) korreloivat selvästi keskenään  (kuva  7).  Turvekerroksen 

 paksuuden lisääntyessä routanousut pienenevät  varsin  systemaattisesti 
siten, että paksuuden lisääntyessä  100 mm  routanousut  pienenevät noin  25 
mm.  
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120 

100 .  
E  •  
E60  .  a, 

60 

40 .T I .  
20- 

0 

200 	300 	400 	500 	600 	700 

Turvekerroksen  paksuus,  mm  

Kuva  7. Tutvekerroksen  paksuuden vaikutus routanousuihin  Kt 83:/la. 

4.2 Kt 78:n  koerakenteen routanousut  

Myös  Kt 78:n  palaturverakenteella  mitatut maksimi routanousut ovat 
lisääntyneet vuosittain, joskin kasvu näyttäisi hidastuvan (taulukko  15). 

 Tuloksia tulkittaessa  on  otettava huomioon, että kevään  1997  routanousut 
 ovat liian pieniä johtuen turverakenteen painumisesta (vertailutaso syksy 

 1995).  Pakkasmäärä  oli talvella  1997-98 37 000  Kh eli sama kuin talvella 
 1995-96.  Talvella  1996-97  pakkasmäärä  oli  31 000  Kh.  Tien  keskilinjalla  ja 
 reunoilla routanousut ovat kohtuullisen lähellä toisiaan. 

Taulukko  15. Kt 78:n palaturverakenteen  maksimi routanousut. 

Paalu Keskilinja ________ Reuna (keskiarvo)  ________  
tv  (tot.)  routanousu,  mm  tv  (tot.)  routanousu,  mm  

1996 1997 1998  1996 1997 1998 ________ paks.,  cm paks.,  cm 
15180 61 2 -15 55 41 5 -20 55 
15200 58 14 -25 65 38 5 -20 80 
15220 56 1 -25 55 34 4 -20 58 
15240 51 -1 -5 75 31 3 -15 82 
15260 46 -9 -15 80 25 0 0 80 
15280 42 17 15 120 17 19 -15 88 
15300 34 43 35 116 15 59 30 109 
15320 34 68 55 121 12 54 30 108 
15340 26 95 95 136 8 78 70 131  

ka  45 26 13 91 24 25 4 88  

Myös  Kt  78:lla turvekerroksen  paksuus vaikuttaa maksimi routanousuihin. 
Turvekerroksen paksuuden ollessa tien keskilinjalla yli  450 mm  routanousu 

 on  korkeintaan  80 mm.  Turvekerroksen  paksuuden ollessa  alle  450 mm 
 routanousu  on  yli  100 mm.  Pistekohtaisesti  tarkasteltuna toteutunut 

turvekerroksen paksuus tien keskilinjalla  ja  kevään  1998  maksimi 
routanousut korreloivat voimakkaasti keskenään  (kuva  8).  Turvekerroksen 

 paksuuden lisääntyessä  100 mm  routanousut  pienenevät  25 mm. 
 Täsmälleen sama  tulos  saatiin myös  Kt 83:n  palaturverakenteella. 
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Kt 78 
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Kuva  8. Turvekerroksen  paksuuden vaikutus routanousuihin  Kt 78:/Ia. 

4.3 Mt 941:n  koerakenteiden routanousut  

Mt 941 :n  koerakenteilla  maksimi routanousut ovat kahtena viime talvena 
käytännössä yhtä suuret, vaikka pakkasmäärä olivat erilaiset (taulukko  16). 

 Talvella  1996-97  pakkasmäärä  oli  31 000  ja  talvella  1997-98 37 000  Kh. 

Seosmoreenirakenteella  keskimääräiset maksimi routanousut ovat  varsin 
 suuria (taulukko  16).  Tämä johtuu siitä, että seosmoreeni sisältää turvetta 

 (0.5-7 p-%, 1.5-18 t-%). Jos  seosmoreeni  ei sisältäisi turvetta, routanousut 
olisivat vähäisiä. Tätä käsitystä tukee  se,  että koeosuuden alku-  ja 
loppuosalla routanousut  ovat selvästi pienemmät kuin koeosuuden 
keskiosalla. Koeosuuden alku-  ja loppuosalla seosmoreeni  sisältää 
vähemmän turvetta kuin keskiosalla. Lisäksi koeosuuden loppuosalle 
(paaluväli  3860-3880) on  asennettu salaojitus kuivatuskerrokseen. Ilmeisesti 

 turve  sitoo siinä määrin kosteutta, että koeosuuden seosmoreeni  on 
 routivaa.  

Matalan rakenteen maksimi routanousut ovat vähän suurempia kuin 
seosmoreenirakenteella. Koska matalan rakenteen alkuosa sijaitsee seos-
moreenirakenteen loppuosan välittömässä läheisyydessä (siirtymärakenne 
välissä)  ja  loppuosa yhtyy rummun siirtymäkiilaan), voidaan päätellä, että 
matala rakenne vastaa kuivatusolosuhteiltaan seosmoreeni rakenteen 
loppuosaa. Vertailukelpoisten osuuksien osalta matalan rakenteen routa- 
nousut ovat kaksinkertaisia seosmoreenirakenteeseen verrattuna. 
Massanvaihtorakenteen routanousut ovat puolestaan vähäisiä. 
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Taulukko  16. Mt 94 1:n  koerakenteiden  maksimi routanousut. 

PaaluJ Routanousu,  mm  Turvekerr.  
Keskilinja  Reuna (keskiarvo)  rakenne  paks.  ennen  

1997 1998 1997 1998  ______________  parant., mm  
Seosmoreeni  

3720 90 74 80 69 40 
3740 80 114 70 104 100 
3760 90 114 105 104 300 
3780 100 104 100 89 360 
3800 100 114 100 109 250 
3820 110 124 120 121 250 
3840 90 104 90 99 80 
3860 70 84 70 79 250 
3880 40 59 50 52 30  

ka  86 99 87 92 184  
Matala rakenne  

3920 110 114 105 102 
3940 100 109 85 92 
3960 100 87 105 85  

ka  103 103 98 93 __________ 
Massanvaihto  

4100 10 27 10 7 
4120 0 4 5 4 
4140 0 4 5 6 
4160 0 4 0 7 
4180 10 14 -5 12 
4200 10 9 -5 9 
4220 0 9 10 4 
4240 20 29 15 9 
4260 30 9 15 2  

ka  9 12 6 7 

4.4 Mt 595:n  koerakenteiden routanousut  

Mt 595:llä  maksimi routanousut keväällä  1998  parantamisen jälkeen ovat 
referenssirakenteella noin  100 mm, 0.5 m alusrakenteen stabilointi

-syvyydellä noin  60 mm  ja  1.0 m alusrakenteen stabilointisyvyydellä  luokkaa 
 30 mm  (taulukko  17). Routanousut  tien reunoilla ovat keskimäärin hieman 

pienempiä kuin keskilinjalla. Keväällä  1997 routanousut  olivat hyvin 
samanlaisia kuin keväällä  1998. 

Routanousut  ovat parantamisen jälkeen pienempiä kuin ennen 
parantamista. Kun otetaan huomioon routanousut ennen parantamista 

 (>100 mm, määritetty 20 m  välein), voidaan päätellä, että pelkällä 
alusrakenteen homogenisoinnilla  (ref.  rakenne) routanousut ovat kevään 

 1998  mittausten perusteella noin  30  %,  0.5 m alusrakenteen stabilointi
-syvyydellä  50 %  ja  1.0 m alusrakenteen stabilointisyvyydellä 70 % 

 pienempiä kuin ennen parantamista. Stabilointisyvyys näyttäisi olevan 
routanousujen kannalta tärkeämpi kuin sementin määrä. 



34 	 TU2  Tuotannon laatu  1998  
MAKSIMI  ROUTANOUSUT  

Taulukko  17. Mt 595:n koerakenteiden  maksimi routanousut. 

Rakenne  Keskimäaräinen routanousu,  mm  
_________ 	Keskilinja _________ Reuna _________  
ennen  par.  parant.  jälkeen erotus ennen  par.  parant.  jälkeen erotus  

_____________  1996 1998  ________  1996 1998  ________  
Ref.  rak.  160 110(105, 140) 50 120 80(77, 110) 40 
0.5 m40  kg/rn2  150 70(73, 110) 80 110 60(60. 90) 50 
0.5  rn  60  kglrn2  150 60(55, 80) 90 130 40(40, 60) 90 
1.0 m  20kg/rn2  80 20(19, 20) 60 70 20(14, 30) 50 
1.0  rn  40  kg/rn2  140 60(43, 60) 80 140 40(44, 60) 100 
1.0  rn  60  kg/rn2  70 20(24, 40) 50 70 30(29, 80) 40  

suluissa olevat arvot ovat  5  rn  välein maantettyjen routanousujen  keskiarvo  ja  maksimi arvo  

4.5 Mt 5950:n  koerakenteiden routanousut  

Mt  5950:llä  maksimi 	routanousut parantamisen jälkeen 	ovat  
ref  erenssirakenteella  90 mm,  kaikkistabiloiduilla osuuksitla  90  % 
alusrakenteen tiiviysasteella  noin  90 mm  ja  95  % alusrakenteen 
tiiviysasteella  50 mm  (taulukko  18).  Routanousut  tien reunoilla ovat 
keskimäärin hieman pienempiä kuin keskilinjalla. 

Taulukko  18. Mt 5950:n koerakenteiden  maksimi routanousut. 

Rakenne Keskimääräinen  routanousu,  mm  
Keskilinja _____________ _____________  Reuna 

ennen  par.  parant.  jälkeen erotus  parant.  jälkeen  
____________________  1997 1998  ____________  1998 

Ref.  rak.  120 90(90, 90) 30 90(90, 110) 
0.5m40  kg/rn2  90% 70 120(108, 120) -50 90(85, 100) 
0.6 m 48  kg/rn2  90  %  130 90(98, 110) 40 80(74, 100) 
0.7 m 56  kg/rn2  90  %  80 80(74, 80) 0 60(67, 90) 
0.7 m 56  kg/rn2  95  %  180 50(48, 50) 130 50(46, 60) 
0.6 m 48  kg/rn2  95  %  90 50(50, 60) 40 50(45, 60) 
0.5 m 40  kg/rn2  95  %  160 50(54, 60) 110 40(49, 70)  

suluissa olevat arvot ovat  5 m  välein maan tettyjen routanousujen  keskiarvo  ja  maksinii  arvo  

Routanousut  ovat parantamisen seurauksena vähentyneet. Kun otetaan 
huomioon routanousut ennen parantamista  (>100 mm,  määritetty  20 m 

 välein), voidaan päätellä, että pelkällä alusrakenteen homogenisoinnilla 
routanousut ovat  25  %  ja  kaikkistabiloiduilla osuuksilla  30-70  %  pienempiä 
kuin ennen parantamista. Prosenttilukuihin tulee kuitenkin suhtautua 
varauksin, koska ennen parantamista määritetyt routanousut perustuvat 
yhden pisteen tuloksiin koeosuuksien lyhyydestä johtuen. 
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5  EPÄTASAISUUDET  JA  VAURIOT  

5.1  Pituussuuntainen  epätasaisuus  

Koerakenteilla  on  tehty pituussuuntaisia tasaisuusmittauksia PTM-autolla 
sekä keväällä että syksyllä  1998.  Koska kevään IRI-mittaukset  on  tulostettu 
ainoastaan  100 m  välein, taulukossa  19  esitetään myös syksyn 
mittaustulokset  100 m  jaolla. Syksyn  1998  alkuperäiset tulokset  on  tulostettu 

 5 m  välein. 

Taulukko  19.  Koerakenteiden pituussuuntaiset  epätasaisuudet  (JR!  100 m). 

Tie  Paaluväli  Suunta  IRI  100 m  __________ Huom. 
_______________ ____________  _______________  kevät  98  syksy  98  

Kt 83  syksy  96  
palaturve  3800-3900 11 1.29 1.30 

3800-3900 21 1.40 1.57 
3900-4000 11 1.36 3.18* 1.32 
3900-4000 21 1.47 2.59* 1.25  

______________ ka _________  1.38 2.89 1.36  ______________  
Kt 78  kevät  97  

palaturve  15200-15300 11 3.66 3.04 1.88 
15200-15300 21 2.32 2.40 2.26  

_____________ ka ________  2.99 2.72 2.07  _____________  
Mt 941  kevät  97  

seosmoreeni  3700-3800 11 1.73 2.17 1.23 
3700-3800 21 1.85 2.10 1.00 
3800-3900 11 1.74 1.45 1.44 
3800-3900 21 1.81 2.14 1.13  

ka  1.78 1.97 1.20  
massanvaihto  kevät  97 

4100-4200 11 1.04 1.16 0.86 
4100-4200 21 1.61 1.28 1.30 
4200-4300 11 1.99 1.41 1.31 
4200-4300 21 1.88 1.72 1.22  

ka  1.63 1.39 1.17  
matala rakenne kevät  97 

3900-4000 11 2.54 2.11 1.39  Koerakenteen  
3900-4000 21 3.03 2.74 1.05  pituus  60 m  

_____________ ka ________  2.79 2.43 1.22  _____________  
Mt 595  syksy  96 

stab.  rakenteet  12800-12900 11 1.95 2.87 2.38  koerakenteiden  
12800-12900 21 1.49 3.06 3.42  pituus  <lOOm  
12900-13000 11 1.30 1.67 1.53  sis.  rummun  
12900-13000 21 1.65 2.82 2.28  siirtymäkiilan  
13000-13100 11 1.80 3.05 2.41  sis.  rummun  
13000-13100 21 1.78 3.35 2.87  siirtymäkiilan 

______________ ka _________  1.66 2.80 2.48  ______________  
Vt  5  

ref.rak  700-800 11 1.17 1.27  
koerak.  I 600-700 11 1.11 1.18  
koerak.  11 500-600 11 0.77 0.75  

ka  1.02 1.07  

*paaluvälillä  3866-3966  
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Kt 83:n  palaturverakenne  on  keväällä selvästi tien pituussuunnassa 
epätasaisempi kuin syksyllä, mistä voidaan päätellä, että kevään korkeahko 
epätasaisuus johtuu routimisesta. Koska kevään tulokset  on  tulosteftu  100 
m  välein, ei voida paikantaa tarkemmin, missä suurimmat epätasaisuudet 
sijaitsevat. Koerakenne  on  kesäolosuhteissa  tasainen. 

Myös  Kt 78:n  palaturverakenne  on  keväällä  1998  tien pituussuunnassa 
 varsin  epätasainen. Koerakenne oli yhtä epätasainen  jo  ensimmäisen  talven 

 jälkeen keväällä  1996  ts. epätasaisuus ei ole lisääntynyt kanden vuoden 
aikana. Syksyn tulosten perusteella koerakenteella  on  jonkin verran 
epätasaisuutta myös kesäolosuhteissa.  

Mt 941  :llä seosmoreeni-  ja  varsinkin matala rakenne ovat keväällä  1998 
 epätasaisempia  kuin massanvaihtorakenne. Ensimmäisen  talven  jälkeen 

keväällä  1997  koeosuuksien  epätasaisuudet olivat samaa luokkaa kuin 
keväällä  1998.  Kaikki kolme rakennetta ovat kesäolosuhteissa tasaisia.  

Mt  595:llä stabiloidut koerakenteet  samoin kuin vertailurakenne ovat sekä 
keväällä että syksyllä  1998  varsin  epätasaisia. Epätasaisuus 
kesäolosuhteissa  on  selvästi lisääntynyt kandessa vuodessa koerakenteiden 
valmistumisen jälkeen. Stabiloituja koerakenteita ei voida tarkastella 
erikseen, koska ne ovat käytännössä liian lyhyitä.  

Vt 5:llä  kaikki koerakenteet ovat sekä keväällä että kesällä erittäin tasaisia. 
Kevään mittaukset  on  tehty ennen päällysteen  pinnan  käsittelyä.  

Mt 5950:n  koerakenteilla  ei ole tehty pituussuuntaisia tasaisuuden 
mittauksia. 

Viiden metrin välein tulostettujen syksyn  1998  pituussuuntaisten 
epätasaisuuksien  perusteella ainoastaan osalla  Mt 595:n  koeosuuksista  on 

 suuria yksittäisiä epätasaisuuksia (taulukko  20).  Sinänsä esim. 
päällystehalkeama saattaa aiheuttaa suuren yksittäisen epätasaisuuden, 
mutta tässä tapauksessa suurissa epätasaisuuskohdissa ei esiinny 
päällystevaurioita. IRI  5 m  -tulokset voidaan tarvittaessa kohdistaa  varsin 

 tarkasti halutulle jaksolle. Tästä huolimatta  Mt 595:n  epätasaisuuksien 
 perusteella ei voida vetää selviä johtopäätöksiä koeosuuksien välillä.  

Kt  83:lla turvekerroksen  paksuudella  on  jonkin verran vaikutusta syksyn 
epätasaisuuteen. Turvekerroksen ollessa paksu koerakenne  on  jonkin 
verran tasaisempi kuin ohuella turvekerroksella. Ilmeisesti tämä johtuu 
routimiserosta ts.  osa  kevään routaepätasaisuuksista  jää  pysyviksi.  Kt 78:n 

 koerakenteilla  sen  sijaan turvekerroksen paksuudella ei ole merkitystä 
syksyn epätasaisuuteen. 
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Taulukko  20. Koerakenteiden pituussuuntaiset  epätasaisuudet  (JR!  5 m). 

Tie  Luokittelu  5 m in,  mm/rn __________  
ka  kh  max ____________ _______________ 

Kt 83  tv  paks.>450  mm 1.19 0.41 1.97  
tv  paks.<z450  mm 1.46 0.49 2.75 

____________  kaikki  1.36 0.48 2.75 
Kt 78  tv  paks.>450  mm 2.19 0.64 3.82  

tv  paks.<450  mm 2.03 0.64 3.28  
____________  kaikki  2.12 0.64 3.82 

Mt 941  seosmoreeni  1.13 0.39 2.52  
massanvaihto  1.08 0.52 3.06  

_____________  matala rakenne  1.11 0.32 2.05 
Mt 595 Ref.  rak.  2.52 1.37 7.62 

0.5 m 40  kglm2 3.32 1.91 8.84 
0.5 m 60  kg/m2  2.05 0.91 4.42  
1.Om2OkgIm2  1.70 0.78 3.21 
1.0 m 40  kg/m2  3.03 1.62 8.24  

___________  1.0 m 60  kg/m2  2.09 0.73 3.29  
Vt5 Ref.rak.  1.27 0.25 1.72  

Koerak.  I 1.18 0.40 1.93  
____________ Koerak.  I 0.75 0.16 1.04 

5.2  Vauriot  

Kt 83:n palaturverakenteella on  ainoastaan neljä tien yli ulottuvaa 
poikkihalkeamaa, joiden leveys vaihtelee  5 -  lo mm  välillä (taulukko  21). 

 Halkeamat ovat aiheutuneet tehdyistä jälki-instrumentoinneista.  Kt 78:n 
palaturverakenteella on  kaksi poikkihalkeamaa  ja  yhteensä  48 m (30  m/l  00 
m)  kapeaa pituushalkeamaa ulkourassa. Ulkourassa sijaitsevia 
pituushalkeamia  voidaan pitää kuormituskestävyysvaurioina. 
Liikennemäärätietojen perusteella voidaan arvioida, että kertynyt 
kuormituskertaluku  on  luokkaa  50 000 - 100 000.  Tulos  sopii kohtuullisen 
hyvin yhteen Oulun yliopistolla tehdyn palaturverakenteiden 
kuormituskestävyysmitoituksen kanssa  [Belt  ja  Korsu,  1997]. 

Mt 941 :n seosmoreenirakenteella on  ainoastaan yksi poikkihalkeama, mikä 
johtuu jälki-instrumentoinnista. Matalalla rakenteella  on pituushalkeamaa 

 yhteensä  5 m  toisen kaistan ulkoreunassa.  Sen  sijaan 
massanvaihtorakenteella  on  yhteensä peräti  66 m (41 m/100 m) 5 - 10 mm 

 levyistä ajoradan keskellä  tai  sen  välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa 
pituushalkeamaa. Syy massanvaihtorakenteen pituushalkeiluun ei käynyt 
ilmi tutkimuksen yhteydessä.  

Mt 595:n referenssirakenteella on  kapeaa pääosin kaistan keskellä 
sijaitsevaa pituushalkeamaa yhteensä  77 m (64  m/l OOm).  Yhdellä 
sementtistabilointiosuudella  on 2 m2  verkkohalkeamaa  muiden 
stabilointiosuuksien ollessa vaurioitumattomia. Erot routanousuissa 
selittänevät vaurioitumiserot.  Sen  sijaan  Mt 5950:n  sekä referenssi- että 
kalkkistabilointiosuudet ovat vaurioitumattomia ensimmäisen  talven  jälkeen. 
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Taulukko  21.  Koerakenteiden  vauriot. 

Tie/rakenne  Tyyppi  Paaluvli  Sijainti Pituus Leveys  Huom. 
______________ Pit/Poik/  Verk  ____________ _________  m mm  __________  

Kt 83  Poik  3819 6.5 5  -  10 Instrument.  
Palaturve  3857.5 6.5 5  -  10 

3897.5 6.5 5-10  
_______________ ____________  3918.5  __________  6.5 5- 10  ___________ 

Kt78  Pit 15186- 15198  oik2.5m  12 1-3  
Palaturve Poik  15211 7.5 5 

Pit 15235  -  15253  oik  2.5 m 18 1 -3 
15238- 15240 vas 2.5 m 2 1 -3 
15243  -  15248 vas 2.5 m 5 1  -  3 
15255  -  15257 vas 2.5 m 2 1  -  3 
15255  -  15260  oik  2.5 m 5 1  -  3 
15260- 15261 vas 2.5m 1 1-3  

Poik  15265 7.5 5  
________________  Pit 15330- 15333  oik  2.5 m 3 3-5  ___________  

Mt 941  
Seosmoreeni poik  3800  oik  kaista  325 5  -  10 Instrument.  

Matala rakenne  Pit 3914.5  -  3918 vas  reuna  3.5 5  -  10 
3920-3921 1 5-10 
3943-3944 1 5  

Massanvaihto  Pit 4100-4116  oik lOm  16 5-10 
4136-4159  kl  23 5-10 
4192-4195  kl  3 1 -3 
4236-4259  vasO.5m  14 5-10 
4250-4255  oikl.Om  5 5-10 
4255-4258  kl  3 5-10  

_______________ ____________  4258 -4260 vas 0.4 m 2 3 -5  ___________  
Mt 595 

Ref.  rakenne  Pit 12700- 12724 vas 1.25 m 24 10 
12700-12705 vas 1.75 m 5 5 
12710-12724  kl  14 5 
12724- 12740  oik  1.75 m 16 5 
12758- 12776 vas 1.25 m 18 5 

0.5 m 40  kg/mt  Verk  12855  -  12857 vas 3.5 m 2 1  -  3  

Vt  4:n koerakenteilla (leventäminen vahvisteilla) on  vuonna  1998 0 - 4 
 pääsääntöisesti  koko ajoradan  poikki ulottuvaa poikkihalkeamaa. Neljässä 

tapauksessa käytetyt verkot estivät poikkihalkeaman etenemisen  koko 
ajoradan  yli. Koerakenteilla  on  yhteensä  8 m pituushalkeamia  lähellä 
reunaviivaa. Referenssirakenteella, missä  on  pelkkä SMA levennyksen 
murskeen päällä, poikkihalkeamia  on  keskimäärin  3 kpl! 100 m  ja  yksi  4 m 

 pitkä pituushalkeama lähellä keskisaumaa. Tällä hetkellä ei voida osoittaa 
käytettyjen lujitteiden mandollista hyötyä. 
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6  KULUTUSKERROKSEN PAKSUUSVAIHTELUT  

6.1  Tarkastelutapa  ja  tulosten käsittely 

Päällystystöiden  jälkeen kolmella hankkeella  on  mitattu kulutuskerroksen 
paksuus ulkourasta maatutkalla. Kandella hankkeella,  Vt  21  Muonio  ja Vt  4 

 Vuotso,  tarkastellaan kantavan kerroksen murskeen päälle tehdyn  AB- 
kerroksen paksuuksia oikealta kaistalta.  Vt  21  :llä  suunniteltu massamäärä 

 on 120  kg/m2  ja Vt  4:llä  100  kg/rn2 .  Kolmannella hankkeella,  Mt 849, 
 tarkastellaan sidotun alustan päälle tehdyn emulsio  AB-kerroksen 

paksuuksia molemmilta kaistoilta.  Mt  849:llä  suunniteltu massamäärä  on 
100  kg/rn2 . Päällystepaksuuksia  on  mitattu  Vt  21:llä  14.7,  Vt  4:llä  8.4  ja  Mt 

 849:llä  6.0 km  matkalta. 

Maatutkamittaukset  on  tehty metrin välein. Käytännössä  Vt  21  :llä  ja Vt  4:llä 
 käytetään paksuuksien  5 m  liukuvaa  keskiarvoa, mikä osfttain kompensoi 

maatutkaluotauksen mandolliset tulkintavirheet.  Mt  849:llä sidotusta 
alustasta  johtuen tulkintavirheet ovat todennäköisempiä kuin kandella muulla 
hankkeella.  Mt  849:llä  käytetään  5 m  matkalta määritettyjen paksuuksien 
keskiarvoa. 

Ohuiden  sidottujen kerrosten paksuusmäärityksissä maatutkaluotauksella 
saadaan hieman liian suuria paksuuksia. Tämän takia tulokset  on  korjattu 
porakappaleiden keskimääräisten paksuuksien avulla (pistekohtainen 
tarkastelu). Korjauskertoimeksi tuli  Vt  21:llä  0.865,  Vt  4:llä  0.927  ja  Mt 

 849:llä  0.877.  

Kullakin hankkeella määritettiin paksuuksien frekvenssit tilasto-ohjelmalla 
siten, että saadaan selville kumulatliviset prosenttiosuudet 
paksuusmittauksista, jotka alittavat tietyn paksuuden  (1 mm  tarkkuus). 
Tämän jälkeen alitusten määrää (% paksuusmittauksista) verrataan alitusten 
suuruuteen  (mm tai  % vertailupaksuudesta). Vertailupaksuutena  käytetään 
sekä hankkeen keskimääräistä ulkouran paksuutta että suunniteltua 
paksuutta. Suunniteltu paksuus  on  tilattu massamäärä jaettuna 
keskimääräisellä (porakappaleiden) päällysteen tiheydellä. 

Tulokset paksuuden alituksista esitetään kuvina.  Jos  halutaan arvioida 
paksuuden ylityksiä,  em.  tuloksia voidaan käyttää soveltaen.  

6.2  Kulutuskerroksen  paksuuden alitukset  

Vt  21  :llä  ja Vt  4:llä  paksuuden vaihtelut ovat suhteellisen pieniä  ja  suuret 
alitukset vähäisiä  (kuva  9).  Esim.  yli  10  % alituksia  keskimääräisestä 
paksuudesta  on 10  -  15  % mittauspituudesta  ja  yli  20  % alituksia  ei juurikaan 
esiinny.  Sen  sijaan  Mt  849:llä  paksuuden vaihtelut ovat suuria, mistä syystä 
yli  10  % alituksia  on  noin  25  %  ja  yli  20  % alituksia  10  % mittauspituudesta. 

 Mt  849:llä  suuret alitukset saattavat johtua siitä, että alusta  on  sidottu. 
Alustan ollessa sidottu päällystekerrosten erottaminen toisistaan 
maatutkaluotauksella  on  vaikeaa. 
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Kuva  9. AB-kerroksen paksuuden alitusten määrä (% mittauspituudesta) 
alituksen suuruuden (% keskimääräisestä paksuudesta) funktiona. 

Myös suuria absoluuttisia poikkeamia keskimääräisistä paksuuksista  on 
 vähän  Vt 21:llä ja Vt 4:llä (kuva  10). Esim,  yli  5 mm alituksia 
 keskimääräisestä paksuudesta  on  noin  15 % mittauspituudesta  ja  yli  10 mm 

alituksia  selvästi  alle  5 % mittauspituudesta.  Sen  sijaan  Mt 849:llä  esiintyy 
 varsin  suuria absoluuttisia poikkeamia keskimääräisestä paksuudesta. Esim. 

yli  5 mm alituksia  keskimääräisestä paksuudesta  on  yli  20 % 
mittauspituudesta  ja  yli  10 mm alituksia  selvästi yli  5 % mittauspituudesta. 
Mt 849:llä  tulokset eivät ole sidotusta alustasta johtuen yhtä luotettavia kuin 
muilla hankkeilla. 
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Kuva  10. AB-kerroksen paksuuden alitusten määrä (% mittauspituudesta) 
alituksen suuruuden  (mm  keskimääräisestä paksuudesta) funktiona. 



30 

25 

20 

E 15 
Q) 

10 

< 5  

0 
0 	 10 	 20 	 30 	 40  

Paksuuden  afitus, %  suunnitellusta paksuudesta  

_________________Vt21 
_____Vt4 

Mt849  
_________ 

___________________ 
________________ 

- F - 

30 

25  

:(  20  
'Ce  
E 15  
ci,  
C') 	_____________ _____________ _____________  

< 5  

0 
0 	 4 	 8 	 12 	 16  

Paksuuden  alitus,  mm  suunnitellusta paksuudesta  

__________ 	Vt21 _________ __________ 
..--,. 	Vt4 

Mt849 

-.-.•. 

TU2  Tuotannon laatu  1998 
	

41 
KULUTUSKERROKSEN PAKSUUSVAIHTELUT  

AB-kerroksen paksuuden  alitukset  suunnitellusta paksuudesta ovat selvästi 
pienempiä kuin  alitukset  keskimääräisestä paksuudesta  (kuvat  11  ja  12). 

 Tämä johtuu siitä, että suunnitellut  paksuudet  ovat pienempiä kuin keski-
määräiset  paksuudet.  Suunniteltu paksuus  on  Vt  21  :llä  11  Vt  4:llä  6  ja  Mt  
949:llä  3 mm  pienempi kuin keskimääräinen paksuus. Tähän  on  kaksi syytä. 
Ensinnäkin urakoitsija pyrkii hieman tilattuja suurempiin  massamääriin, 

 koska  arvonalennukset massamäärän alitusten  osalta ovat merkittäviä. 
Toiseksi  sitomattoman  kerroksen pinnassa pyrkii olemaan  työnaikaisesta 

 liikenteestä  ja  levittimen pyöristä/teloista  johtuen pienet  urat  tulevien  ajourien 
 kohdalla, mistä syystä näiden kohtien  päällystepaksuudet  ovat hieman 

keskimääräistä suuremmat.  

Kuva  11. AB-kerroksen paksuuden alitusten määrä (% mittauspituudesta) 
alituksen suuruuden (% suunnitellusta paksuudesta) funktiona.  

Kuva  12. AB-kerroksen paksuuden alitusten määrä (% mittauspituudesta) 
alituksen suuruuden  (mm  suunnitellusta paksuudesta) funktiona. 
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7.2  Koerakenteiden  käyttäytyminen  

Kt 83 

Palaturvekerroksen takaisinlaskettu moduuli  on  luokkaa  20 MPa 
turvekerroksen  paksuudesta riippumatta. Palaturpeen moduuli  on  hieman 
kasvanut valmistumisen jälkeiseen tilanteeseen verrattuna, mikä johtuu 

 tu rvekerroksen tiivistymisestä. 

Palaturvekerroksen  päällä olevien sitomattomien kerrosten jäännäsmoduulit 
ovat erittäin alhaisia, mikä johtuu pääasiassa joustavasta palaturve-
kerroksesta. Turpeen paksuuden lisääntyessä sitomattomien kerrosten 
jäännösmoduulit hieman laskevat. Pienet kerrospaksuudet  ja  suhteellisen 
paksut sidotut kerrokset ovat myötävaikuttaneet alhaisiin jäännös-
moduuleihin. Kesällä sitomattomien kerrosten jäännösmoduulit ovat jonkin 
verran suurempia kuin keväällä. 

Alhaisista jäännösmoduuleista johtuen kriittiset rasitukset ovat suuria  ja  sitä 
kautta kuormituskestävyys  on  vähäinen. Sekä sidottujen kerrosten väsymis-
kestävyys että sitomattomien kerrosten  ja palaturvekerroksen deformaatio

-kestävyys ovat  varsin  rajallisia. 

Mitatut maksimi routanousut ovat lisääntyneet vuosittain, joskin 
routanousujen kasvu näyttäisi hidastuvan. Routanousujen lisääntyminen 
johtuu siitä, että turvekerroksen lämmönsiirtymiseen vaikuttavat parametrit 
muuttuvat rakenteen valmistumisen jälkeen. Turvekerroksen paksuus 
vaikuttaa selvästi kevään  1998  maksimi routanousuihin. Turvekerroksen 
paksuuden ollessa vähintään  450 mm routanousu on  korkeintaan  60 mm. 
Turvekerroksen  paksuuden ollessa  alle  450 mm  maksimi routanousu 
vaihtelee  60  ja  100 mm  välillä. Turvekerroksen paksuuden lisääntyessä  100 
mm routanousu  pienenee noin  25 mm. 

Palaturverakenne  on  keväällä tien pituussuunnassa  varsin  epätasainen (IRI 
lähes  3 mm/m).  Kesällä koerakenne  on  tasainen. Palaturverakenteella ei ole 
päällystevaurioita lukuunottamatta jälki-instrumentoinnista johtuvia 
poikkihalkeamia.  

Kt 83:n palaturverakenteen  suurimmat ongelmat liittyvät kuormitus- 
kestävyyteen  ja pituussuuntaiseen  epätasaisuuteen keväällä. Liikenne-
määrätietojen perusteella vuosittainen kuormituskertaluku  on  luokkaa  50 
000.  Tällöin koerakenteen kestoikä olisi palaturverakenteiden kuor-
mituskestävyysmitoituksen perusteella  5  vuotta  [Belt  ja  Korsu,  1997]. 20 

 vuoden kestoikä edellyttäisi, että sitomattomien kerrosten yhteispaksuus 
olisi noin  200 mm  suurempi kuin käytetty  500 mm. Sitomattomien  kerrosten 
yhteispaksuuden lisääntyessä ylimmän sitomattoman kerroksen jäännös-
moduuli kasvaa (parempi tiiviys, suurempi etäisyys turvekerroksesta), jolloin 
sekä pysyvät muodonmuutokset vähenevät että sidottujen kerrosten 
alapinnan vetomuodonmuutokset alenevat. Ilmeisesti paksuilla sitomat

-tomilla kerroksilla  myöskin epätasaisuus keväällä olisi hieman nykyistä 
pienempi. 

Työnaikaisten vaaitustulosten  perusteella toteutunut  tu rvekerroksen 
 paksuus  on  tien keskilinjalla keskimäärin  40 mm  suunniteltua paksuutta 

pienempi. Näin pienellä erotuksella ei ole juurikaan merkitystä 
routanousuihin  tai sitomattomien  kerrosten jäännösmoduuleihin  ja  sitä kautta 
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Työnaikaisten vaaitustulosten  perusteella turvekerroksen paksuudet ovat 
lähellä suunniteltuja paksuuksia. Suurin yksittäinen alitus  ja  ylitys  on 4 cm. 
Kantavan+jakavan  kerroksen paksuus  on keskilinjalla  keskimäärin sama 
kuin suunniteltu paksuus  (-3.. .+4 cm)  ja  tien reunalla  1 cm  alle  suunnitellun 
paksuuden  (-4.. .+3 cm).  Näin pienillä paksuusvaihteluilla ei ole juurikaan 
merkitystä routanousuihin  tai sitomattomien  kerrosten jäännösmoduuleihin  ja 

 sitä kautta kuormituskestävyyteen.  

Mt 941 

Mt 941:n  kaikilla kolmella koerakenteella alusrakenteen jäykkyydet ovat 
vähintääkin kohtuullisia. Kosteusolosuhteet selittänevät sitomattoman 
kantavan kerroksen jäykkyyksien erot eri rakenteilla.  Massan-
vaihtorakenteella  paksu  h iekkakerros  aiheuttaa  sen,  että kantavan 
kerroksen kosteus  on  alhainen  ja  jäykkyys korkeampi kuin muilla rakenteilla. 
Seosmoreenirakenteelta kantavan kerroksen kosteus  on  ilmeisesti korkein  ja 

 siitä syystä jäykkyys  on  puolestaan alhaisin. Matalan rakenteen korkeahko 
kantavan kerroksen jäykkyys johtuu puolestaan erillisen jakavan kerroksen 
käytöstä (lisää päällysrakennepaksuutta). Sidottujen kerrosten jäykkyys  on 

 suurin massanvaihtorakenteella  ja  pienin matalalla rakenteella, joskin erot 
ovat  varsin  pieniä. 

Eri koerakenteilla kantavan kerroksen puristusjännitykset  ja  sitä kautta 
deformoitumiskestoiät ovat samaa suuruusluokkaa. Samoin  on  tilanne 
sidottujen kerrosten alapinnan vetomuodonmuutosten suhteen.  Mt 941 :llä 

 sidottujen kerrosten alapinnan vetomuodonmuutos  on  merkittävästi 
pienempi kuin  Kt 83:n  ja  Kt 78:n palaturverakenteilla  huolimatta siitä, että 
esim.  Kt 83:Ila  sidotut kerrokset ovat  AB  ja ABK.  Tämä johtuu pääasiassa 
siitä, että ylimmän sitomattoman kerroksen jäännösmoduuli  on  korkeampi 
kuin palatu rverakenteilla. Väsymiskestävyyttä arvioitaessa  on  kuitenkin 
otettava huomioon myös materiaalien väsymisominaisuudet. 

Koerakenteilla  maksimi routanousut ovat kahtena viime talvena käytännössä 
yhtä suuret, vaikka pakkasmäärä olivat erilaiset. Talvella  1996-97 
pakkasmäärä  oli  31 000  ja  talvella  1997-98 37 000  Kh. Seos-
moreenirakenteella keskimääräiset maksimi routanousut ovat  varsin  suuria 
(lähes  100 mm).  Tämä johtuu siitä, että seosmoreeni sisältää turvetta.  Jos 
seosmoreeni  ei sisältäisi turvetta, routanousut olisivat vähäisiä. Ilmeisesti 

 turve  sitoo siinä määrin kosteutta, että itse seosmoreeni  on routivaa.  

Matalan rakenteen maksimi routanousut ovat vähän suurempia kuin 
seosmoreenirakenteella. Kuivatusolosuhteiltaan vertailukelpoisten osuuk-
sien osalta matalan rakenteen routanousut ovat kaksinkertaisia 
seosmoreenirakenteeseen verrattuna. Massanvaihtorakenteen routanousut 
ovat puolestaan vähäisiä. 

Seosmoreeni-  ja  varsinkin matala rakenne ovat keväällä epätasaisempia 
kuin massanvaihtorakenne. Kaikki kolme rakennetta ovat kesäolosuhteissa 
tasaisia. Seosmoreenirakenteella  on  ainoastaan yksi poikkihalkeama, mikä 
johtuu jälki-instrumentoinnista. Matalalla rakenteella  on pituushalkeamaa 

 yhteensä  5 m  toisen kaistan ulkoreunassa.  Sen  sijaan 
massanvaihtorakenteella  on  yhteensä peräti  41 mIlOO m 5 - 10 mm  levyistä 
ajoradan keskellä  tai  sen  välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa pituus- 
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halkeamaa.  Syy massanvaihtorakenteen pituushalkeiluun ei käynyt ilmi 
tutkimuksen yhteydessä.  

Mt 941:n  seosmoreeni-  ja  matalan rakenteen suurimmat ongelmat liittyvät 
routanousuihin  ja  osittain pituussuuntaiseen epätasaisuuteen keväällä. 
Seosmoreenin routiminen johtuu siinä olevasta turpeesta.  Jos  seosmoreeni 

 ei sisällä turvetta, rakenneratkaisu soveltuu hyvin pahoihinkin routakohtiin. 
Käytännössä,  jos  parannettava tierakenne sisältää turvetta, turvekerros 
kannattaisi joko jättää paikalleen  tai  pyrkiä poistamaan kokonaan.  Sen 

 sijaan matala rakenne ei sovellu vaativiin kohteisiin. 

Koerakenteilta  ei ole käytettävissä rakentamisen aikaisia laadun-
valvontatietoja. Mutta voidaan arvioida, että tavanomaisella laadunvaihtelulla 
lukuunottamatta sidottujen kerrosten paksuusvaihteluita  tai  paksujen 
sitomattomien kerrosten tiiviyttä ei ole juurikaan merkitystä tierakenteiden 
toimintaan. Maalaatikko  ja seosmoreenikerros  ovat niin paksuja, että niiden 
tiivistäminen tulee tehdä erittäin huolella, jottei syntyisi jälkipainumia.  

Mt 595 

Mt  595:llä stomattornien  kerrosten  ja alusrakenteen jäännösmoduulit  ovat 
korkeita. Suurimmat alusrakenteen jäännösmoduulit ovat stabiloiduilla 
rakenteilla, joiden stabilointisyvyys  on 1.0 m  ja sementtimäärä  40 tai 60 

 kg/rn2 .  Muilla rakenteilla alusrakenteen jäännösmoduulit ovat samaa 
luokkaa. Referenssirakenteella päällysrakenteen sitomattomien kerrosten 
jäännösmoduulit ovat hieman alhaisempia kuin stabiloiduilla rakenteilla. 

Kaikilla rakenteilla alusrakenteen  pinnan  rasitukset ovat vähäisiä. Tämän 
tyyppisillä rakenteilla ylin sitomaton kerros saattaa muodostua kriittiseksi. 
Referenssirakenteella kantavan kerroksen deformoitumiskestoikä  on 

 stabiloituja  rakenteita hieman lyhyempi, mutta tästä huolimatta kaikkien 
rakenteiden kuorrnituskestävyys  on  päällystetyyppi  ja  -paksuus 
huomioonottaen erittäin hyvä. 

Maksimi routanousut ovat referenssirakenteella noin  100 mm, 0.5 m 
 alusrakenteen stabilointisyvyydellä  noin  60 mm  ja  1 .0 m  alusrakenteen 

stabilointisyvyydellä  luokkaa  30 mm.  Routanousut  ovat parantamisen 
jälkeen pienempiä kuin ennen parantamista. Pelkällä alusrakenteen 
homogenisoinnilla routanousut ovat noin  30  %,  0.5 m  alusrakenteen 
stabilointisyvyydellä  50  %  ja  1.0 m  alusrakenteen stabilointisyvyydellä  70  % 

 pienempiä kuin ennen parantamista. Tutkimuksessa mukana olevilla 
rakenteilla (alusrakenteen laatu) stabilointisyvyys näyttäisi olevan 
routanousujen kannalta tärkeämpi kuin sementin määrä. Koerakenteiden 
vanhetessa tilanne saattaa muuttua. 

Stabiloidut koerakenteet  samoin kuin vertailurakenne ovat sekä keväällä että 
syksyllä  varsin  epätasaisia. Epätasaisuus kesäolosuhteissa  on  selvästi 
lisääntynyt kandessa vuodessa koerakenteiden valmistumisen jälkeen. 
Referenssi rakenteella  on  kapeaa pääosin kaistan keskellä sijaitsevaa 
pituushalkeamaa yhteensä  64  rn/lOOm.  Yhdellä sementtistabilointiosuudella 

 on 2 m2  verkkohalkeamaa  muiden stabilointiosuuksien ollessa vaurioi-
tumattomia. Erot routanousuissa selittänevät vaurioitumiserot.  

Mt  595:llä laadunvalvontatuloksia  ei juurikaan ole käytettävissä. Voidaan 
arvioida, että tavanomaisella laadunvaihtelulla lukuunottamatta sitomat- 
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tomaa  kantavaa kerrosta  ja alusrakennetta  ei ole juurikaan merkitystä 
koerakenteiden toimintaan. Päällysteen ollessa ohut  ja  joustava 
liikennekuormitus aiheuttaa ylimpään sitomattomaan kerrokseen suuria 
rasituksia. Tällöin mandolliset materiaali-, rakeisuus- (lajittumat) yms. 
puutteet alentavat  koko tierakenteen kuormituskestävyyttä. Alusrakenteen 
stabiloinnissa  on  erittäin tärkeää, että sementti saadaan sekoitettua 
mandollisimman homogeenisesti stabiloitavaan kerrokseen. Alusrakenteen 
käsittelystä johtuen  sen  tiiviys  on  alhainen, mistä syystä alusrakenne tulisi 
tiivistää hyvin ennen päällysrakennekerrosten tekoa, jotta vältyttäisiin 
jälkipainumilta.  Mt 595:n koerakenteiden  epätasaisuus saattaa osittain 
johtua stabilointityön puutteista ja/tai alusrakenteen alhaisesta rakentamisen 
aikaisesta tiiviydestä.  

Mt 5950 

Sitomattomien  kerrosten  ja alusrakenteen jäännösmoduulit  ovat  varsin 
 korkeita. Pienin alusrakenteen jäännösmoduuli  on referenssirakenteella. 

 Seuraavaksi pienimmät jäännäsmoduulit ovat kalkkistabiloiduilla rakenteilla 
stabilointisyvyydellä  0.5 m.  Suurimmat alusrakenteen jäännösmoduulit ovat 
puolestaan stabilointisyvyydellä  0.7 m.  Näyttäisi yleisimminkin siltä, että mitä 
suurempi stabilointisyvyys sitä suurempi alusrakenteen jäännösmoduuli. 
Alusrakenteen  pinnan  rasitukset ovat vähäisiä, mistä syystä ne eivät ole 
tierakenteen kannalta kriittisiä.  Sen  sijaan ylin sitomaton kerros saattaa 
muodostua kriittiseksi.  Mt 5950:n  tulokset ovat hyvin samantyyppisiä kuin  Mt 
595:n koerakenteilla.  

Maksimi routanousut parantamisen jälkeen ovat referenssirakenteella  90 
mm, kalkkistabiloiduilla osuuksilla 90 % alusrakenteen tiiviysasteella  noin  90 
mm  ja  95 % alusrakenteen tiiviysasteella 50 mm. Routanousut  ovat 
parantamisen seurauksena vähentyneet pelkällä alusrakenteen homoge-
nisoinnilla  25 %  ja kaikkistabiloiduilla osuuksilla  30-70 %. 

Koerakenteilla  ei ole tehty epätasaisuusmittauksia. Kaikki koerakenteet ovat 
ainakin toistaiseksi vaurioitumattomia.  

Mt 5950:n koerakenteiden  tuloksiin tulee suhtautua varauksin, koska 
koerakenteet olivat vajaan vuoden vanhoja mittausten ajankohtana. Lisäksi 
koeosuudet ovat erittäin lyhyitä, mistä syystä mittausten lukumäärä yhtä 
koerakennetta kohti  on  vähäinen. 

Myöskään  Mt 5950:llä laadunvalvontatuloksia  ei ole käytettävissä. Voidaan 
arvioida, että tavanomaisella laadunvaihtelulla lukuunottamatta sitomat-
tomaa kantavaa kerrosta  ja alusrakennetta  ei ole juurikaan merkitystä 
koerakenteiden toimintaan.  

Vt  4  

Vt  4:n koerakenteilla (leventäminen vahvisteilla) on  vuonna  1998 0 - 4 
 pääsääntöisesti  koko ajoradan  poikki  u lottuvaa poikkihalkeamaa. 

Koerakenteilla on  yhteensä  8 m pituushalkeamia  lähellä reunaviivaa. 
Referenssirakenteella, missä  on  pelkkä SMA levennyksen murskeen päällä, 
poikkihalkeamia  on  keskimäärin  3 kpl! 100 m  ja  yksi  4 m  pitkä 
pituushalkeama lähellä keskisaumaa. Tällä hetkellä ei voida osoittaa 
käytettyjen lujitteiden mandollista hyötyä. 
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Vt  5  

Vt 5:llä pudotuspainomittauksia  on  tehty koerakenteilla neljä eri kertaa; 
toukokuun alussa  ja  puolivälissä, heinäkuun lopulla sekä lokakuun 
puolivälissä. Toukokuun miftausten perusteella takaisinlasketut 
sitomattomien kerrosten moduulit ovat epärealistisen korkeita. Mandollisia 
syitä tähän ovat osittain sulanut tierakenne  ja päällystepaksuuden  vaihtelut. 
Alkukesästä kulutuskerroksen  pinta  käsiteltiin remixmenetelmällä. Samalla 
lisättiin materiaalia  30 kg/rn 2 .  Heinä-  ja  lokakuun miftausten perusteella 
koerakenteen  I  kantava kerros (soramurske) näyttäisi olevan jäykempi kuin 
referenssirakenteen kantava kerros (hyvälaatuinen kalliomurske)  tai 

 varsinkin koerakenteen  Il  kantava kerros (kiillepitoinen kalliomurske). 
Tuloksiin tulee suhtautua kuitenkin suurin varauksin, koska ei esim. tunneta 
tarkkoja päällystepaksuuksia. Suhteellisen ohut päällyste aiheuttaa myös 
takaisinlaskentaongelmia.  

7.3 AB-kerroksen  paksuusvaihtelut  

Kandella hankkeella tarkasteltiin kantavan kerroksen murskeen päälle 
tehdyn yksikerros AB:n ulkouran paksuuksia maatutkamittausten avulla. 
Paksuuden vaihtelut ovat suhteellisen pieniä, mistä syystä suuria alituksia 

 on  vähän. Esim, yli  5 mm alituksia  keskimääräisestä paksuudesta  on  noin 
 15 % mittauspituudesta  ja  yli  10 mm alituksia  selvästi  alle  5 % 

mittauspituudesta. 

AB-kerroksen paksuuden alitukset suunnitellusta paksuudesta ovat selvästi 
pienempiä kuin alitukset keskimääräisestä paksuudesta. Tämä johtuu siitä, 
että suunnitellut paksuudet ovat pienempiä kuin keskimääräiset paksuudet. 
Pääsyy tähän lienee  se,  että sitomattoman kerroksen pinnassa pyrkii 
olemaan työnaikaisesta liikenteestä  ja levittimen pyöristä/teloista  johtuen 
pienet urat tulevien ajourien kohdalla, mistä syystä näiden kohtien 
päällystepaksuudet ovat hieman keskimääräistä suuremmat.  Se  kuinka 
tarkasti suuremmat päällystepaksuudet sattuvat tulevien ajourien kohdalle, 
lienee kuitenkin tapauskohtainen. 

Kolmannella hankkeella tarkasteltiin sidotun alustan päälle tehdyn  AB- 
kerroksen paksuuksia. Tällöin esiintyy  varsin  suuria absoluuttisia poikkeamia 
keskimääräisestä paksuudesta. Esim. yli  5 mm alituksia  keskimääräisestä 
paksuudesta  on  yli  20 % mittauspituudesta  ja  yli  10 mm alituksia  selvästi yli 

 5 % mittauspituudesta.  Tulokset eivät ole sidon alustan takia yhtä luotettavia 
kuin muilla hankkeilla johtuen siitä, että päällystekerrosten erottaminen 
toisistaan maatutkaluotauksella  on  vaikeaa. 
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8  YHTEENVETO  JA  JATKOTOIMENPITEET  

Tutkimuksessa mukana olevien koerakenteiden rakentamisessa ei esiintynyt 
erityisiä ongelmia johtuen pääasiassa siitä, että kaikissa 
routarakennekoekohteissa käytettiin kiertotietä rakentamisen aikana. Niillä 
kohteilla, missä oli tehty vaaituksia kunkin kerroksen päältä, toteutuneet 
kerrospaksuudet vastasivat  varsin  hyvin suunniteltuja paksuuksia. 

Kolme vuotta vanhan palaturvekerroksen takaisinlaskettu moduuli  on 
 keväällä luokkaa  15-20 MPa. Palaturpeen moduuli on  hieman kasvanut 

valmistumisen jälkeiseen tilanteeseen verrattuna, mikä johtuu turveker -
roksen tiivistymisestä. Palaturvekerroksen päällä olevien sitomattomien 
kerrosten jäännösmoduulit ovat erittäin alhaisia, mikä johtuu pääasiassa 
joustavasta palaturvekerroksesta. Alhaisista jäännösmoduuleista johtuen 
kriittiset rasitukset ovat suuria  ja  sitä kautta kuormituskestävyys  on 

 vähäinen. 

Mitatut maksimi routanousut ovat lisääntyneet vuosittain, joskin 
routanousujen kasvu näyttäisi hidastuvan. Routanousujen lisääntyminen 
johtuu siitä, että turvekerroksen lämmänsiirtymiseen vaikuttavat parametrit 
muuttuvat rakenteen valmistumisen jälkeen. Turvekerroksen paksuus 
vaikuttaa selvästi routanousuihin. Turvekerroksen paksuuden lisääntyessä 

 100 mm routanousu  pienenee noin  25 mm. 

Palaturverakenteet  ovat keväällä tien pituussuunnassa  varsin  epätasaisia. 
Palaturverakenteella, missä päällysrakenteen sitomattomien kerrosten 
yhteispaksuus  on  noin  400 mm, on  kapeaa pituushalkeamaa ulkourassa, 
mikä osoittaa puutteellista kuormituskestävyyttä. 

Käytännössä palaturverakenteilla sitomattomien kerrosten yhteispaksuuden 
tulisi olla selvästi suurempi kuin käytetty. Tällöin ylimmän sitomattoman 
kerroksen jäännösmoduuli olisi korkeampi, mikä lisäisi rakenteen 
kuormituskestävyyttä selvästi  ja  pienentäisi ainakin jonkin verran 
kevätepätasaisu  utta. 

Toteutuneilla turvekerroksen paksuusvaihteluilla  ei ole juurikaan merkitystä 
routanousuihin  tai sitomattomien  kerrosten jäännäsmoduuleihin  ja  sitä kautta 
kuormituskestävyyteen. 

Palaturverakenteilla  ei ole määritetty erikseen sidottujen kerrosten 
paksuuksia kuten ei muillakaan koerakenteilla. Sidottujen kerrosten 
paksuusvaihteluilla  on  kaikilla rakenteilla merkittävä vaikutus kuormitus- 
kestävyyteen. 

Seosmoreenirakenteella alusrakenteen  sekä yhdistetyn jakavan  ja  kantavan 
kerroksen jäännösmoduulit ovat  varsin  korkeita, mistä syystä myös 
sidottujen kerrosten alapinnan vetomuodonmuutos  on  selvästi pienempi kuin 
palaturverakenteilla.  Sen  sijaan routanousut ovat  varsin  suuria. Tämä johtuu 
siitä, että seosmoreeni sisältää turvetta.  Jos seosmoreeni  ei sisältäisi 
turvetta, routanousut olisivat vähäisiä. Seosmoreenirakenteella ei ole 
päällystevaurioita.  Sen  sijaan  se on  keväällä hieman epätasainen.  Kaiken 

 kaikkiaan seosmoreenirakenne  on  toiminut kohtuullisen hyvin. 

Seosmoreenirakenteella  tavanomaisella laadunvaihtel ulla lukuunottamatta 
sidottujen kerrosten paksuusvai hteluita  tai  paksujen sitomattomien kerrosten 
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paksuudesta  on  noin  15 % mfttauspituudesta  ja  yli  10 mm alituksia  selvästi 
 alle  5 % mittauspituudesta.  

Selvityksessä mukana olevat koerakenteet ovat toimineet toistaiseksi 
yllättävänkin hyvin. Mutta koska rakenteet ovat vasta  1-3  vuotta vanhoja, 
rakenteiden toiminnallisten ominaisuuksien seurantaa  on  jatkettava, jotta 
saataisiin luotettavasti selville rakenteiden toimivuus. 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli keskeisimpien laatumuuttujien 
vaihteluiden merkityksen selvittäminen kuormituskestävyyden kannalta. 
Tämä edellyttäisi, että olisi käytettävissä riittävästi rakentamisen laatuun 
liittyviä tietoja. Käytännössä tiedot ovat puutteelliset  tai  puuttuvat kokonaan. 
Erityisesti tarvittaisiin sidottujen kerrosten paksuudet esim. Maatutka-
luotauksella määritettynä. 

Routatarkastelua  kannattaisi jatkaa, jotta saataisiin selville lämmön- 
siirtymiseen vaikuttavien parametrien mandollinen muuttuminen koeraken-
teiden vanhetessa. Routatarkastelun jatkoa puoltaa myös  se,  että näin 
saataisiin asiallista lähtöaineistoa muunkin tyyppisiin routatarkasteluihin. 

Pääl lystepaksuuden  toteutumista koskevassa osassa tarkastelti  in 
 pääasiassa yksikerros AB:n paksuuksien vaihteluita. Jatkossa kannattaisi 

selvittää maatutkaluotauksella kaikkien eri tyyppisten sidottujen kerrosten 
paksuusvaihtelut, koska niillä  on  merkittävä vaikutus tierakenteiden 
kuormituskestävyyteen. 
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LIITE1  (1/2) 

Lapin  ja  Savo-Karjalan tiepiirien alueella sijaitsevien koerakenteiden 
pudotuspainolaitteella mitatut  ja takaisinlasketut  keskimääräiset taipumat 
keväällä  1998. 

LIITE1  (2/2)  

Vt:n koerakenteiden pudotuspainolaitteella  eri ajankohtina mitatut  ja 
takaisinlasketut  keskimääräiset taipumat vuonna  1998. 
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Taulukko  1. Lapin  ja  Savo-Karjalan  tiepiirien  alueella sijaitsevien  koerakenteiden pudotuspainolaitteella nhitatut  ja  takaisinlasketut  keski-
määräiset  taipumat  keväällä  1998. 

Tie  Koerakenne/  Mitatut  taipumat Sovitetut taipumat  Pinnan  Havain - 
ajankohta  DO 	DI 	D2 	D3 	D4 	DS DO 	Dl 	D2 	D3 	D4 	DS  lämpötila  tojen 

_____ ___________  pm 	pm 	pm 	pm 	pm 	pm pm 	pm 	pm 	pm 	pm 	pm 2 C  1km  
Kt 83  Palaturve  29.6.98 25  

tvpaks.  350 mm 1368 1178 809 634 399 284 1367 1167 807 639 409 276 8  
_______ tvpaks.480mm  1495 1290 898 710 450 326 1496 1284 896 712 460 314  _____  9 

Kt 78  Palaturve  30,6.98 29  
tvpaks.  148 mm 673 481 299 237 161 126 674 492 298 237 166 125 2  

_______ tvpaks.  366 mm 1527 1240 841 663 424 300 1525 1258 837 659 428 295  _____  14 
Mt 941 30.6.98 35  

Seosmoreeni  710 495 284 220 142 108 709 504 277 211 141 105 13  
Massanvaihto oik  662 476 294 233 157 123 662 488 293 232 160 120 7  
Massanvaihto  vas 718 518 329 261 175 135 719 533 323 255 177 133 8  

_______  Matala rakenne  700 477 269 205 127 96 701 489 265 199 128 94  ______  6 
Mt 595 3.6.98 10 

ref.  rakenne  665 457 225 170 106 69 667 412* 224 169 104 69 11  
O.Sm4Okgfm 2  585 388 190 145 93 65 584 358* 195 147 93 65 5  
O.Sm6Okg/m2  630 430 213 161 104 71 631 392* 216 163 102 70 5 
1.0m20  kg/rn2  526 357 186 145 98 72 526 324* 186 147 99 72 3 
1.0m40  kg/rn2  626 421 199 149 92 59 626 379* 200 148 90 61 5  

_______  1.0m60  kg/rn2  495 332 159 119 75 52 494 293* 158 120 76 53  ______  5 
Mt 5950 3.6.98 13 

Ref.  rak.  694 487 242 186 124 81 694 433* 241 185 117 81 1  
O.5m40 kg/rn 2  90% 609 414 184 136 86 60 609 356* 185 139 87 60 2 
0.6m48  kg/rn2  90% 637 429 184 133 77 51 636 367* 182 132 77 51 2 
0.7m56  kg/rn2  90% 676 449 193 138 80 51 676 391* 191 137 79 51 2 
0.7m56  kg/rn2  95% 642 430 189 133 74 43 643 382* 189 134 72 43 2  
0.6m48kg/m2 95%  566 385 176 130 79 54 567 340* 177 131 79 54 2  

_______ O.Sm4Okg/m2 95%  615 422 191 140 85 55 616 369* 191 141 85 56  ______  2 
jSO  poikkeama  



Taulukko  2.  Vt  5:n  koerakenteiden pudotuspainolaitteella  eri  ajankohlina mitatutja takaisinlasketut  keskimääräiset  taipumat 
 vuonna  1998. 

Tie  Koerakenne/  Mitatut  taipumat Sovitetut taipumat  Pinnan  Havain - 
ajankohta  DO 	Dl 	D2 	D3 	D4 	DS DO 	Dl 	D2 	D3 	D4 	DS  lämpötila  tojen 

_____ ____________  pm 	pm 	pm 	pm 	pm 	pm pm 	pm 	pm 	pm 	pm 	pm C  1km  
Vt  S Ref.  rak.  2 

6.5.98 537 407 202 154 101 70 536 382* 201  iSo  96 70 9 
15.5.98 471 357 206 156 99 69 469 342* 204 158 100 69 15 
28.7.98 484 361 205 154 96 69 483 355 203 154 98 70 15 
16.10.98 479 364 208 149 90 61 479 362 205 151 91 62 6  ______ 

Koerak.  I 7 
6.5.98 458 348 203 153 100 73 460 339* 201 156 102 72 9 
15.5.98 458 356 213 159 105 75 458 339*  208 164 107 75 14 
28.7.98 450 344 209 159 103 74 450 335* 203 158 104 74 15 
16.10.98 465 361 218 165 105 73 466 358 216 165 106 74 6  ______ 

Koerak.  II 5 
6.5.98 398 304 177 134 90 70 401 290* 171 136 93 70 9 
15.5.98 427 317 176 136 91 70 429 301* 176 139 94 70 18 
28.7.98 451 340 191 143 95 75 451 328* 189 147 100 75 15  

________  16.10.98 470 355 200 146 97 74 470 353 200 151 99 74 5  ______ 
*jSO  poikkeama  
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