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Tiivistelmä  

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää uusi menetelmä tierakenteen kuormitus-

kestävyyden arvioimiseksi. Tutkimuksessa on käytetty perinteisempiä analyyt-

tis-empiiriseen kantavuusmitoitukseen perustuvaa nk. Odemarkin menetelmää 

ja monikerrosteoriaan perustuvaa BISAR-ohjelmistoa Aurora-älytiejaksolle ra-

kennettujen, instrumentoitujen koekohteiden kuormituskestävyyden arvioin-

tiin. Näitä tuloksia on verrattu kolmiulotteisen elementtimenetelmään perustu-

van työkalun (PLAXIS) avulla mallinnettuihin tuloksiin.  

 

Lähtökohtaisesti elementtimenetelmällä mallinnettu tierakenne tuotti realisti-

sempia vasteita. Yksi syy tähän on elementtimenetelmässä käytetyt elasto-

plastiset materiaalimallit, joiden avulla etenkin liikennekuormituksesta mobili-

soituva jännitystila saadaan mallinnettua realistisemmin. Jo tutkimuksen alku-

vaiheessa havaittiin, että sitomattomat rakennekerrokset toimivat kuormituk-

sen alla huomattavasti suuremmilla jäykkyysmoduuleilla verrattuna Tieraken-

teen suunnittelu-ohjeessa määritettyihin, materiaalin raekokojakaumaan pe-

rustuviin arvoihin. 

 

Aurora-älytiejaksolla oleville instrumentoiduille koekohteille tehtyjen koe-

kuormitusten avulla pystyttiin todentamaan, että päällysteen lämpötilalla, ja 

sen välittömänä seurauksena tapahtuvalla jäykkyyden muuttumisella, pysty-

tään selittämään suuri osa tierakenteen käyttäytymisen vuodenaikaisvaihte-

lusta. Korkeampi kuormitustaso ja ilmastonmuutoksen johdosta kesällä toden-

näköisesti nouseva lämpötila vaikuttavat päällysteen venymiin ja sitä kautta 

kuormituskertalukuun. Asfaltin venymän rajoittamisen pitäisi näiden tutkimus-

tulosten perusteella olla yhtenä rakennetta mitoittavana tekijänä.  

 

Toinen asia, jota kuormituskestävyysmitoituksen yhteydessä tulisi pohtia jat-

kossa tarkemmin, on sitomattomissa kerroksissa vallitseva jännitystila. Ele-

menttimenetelmään perustuvien simulaatioiden avulla pystyttiin osoittamaan, 

että pelkkä rakennekerroksen jäykkyys ei merkittävästi vaikuta sen kykyyn ot-

taa vastaan kuormituksesta aiheutuvia jännityksiä ainakaan tierakenteen ylä-

osissa. Toisaalta rakenteen yläosissa vallitseva jännitystila riippuu myös suu-

relta osin kuormituksen suuruudesta, tai renkaan kosketuspinnassa vallitse-

vasta paineesta. Pelkkä standardiakselin ominaisuuksiin nojaava tarkastelu ei 

riitä kaikissa mitoitustapauksissa, vaan joissakin tapauksissa tarvitaan tar-

kempaa analysointia. 

 

Toisena osiona tutkimuksessa testattiin kahta uudenlaista menetelmää tiellä 

liikkuvien ajoneuvojen ominaisuuksien tunnistamiseen suoraan liikennevirras-

ta: raskaiden ajoneuvojen tapauksessa sitä, millainen rengastus – yksittäispyö-

rät vai paripyörät – niissä akselikohtaisesti on ja henkilöautojen osalta vastaa-

vasti sitä, onko auto varustettu nastarenkailla vai nastattomilla renkailla. Mo-

lemmat tunnistusmenetelmät antoivat siinä määrin lupaavia tuloksia, että nii-

den jatkokehittäminen automatisoidummiksi olisi erittäin suositeltavaa. 
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Sammanfattning  

Syftet med studien var att utveckla en ny metod för att bedöma väg-

konstruktionens belastningstålighet. Studien har använt mer traditionella 

analytisk-empiriska belastningsanalyser baserade på den så kallade Odemarks 

metoden och BISAR-programvaran som baserar sig på flerskiktsteorin för 

bedömning av belastningståligheten på instrumenterade testplatser på ett 

avsnitt i det intelligenta vägprojektet Aurora. Dessa resultat har jämförts med 

resultat modellerade med hjälp av ett verktyg (PLAXIS) baserat på en 

tredimensionell elementmetod.   

 

I princip gav vägkonstruktionen som modellerats med elementmetoden mer 

realistiska svar. En av orsakerna till detta är de elastoplastiska material-

modeller som användes i elementmetoden, som gör att det spänningstillstånd 

som mobiliseras, särskilt av trafikbelastningar, kan modelleras mer realistiskt. 

Redan i början av studien observerade man att de obundna strukturskikten 

fungerar under belastning med betydligt större styvhetsmoduler jämfört med 

de värden som fastställs i anvisningen Tierakenteen suunnittelu och baserar 

sig på hur kornstorleken fördelar sig i materialet.  

 

Genom provbelastningar på de instrumenterade testobjekten i det intelligenta 

vägavsnittet Aurora kunde man visa att beläggningens temperatur och en 

förändring av styvheten som sker som en direkt följd, kan förklara mycket av 

den säsongsbetonade variationen i vägkonstruktionens beteende. Den högre 

belastningsnivån och klimatförändringarna som sannolikt leder till en högre 

temperatur på sommaren påverkar hur beläggningen töjer och därmed 

belastningsfaktorn. Baserat på resultaten av denna studie borde en 

begränsning av asfaltens töjning vara en av de faktorer som dimensionerar 

konstruktionen.   

 

En annan fråga som bör övervägas mer noggrant i framtiden i samband med 

dimensionering av belastningstålighet är det spänningstillstånd som råder i de 

obundna lagren. Simuleringar baserade på elementmetoden visade att enbart 

det strukturella skiktets styvhet inte i någon större grad påverkar dess för-

måga att ta emot spänningar från belastning, åtminstone inte i väg-

konstruktionens övre delar. Å andra sidan beror spänningstillståndet i 

konstruktionens övre delar också i stor utsträckning på hur stor belastningen 

är, eller på det tryck som råder i däckets kontaktyta. Enbart en studie baserad 

på egenskaperna hos en standardaxel är inte tillräcklig i alla dimensionerings-

fall, utan i vissa fall krävs en mer detaljerad analys.  

 

Som en andra del testades i studien två nya metoder för att identifiera egen-

skaperna hos fordon som färdas på väg direkt från trafikflödet: när det gäller 

tunga fordon, vilken typ av däck – enkelhjul eller dubbelhjul – de har axel-

specifikt, och för personbilar på motsvarande sätt, om bilen har dubbdäck eller 

dubbfria däck. Båda identifieringsmetoderna gav så lovande resultat att 

ytterligare utveckling av dem till mer automatiserade metoder kan 

rekommenderas starkt. 
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Summary  

The aim of the study was to develop a new method for analysing the bearing 

capacity of a road structure. The study has used a more traditional method, the 

so-called Odemark method, which is based on analytical-empirical load bearing 

capacity analysis, and the BISAR software based on the multilayer theory for 

the analysis of the bearing capacity of instrumented test sites constructed on 

the Aurora intelligent road section. These results have been compared with 

results modelled with the help of a tool (PLAXIS) based on the 3-D finite 

element method. 

 

In principle, the road structure modelled using the finite element method 

produced more realistic responses. One of the reasons for this is the 

elastoplastic material models used in the element method, which allow for a 

more realistic modelling of especially the state of stress mobilised by traffic 

loading. Already at the initial phase of the study, it was observed that the 

unbound structural layers have a significantly higher stiffness modulus when 

under load, in comparison to the values specified in the Road Structure Design 

Guide based on the grain size distribution of the material. 

 

The loading tests conducted on the instrumented test sites on the Aurora 

intelligent road section provided verification that the temperature of the 

pavement and its immediate consequence of a change in stiffness can explain 

much of the seasonal variation in the behaviour of the road structure. The 

higher load level and, due to climate change, the likely higher temperature in 

the summer will affect the strains of the pavement and therefore the number 

of loading cycles. Based on these findings, limiting the strains of asphalt should 

be used as one of the dimensioning factors in the structural design of roads. 

 

Another issue that should be considered in more detail in the future in 

connection with bearing capacity analysis is the state of stress prevailing in the 

unbound layers. Simulations based on the finite element method were of help 

in demonstrating that the stiffness of the structural layer alone does not 

significantly affect its ability to withstand strains induced by loading, at least 

not in the upper parts of the road structure. On the other hand, the stress state 

prevailing in the upper parts of the structure also largely depend on the 

amount of load, or on the pressure on the tyre’s contact area. An analysis 

based on the characteristics of a standard axis alone is not sufficient in all 

structural design cases, but in some cases a more detailed analysis is required. 

 

The second part of study included tests with two new methods for identifying 

the characteristics of vehicles travelling on the road directly from the traffic 

flow: in the case of heavy duty vehicles, which kind of tyres – single or  dual 

tyres – they have on an axle-by-axle basis and, in the case of passenger cars, 

whether the car is equipped with studded or non-studded tyres. Both 

identification methods provided promising results to the extent that further 

development of them into more automated methods would be highly 

recommended. 
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Esipuhe  

Tässä raportissa esitellään keskeisimmät tulokset tutkimusosioista, jotka Väy-

lävirasto (ent. Liikennevirasto) tilasi Tampereen yliopiston (ent. Tampereen 

teknillinen yliopisto) tutkimuskeskus Terralta (ent. Maa-, pohja- ja rataraken-

teiden yksikkö) Aurora Infra Challenge -hankkeeseen liittyen vuonna 2018. Ra-

portoitavan kokonaisuuden keskeisimmän sisällön muodostavat Muoniossa 

Vt21:llä sijaitsevan Aurora -hankkeen instrumentointikohteita koskevat tiera-

kenteen mekaanisen toiminnan elementtimallinnukset ja näiden verifioimiseksi 

kohteilla tehdyt koekuormitukset. Lisäksi raportissa esitellään tulokset kah-

desta uudenlaisesta ajoneuvojen rengastusten automatisoituun tunnistami-

seen liittyvästä teknologiakokeilusta: raskaitten ajoneuvojen akselikohtaisen 

rengastustyypin tunnistaminen tierakenteesta tehtäviin kiihtyvyysmittauksiin 

perustuen sekä nastarenkain varustettujen henkilöautojen tunnistaminen pääl-

lysteen kautta havainnoitavan äänisignaalin avulla. 

 

Elementtimallinnusta koskevilta osin hankkeen päätutkijana ja raportin kirjoit-

tajana Tampereen yliopistossa on toiminut Antti Kalliainen, jota Altti Kurki ja 

Nuutti Vuorimies ovat avustaneet Aurora-koekohteelta kerättyjen mittaustu-

losten analysoinnissa. Nastarengastunnistukseen liittyvät mittaukset tekivät 

Ville Liiv ja Antti Akkanen, joiden lisäksi tutkimustulosten analysointiin osallis-

tui Toni Heittola Tampereen yliopiston Signaalinkäsittelyn yksiköstä. Hanke- 

kokonaisuuden ohjaajana Tampereen yliopistossa toimi Pauli Kolisoja, joka on 

myös kirjoittanut raportin luvut 6 ja 7. Väyläviraston yhteyshenkilönä hank-

keessa oli Juho Meriläinen.  

 

Helsingissä joulukuussa 2020  

 

Väylävirasto 
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1  Johdanto  

Teiden ja katujen kunnosta vastaavilla organisaatiolla on lähivuosina edessään 

ehkä suurimmat haasteet sitten autojen yleistymisen. YK:n ilmastosopimuksen 

täytäntöönpano tulee muuttamaan autokantaa, jotta 50% päästötavoitteet 

saavutetaan. Tämä tavoite tulee vaikuttamaan mm. raskaisiin rekkoihin niin, 

että niistä tulee pidempiä ja raskaampia. Lisäksi pienemmän vierintävastuksen 

kautta saavutettavat säästöt energiankulutuksessa johtavat rekkojen renkai-

den ja päällysteen välisten kontaktipintojen pienenemiseen. Tämä johtaa entis-

tä intensiivisempään tierakenteeseen kohdistuvaan rasitukseen.  

 

Kuormituksen keskittymisen lisäksi uusien älyrekkojen ongelma jatkossa on, 

että ne ajavat tarkalleen samassa kohdassa ja se tulee nopeuttamaan tien 

urautumista moninkertaisesti, ellei tähän ongelmaan keksitä uusia vastauksia. 

Edelleen ilmaston lämpeneminen tulee kasvattamaan jäätymis-sulamissyklien 

määrää ja sitä myötä tiestö altistuu rakenteen sulamisen aikana yhä useammin 

pysyville muodonmuutoksille. 

Näiden merkittävien haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan aiempaa kattavam-

paa ja yksityiskohtaisempaa tietoa tierakenteen kuormituskestävyyden arvi-

oinnista. Suomessa käytössä olevat tierakenteiden kuormituskestävyyden mi-

toitusmenetelmät eivät ole kehittyneet käytännössä lainkaan viimeisten noin 

20 vuoden aikana. Kehityksen suunta on itse asiassa ollut jopa päinvastainen, 

koska kerrosrakennemallinnukseen (mm. APAS) perustuvaa nk. mekanistista 

mitoitusmenettelyä ei nykyisin käytetä enää juuri lainkaan, vaan tierakenteet 

mitoitetaan käytännössä pelkästään analyyttis-empiiristä kantavuusmitoitus-

ta (Odemark) käyttäen.  

 

Lähes kahdenkymmenen vuoden takaiset kerrosrakennemallinnusta koskevat 

ohjeistukset eivät muutoinkaan ole enää ajan tasalla, koska ne perustuvat 

otaksumiin raskaitten ajoneuvojen paripyörärengastuksesta sekä selvästi ny-

kyisissä yksitäispyörissä käytettäviä rengaspaineita alhaisemmasta tien ja ren-

kaan välisestä kosketuspaineesta. Samanaikaisesti kun kehitys Suomessa on 

ollut pysähdyksissä, maailmalla on panostettu voimakkaasti erityisesti ele-

menttimenetelmään (FEM) perustuvien mitoitusmenettelyjen kehittämiseen. 

Tässä tutkimuksessa pyritään kehittämään uusi, elementtimenetelmään pe-

rustuva työkalu tierakenteen kuormituskestävyyden arvioimiseksi.  

Aurora-älytiejaksolle on rakennettu kaksi instrumentoitua kohdetta, joiden 

avulla saadaan kerättyä kattavasti dataa tierakenteen jännityksistä ja muo-

donmuutoksista liikennekuormituksen alaisena. Näitä datoja on hyödynnetty 

tässä tutkimuksessa vertailudatana, kun on mallinnettu tierakenteen toimintaa 

elementtimenetelmään perustuvalla työkalulla. Luvussa 2 on esitetty mallin-

nettujen kohteiden perustiedot.  

 

Lukuun 3 on koottu laskelmat, jotka on tehty hyödyntäen käytössä olleita läh-

tötietoja, mm. rakennekerrosten paksuudet ja tien pinnan taipumamittaukset, 

ja määritetty tierakenteen kuormituskestävyyttä kuvaavia suureita käyttäen 

analyyttis-empiiristä kantavuusmitoitusta (Odemark), monikerrosteoriaa hyö-

dyntävää BISAR-ohjelmistoa ja elementtimenetelmään perustuvaa PLAXIS 3D-

ohjelmistoa.  
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Luvussa 4 on esitelty tutkimusta varten tehdyt koekuormitukset ja koekuormi-

tuksissa käytetty 76 tonnin 9-akselinen ajoneuvo. Koekuormitusten avulla ele-

menttimenetelmään perustuvan mallin toimintaa pystyttiin verifioimaan katta-

vasti, koska koekuormituksissa käytetyssä ajoneuvossa oli eripainoisia akselei-

ta. Lisäksi ajoneuvon rengastus antoi mahdollisuuden vertailu yksikkö- ja pari-

pyörien tuottamia vasteita. Koekuormituksissa mitattujen ja elementtimene-

telmällä mallinnettujen vasteiden vertailu on esitetty luvussa 5.  
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2  Mallinnettavien kohteiden tiedot 

Tässä tutkimuksessa käytetyt tierakennemallit vastaavat instrumentoitujen 

mittausasemien tierakenteita Aurora-älytiejaksolla. Koekohde I sijaitsee tie-

osoitteessa 21/156/4940 ja koekohde II tieosoitteessa 21/156/5750.  

 

Tutkimuksen lähtötietoina on käytetty Aurora-älytiejaksolta kerättyä dataa tie-

rakenteen ominaisuuksista ja kuormituskäyttäytymisestä. Osa datasta on ke-

rätty ennen tieosalle vuonna 2017 tehtyjä parantamistoimenpiteitä ja raken-

neinstrumentointeja. Tästä syystä FEM-malleissa on käytetty molempien koe-

kohteiden osalta kahta eri rakennetyyppiä. Rakennetyypit ja niiden ominaisuu-

det ennen rakenteen parantamista on esitelty kappaleessa 2.1. ja rakennetyypit 

parantamisen jälkeen kappaleessa 2.2. 

2.1  Koerakenteet ennen parantamista ja 

rakenneinstrumentointeja 

2.1.1  Koekohde I 

Kuvassa 1 on esitetty maatutkalla määritettyjen rakennekerrosten pituusprofiili 

koekohteen I läheisyydessä. Kuvassa 2 on esitetty vastaava maatutkatulkinta 

tierakenteen poikkileikkauksessa koekohteen kohdalla.  

 

Kuva 1.  Maatutkatulkinta tien rakennekerroksista tien pituussuunnassa 

koekohteessa I. 
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Kuva 2.  Maatutkatulkinta tien rakennekerroksista tien poikkileikkauksen 

suunnassa koekohteessa I. 

Maatutkatulkinnan perusteella koekohteen I rakennekerrospaksuudet ennen 

parantamistoimenpiteitä ja rakenneinstrumentointeja olivat noin: 

 Päällystekerros 60 mm 

 Kantava kerros 200 mm 

 Jakava kerros 300 mm 

 Muu tierakenne 900 mm 

 

Rakenteelle on tehty nk. jatkuva pudotuspainolaitemittaus (TSD, Traffic Speed 

Deflectometer). Mittauksesta raportoidaan rakenteen taipumasuppilot kuten 

perinteisestä pudotuspainolaitemittauksesta 10 metrin välein. Yksi TSD-

mittauksen tulos on keskiarvotulos 10 metrin matkalla, eli yksittäiselle paalulle 

rapostoitu mittaustulos edustaa kymmentä yksittäistä mittausta. Taulukkoon 1 

on koottu TSD-mittauksista määritetyt taipumat koekohteella ja sen läheisyy-

dessä. 

Taulukko 1.  TSD-mittauksista lasketut taipumat koekohteessa I. 

Koekohde I D0(um) D200(um) D300(um) D450(um) D600(um) D900(um) D1200(um) 

Paalu 4940 704 465 371 281 224 149 98 

Keskiarvo 

4890-4990 725 507 416 330 276 201 145 

Keskiarvo 

4840-5040 717 497 408 327 277 207 153 

Keskiarvo 

4910-4950 859 631 533 439 378 288 215 
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Taulukossa 2 on esitetty TSD-mittauksista lasketut SCI- ja BCI-indeksit sekä 

RoadDoctor -ohjelmistolla takaisinlaskettu rakenteen kokonaisjäykkyys (E2-

moduuli, nk. kantavuusarvo). Kokonaisjäykkyyden laskennassa hyödynnetään 

taipumamittauksia ja maatutkalla määritettyjä rakennekerrospaksuuksia. 

Taulukko 2. TSD-mittauksista määritetyt SCI- ja BCI-indeksit sekä 

RoadDoctor®-ohjelmistolla takaisinlaskettu rakenteen 

kokonaisjäykkyys koekohteessa I. 

Koekohde I SCI_D0_D200(um) BCI_D900_D1200(um) E2Mod(MPa)_P35 

Paalu 4940 239 51 265 

Keskiarvo 4890-

4990 218 55 267 

Keskiarvo 4840-

5040 220 54 266 

Keskiarvo 4910-

4950 228 73 219 

2.1.2  Koekohde II 

Kuvassa 3 on esitetty maatutkalla määritettyjen rakennekerrosten pituus- 

profiili koekohteen II läheisyydessä. Kuvassa 4 on esitetty vastaava maatutka-

tulkinta tierakenteen poikkileikkauksessa koekohteen kohdalla.  

Kuva 3. Maatutkatulkinta tien rakennekerroksista tien pituussuunnassa 

koekohteessa II. 
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Kuva 4.  Maatutkatulkinta tien rakennekerroksista tien poikkileikkauksen 

suunnassa koekohteessa II. 

Maatutkatulkinnan perusteella koekohteen II rakennekerrospaksuudet ennen 

parantamistoimenpiteitä ja rakenneinstrumentointeja olivat noin: 

 Päällystekerros 60 mm 

 Kantava kerros 200 mm 

 Jakava kerros 300 mm 

 Muu tierakenne 500 mm 

Taulukkoon 3 on koottu TSD-mittauksista määritetyt taipumat koekohteella ja 

sen läheisyydessä. Taulukossa 4 on esitetty TSD-mittauksista lasketut SCI- ja 

BCI-indeksit sekä RoadDoctor -ohjelmistolla takaisinlaskettu rakenteen koko-

naisjäykkyys (E2-moduuli, nk. kantavuusarvo). 

Taulukko 3.  TSD-mittauksista lasketut taipumat koekohteessa II. 

Koekohde II D0(um) D200(um) D300(um) D450(um) D600(um) D900(um) D1200(um) 

Paalu 5750 303 142 81 35 16 3 1 

Keskiarvo 

5700-5800 485 308 245 196 172 142 118 

Keskiarvo 

5650-5850 497 321 257 207 181 149 122 

Keskiarvo 

5720-5770 475 297 234 185 161 132 109 
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Taulukko 4. TSD-mittauksista määritetyt SCI- ja BCI-indeksit sekä RoadDoctor® 

-ohjelmistolla takaisinlaskettu rakenteen kokonaisjäykkyys 

koekohteessa II. 

Koekohde II SCI_D0_D200(um) BCI_D900_D1200(um) E2Mod(MPa)_P35 

Paalu 5750 161 2 615 

Keskiarvo 5700-

5800 177 24 403 

Keskiarvo 5650-

5850 176 27 386 

Keskiarvo 5720-

5770 178 23 418 

2.2  Koerakenteet rakenteen parantamisen ja 

asennettujen rakenneinstrumentointien 

jälkeen 

2.2.1  Koekohde I 

Aurora-älytiejakson rakentamisen yhteydessä koekohteen I kohdalla on tehty 

rakenteen parantamista. Vanha päällystekerros on sekoitusjyrsitty kantavaan 

kerrokseen ja sekoituksen yhteydessä kantavaan kerrokseen on lisätty noin 50 

mm lisämursketta. Uutena päällysteenä on käytetty 50 mm ABK + 40 mm AB. 

Koekohteen I rakennekerrospaksuudet parantamistoimenpiteiden jälkeen oli-

vat noin: 

 Päällystekerros 90 mm 

 Sekoitusjyrsitty kantava kerros 250 mm 

 Jakava kerros 300 mm 

 Muu tierakenne 900 mm 

Tien poikkileikkausprofiili on määritetty rakenteen parantamisen jälkeen laser-

keilainmittausten perusteella. Koekohteen I poikkileikkausprofiili on esitetty 

kuvassa 5. 

Kuva 5.  Tien poikkileikkausprofiili koekohteessa I. 
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Parantamisen jälkeen Aurora-älytiejaksolla on tehty pudotuspainolaite-

mittaukset. PPL-mittauksia tehtiin molempien koekohteiden alueella tihen-

netysti siten, että 30 m matkalta, 15 m rakenneinstrumentoinnin keskikohdan 

molemmin puolin, mitattiin PP-laitteella 2 m välein viisi mittauslinjaa. Mittaus-

linjat sijaitsivat molempien kaistojen ulommassa ajourassa, ajourien välissä ja 

tien keskilinjalla. Mittausten keskimääräiset tulosket on esitetty taulukossa 5.  

Taulukko 5.  PPL-mittaustulokset rakenteen parantamisen ja rakenne-

instrumentointien jälkeen koekohteessa I. 

PL4926-PL4954 D0 D200 D300 D450 D600 D900 D1200 SCI BCI 

oikea kaista 

oikea ajoura 604 466 399 317 263 184 145 138 39 

oikeakaista 

ajourien  

välissä 561 431 366 290 241 169 134 130 35 

tien keskilinja 500 380 320 247 201 136 107 120 29 

vasen kaista 

ajourien  

välissä 494 380 323 254 208 142 111 113 31 

vasen kaista 

oikea ajoura 555 431 366 286 233 156 120 124 36 

koekohde I 

keskiarvo 543 418 355 279 229 158 124 125 34 

Lisäksi PPL-mittausten tuloksista tehtiin päällysteen alapinnan venymän ja 

rakennekerrosmoduulien takaisinlaskentaa RoadDoctor -ohjelmistolla. Tulos-

esimerkki koekohteesta I on esitetty kuvassa 6.  Koekohteessa I päällysteen 

alapinnan venymä on noin 200-250 m ja rakenteen kokonaisjäykkyys E2 on 

noin 300 MPa. 

Kuva 6. Tulosesimerkki PPL-mittausten takaisinlaskentatiedoista 

koekohteesta I. 
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2.2.2  Koekohde II 

Koekohteen II kohdalla ei tehty varsinaisia rakenteen parantamistoimenpiteitä. 

Kohteen kohdalle lisättiin noin 40 mm päällystettä. On kuitenkin huomattava, 

että rakenneinstrumentointien tekemiseksi vanha päällyste jyrsittiin pois. Tä-

mä jyrsintä oli hieman paksu ja päällystepaksuus rakenneinstrumentointien 

kohdalla on noin 110-120 mm. Rakennekerrospaksuudet rakenneinstrumentoin-

tien jälkeen olivat: 

 Päällystekerros 120 mm (muualla koekohteen lähellä noin 90 mm) 

 Kantava kerros 200 mm 

 Jakava kerros 300 mm 

 Muu tierakenne 500 mm 

 

Tien poikkileikkausprofiili on määritetty rakenteen parantamisen jälkeen laser-

keilainmittausten perusteella. Koekohteen II poikkileikkausprofiili on esitetty 

kuvassa 7. 

Kuva 7.  Tien poikkileikkausprofiili koekohteessa II. 

PPL-mittausten keskimääräiset tulokset koekohteessa II on esitetty taulukossa 

6.  

Taulukko 6.  PPL-mittaustulokset rakenteen parantamisen ja rakenne-

instrumentointien jälkeen koekohteessa II. 

PL5736-PL5764 D0 D200 D300 D450 D600 D900 D1200 SCI BCI 

oikea kaista 

oikea ajoura 373 263 210 151 112 66 48 110 19 

oikeakaista 

ajourien välissä 365 252 198 140 103 61 44 113 17 

tien keskilinja 361 248 193 135 99 58 42 113 16 

vasen kaista 

ajourien välissä 395 275 216 152 112 65 47 120 19 

vasen kaista 

oikea ajoura 395 286 232 169 127 73 51 108 22 

koekohde II 

keskiarvo 378 265 210 149 111 65 46 113 19 

PPL-mittausten tuloksista tehtiin päällysteen alapinnan venymän ja rakenne-

kerrosmoduulien takaisinlaskentaa RoadDoctor -ohjelmistolla. Tulosesimerkki 

koekohteesta II on esitetty kuvassa 8.  Koekohteessa II päällysteen alapinnan 

venymä on noin 200 m ja rakenteen kokonaisjäykkyys E2 on noin 400–

450 MPa. 
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Kuva 8. Tulosesimerkki PPL-mittausten takaisinlaskentatiedoista 

koekohteesta II. 
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3  Koerakenteiden kantavuusmitoitus ja 

mallintaminen lähtötietojen perusteella 

Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin koekohteita ennen rakenteen paranta-

mista ja rakenneinstrumentointeja, jotta saatiin ensimmäinen arvio rakenne-

kerrosten laskentaparametreista. Vaihe, jossa kattavia rakenneinstrumentoin-

teja ei hyödynnetä, on tärkeä tierakenteen mitoittamisen prosessin kannalta. 

Ensimmäisessä vaiheessa hyödynnettäviä tietoja olivat TSD-mittausten tulok-

set ja maatutkatulkinnat. TSD-mittaukset tuottavat toki jatkuvaa dataa verrat-

tuna perinteisiin, pistemäisiin PPL-mittauksiin, mutta periaatteessa rakenteen 

pinnalta mitatut taipumat ja rakennekerrosten paksuuden selvittäminen maa-

tutkan avulla ovat etenkin rakenteen parantamisen suunnittelun kannalta pe-

rusmittauksia, jotka likimain kaikissa hankkeissa ovat käytössä.  

Tierakenteiden käyttäytymistä ja kuormituskestävyyttä arvioitiin seuraavasti 

kolmen eri laskentamenetelmän avulla:  

 

1. Ensimmäisessä vaiheessa takaisinlaskettiin pohjamaan moduuliarvo 

TSD-datasta määritetyn E2-arvon avulla empiiris-analyyttisella Ode-

markin menetelmällä rakennekerroksille Tierakenteen suunnittelu  

-ohjeessa määritettyjen rakennekerrosmoduulien ja maatutkalla määri-

tettyjen rakennekerrospaksuuksien avulla molemmille koekohteille 

(kappale 3.1) 

2. Toisessa vaiheessa luotiin koekohteita ja PPL-mittauksen kuormitusta 

vastaavat mallit lineaarielastiseen monikerroslaskentaan perustuvalla 

BISAR-ohjelmistolla ja elementtimenetelmään perustuvalla PLAXIS 3D-

ohjelmistolla. Tulosten perustella määritettiin jännitystilasta riippuvat 

laskentaparametrit sitomattomille rakennekerroksille. (kappale 3.2) 

3. Kolmannessa vaiheessa tehtiin laskentaparametreille laaja herk-

kyystarkastelu kahteen 9-akselisella 76 tonnin ajoneuvoyhdistelmällä 

tehtyyn koekuormitukseen perustuen.  Herkkyystarkastelujen perus-

teella valittiin suositellut laskentaparametrit tierakenteen kuormitus-

kestävyysmitoitusta varten. (luku 5) 

3.1  Lähtötiedoista määritetyt rakenteen ominai-

suudet Odemarkin kantavuusmitoituksen 

avulla 

3.1.1  Koekohde I 

Taulukossa 7 on esitetty Odemarkin kantavuusmitoituksen tulos koekohteessa 

I ennen rakenteen parantamista ja rakenneinstrumentointeja. TSD-mittauksista 

takaisinlaskettu rakenteen kokonaisjäykkyys oli noin 265 MPa, joten Odemarkin 

kantavuusmitoituksen perusteella saman suuruiseen kokonaisjäykkyyteen 

päädytään pohjamaan moduuliarvon ollessa 30 MPa. 
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Taulukko 7.  Odemarkin kantavuusmitoituksen tulos koekohteessa I ennen 

rakenteen parantamista. 

 

rakenne rakenne rakenne jakava kantava päällyste 

EY [MPa] 60 82 93 146 207 267 

EA [MPa] 30 60 82 93 146 207 

E [MPa] 100 100 100 200 280 2500 

h [m] 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,06 

3.1.2  Koekohde II 

Taulukossa 8 on esitetty Odemarkin kantavuusmitoituksen tulos koekohteessa 

II ennen rakenteen parantamista ja rakenneinstrumentointeja. TSD-

mittauksista takaisinlaskettu rakenteen kokonaisjäykkyys oli noin 400 MPa, jo-

ten Odemarkin kantavuusmitoituksen perusteella saman suuruiseen kokonais-

jäykkyyteen ei voida määritetyillä rakennekerroksilla päästä, vaikka kaikkien 

sitomattomien rakennekerrosten ja pohjamaan moduuliarvoksi asetettaisiin 

kantavan kerroksen murskeelle käytettävä suurin jäykkyysarvo 280 MPa. Tar-

kemmin ilmaistuna alempien rakennekerrosten moduuliarvot ovat Odemarkin 

kantavuusmitoituksen kannalta tässä tapauksessa irrelevantteja, koska ylä-

puolinen rakenne voi toimia enintään sille annetun jäykkyysarvon suuruisena.  

Näin ollen osan rakenteesta on toimittava jäykemmin, jotta rakenteen käyttäy-

tyminen vastaisi mitattua käyttäytymistä. Asian selvittämiseksi on analysoita-

va rakenteen eri osissa vallitsevaa jännitystilaa. 

Taulukko 8.  Odemarkin kantavuusmitoituksen tulos koekohteessa II ennen 

rakenteen parantamista. 

 

rakenne rakenne jakava jakava kantava päällyste 

EY [MPa] 280 280 280 280 280 347 

EA [MPa] 280 280 280 280 280 280 

E [MPa] 280 280 280 280 280 2500 

h [m] 0,25 0,25 0,15 0,15 0,20 0,06 

3.2  Rakenneanalyysit monikerroslaskennan ja 

elementtimenetelmän avulla ennen rakenteen 

parantamista ja rakenneinstrumentointeja 

Molemmista koekohteista tehtiin luvussa 2 esitetyillä rakennekerrospaksuuk-

silla rakennekerrosmalli BISAR-ohjelmistolla ja tien profiilia kuvaava malli 

PLAXIS 3D- ohjelmistolla (kuva 9). Kuormituksena käytettiin halkaisijaltaan 

300 mm pyöreää, 50 kN (707 kPa) suuruista, pintakuormaa. Päällystekerroksen 

moduulina käytettiin tierakenteen analyyttisessa mitoituksessa periteisesti 

käytettyä arvoa 4175 MPa.  
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Kuva 9.  PLAXIS 3D-ohjelmistolla luotu rakennemalli koekohteesta II. 

Laskelmilla ja mallinnuksella on pyritty selvittämään sitomattomissa rakenne-

kerroksissa vallitseva jännitystila. Kaikkien sitomattomien rakennekerrosten 

puolivälistä on poimittu pääjännitysten arvot ja määritetty rakennekerrosma-

teriaalin resilient-moduuli Mr (puristuskimmoisa jäykkyys) k-theta

Ensimmäisen vaiheen laskentaparametreina FEM-malleissa käytettiin taulukon 

9 mukaisia arvoja. Sitomattomien rakennekerrosten materiaalimallina käytet-

tiin Hardening Soil-materiaalimallia, joka kuvaa karkearakeisen materiaalin 

käyttäytymistä isotrooppisen myötölujittumisen avulla. Kerrosrakennemallilla 

tehdyissä laskelmissa materiaalien jäykkyyttä kuvaava E-moduuli oli sama kuin 

FEM-malleissa materiaalin sekanttimoduuli E50. 

Taulukko 9.  FEM-mallinnuksessa sitomattomille rakennekerroksille käytetyt 

laskentaparametrit 1. vaiheessa. 

 
E50 Eoed Eur m c phi psi K0 v ur 

Kantava 450 410 900 0,5 20 50 20 0,29 0,2 

Jakava 250 220 500 0,5 10 45 15 0,29 0,2 

Rakenne 180 165 360 0,5 5 45 15 0,29 0,2 

  

3.2.1  Koekohde I 

Laskentojen ja simulaatioiden tekeminen aloitettiin koekohteen II tiedoilla. Täs-

tä syystä herkkyystarkasteluja on tehty enemmän koekohteen II geometrioilla 

ja näin ollen myös laskentatulokset vastaavat paremmin mitattua tierakenteen 

käyttäytymistä. Käytetyt rakennekerrosten laskentaparametrit siirrettiin sel-

laisenaan koekohteen I geometriaan, ja siitä huolimatta vastaavuus on kohtuul-

linen. 

Kuvassa 10 on esitetty mittauksista, laskennoista ja simulaatioista määritetyt 

taipumasuppilot koekohteessa I. Verrattuna mitattuihin arvoihin, etenkin FEM-

laskennan tuloksessa on jonkin verran poikkeamaa alkaen noin 0,6 m etäisyy-

dellä kuormituksen keskipisteestä. Tämän selittyy todennäköisesi käytetystä 
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melko alhaisesta pohjamaan moduuliarvosta. Tässä vaiheessa pohjamaan mo-

duuliarvoon ei kuitenkaan tehty muutoksia verrattuna kappaleessa 3.1.1 takai-

sinlaskettuun arvoon, koska rakenteesta ei ollut käytössä mitattua jännitysti-

laa tutkimuksen alkuvaiheessa. 

 

Kuva 10.  Kerrosrakennemallilaskennasta ja FEM-simulaatiosta määritetyt 

taipumasuppilot verrattuna TSD-mittauksista määritettyihin 

taipumasuppiloihin koekohteessa I. 

Taulukossa 10 on esitetty FEM-simulaatiosta pääjännitysten avulla määritetyt 

resilient-moduulit sitomattomissa rakennekerroksissa koekohteessa I. Vastaa-

vat moduuliarvot kerrosrakennemallilla määritettynä on esitetty taulukossa 11. 

Verrattuna taulukossa 9 esitettyihin sekanttimoduuleihin, lasketut resilient-

moduulit ovat jonkin verran alhaisempia, mutta kuitenkin selvästi korkeampia 

kuin normaalisti kantavuusmitoituksessa käytetyt moduuliarvot. Jännitystilan 

tarkempi tunteminen ja analysointi auttavat tarkentamaan käytettäviä lasken-

taparametreja. 

Taulukko 10.  FEM-simulaatiosta määritetyistä pääjännityksistä k-theta- ja 

Uzanin malleilla lasketut resilient-moduulit sitomattomille 

rakennekerroksille koekohteessa I. 

FEM-model 

 

sig 1 sig 2 sig 3 sig 0 

 Base 241,9 23,68 11,87 100 

 Subbase 68,97 14,52 6,231 100 

 Structure 32,15 13,86 7,152 100 

 Convert to k-theta 

 

k1 k2 Theta Mr 

 Base 2500 0,5 277,45 416 

 Subbase 2500 0,5 89,721 237 

 Structure 2500 0,5 53,162 182 
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Convert to Uzan 

 

k1 k2 k3 tau oct Mr 

Base 2000 0,7 -0,2 105,7635 404 

Subbase 2000 0,7 -0,2 27,82823 239 

Structure 2000 0,7 -0,2 10,5642 201 

 

Taulukko 11.  Kerrosrakennemallilla tehdyistä laskelmista määritetyistä 

pääjännityksistä k-theta- ja Uzanin malleilla lasketut resilient-

moduulit sitomattomille rakennekerroksille koekohteessa I. 

MLET 

 
sig1 sig2 sig3 sig0 

Strucutural 

weight 

Base 227,9 10,85 10,85 100 3,7 

Subbase 47,43 21,07 21,07 100 9,05 

Structure 10,54 9,289 9,289 100 13,75 

Convert to k-theta 

 
k1 k2 Theta Mr 

 
Base 2500 0,5 249,6 395 

 
Subbase 2500 0,48 89,57 237 

 
Structure 2500 0,46 29,118 142 

 

      
Convert to Uzan 

 
k1 k2 k3 tau oct Mr 

Base 2000 0,7 -0,2 102,3184 378 

Subbase 2000 0,7 -0,2 12,42622 281 

Structure 2000 0,7 -0,2 0,589727 235 

3.2.2  Koekohde II 

Kuvassa 11 on esitetty mittauksista, laskennoista ja simulaatioista määritetyt 

taipumasuppilot koekohteessa II. Määritettyjen taipumasuppiloiden perusteel-

la näyttää siltä, että rakennekerroksille valitut korkeammat moduuliarvot vas-

taavat rakenteen käyttäytymistä verrattain hyvin. Koekohteelle II tehtiin myös 

simulaatio, jossa laskentaparametreina käytettiin tierakenteen kuormituskes-

tävyysmitoituksessa perinteisesti käytettäviä rakennekerrosmoduuleja. Tästä 

FEM-simulaatiosta määritetty taipumasuppilo poikkeaa merkittävästi mitatus-

ta käyttäytymisestä. 
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Kuva 11.  Kerrosrakennemallilaskennasta ja FEM-simulaatiosta määritetyt 

taipumasuppilot verrattuna TSD-mittauksista määritettyihin 

taipumasuppiloihin koekohteessa II. 

Taulukossa 12 on esitetty FEM-simulaatiosta pääjännitysten avulla määritetyt 

resilient-moduulit sitomattomissa rakennekerroksissa koekohteessa II. Vas-

taavat moduuliarvot kerrosrakennemallilla määritettynä on esitetty taulukossa 

13. Verrattuna taulukossa 9 esitettyihin sekanttimoduuleihin, lasketut resilient-

moduulit ovat samaa suuruusluokkaa ja selvästi korkeampia kuin normaalisti 

kantavuusmitoituksessa käytetyt moduuliarvot. Jännitystilan tarkempi tunte-

minen ja analysointi auttavat tässäkin tapauksessa tarkentamaan käytettäviä 

laskentaparametreja. 

Taulukko 12. FEM-simulaatiosta määritetyistä pääjännityksistä k-theta- ja 

Uzanin malleilla lasketut resilient-moduulit sitomattomille 

rakennekerroksille koekohteessa II. 

FEM-model 

 

sig1 sig2 sig3 sig0 

 Base 355,7 27,62 16,28 100 

 Subbase 75,72 16,25 6,952 100 

 Structure 37,35 14,92 7,491 100 

 Convert to k-theta 

 

k1 k2 Theta Mr 

 Base 2500 0,5 399,6 500 

 Subbase 2500 0,5 98,922 249 

 Structure 2500 0,5 59,761 193 

 

      Convert to Uzan 

 

k1 k2 k3 tau oct Mr 

Base 2000 0,7 -0,2 157,3994 482 

Subbase 2000 0,7 -0,2 30,46341 252 

Structure 2000 0,7 -0,2 12,69232 211 
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Taulukko 13. Kerrosrakennemallilla tehdyistä laskelmista määritetyistä 

pääjännityksistä k-theta- ja Uzanin malleilla lasketut resilient-

moduulit sitomattomille rakennekerroksille koekohteessa II. 

MLET 

 
sig1 sig2 sig3 sig0 Structural weight 

Base 305,8 10,21 10,21 100 3,7 

Subbase 78,39 13,44 13,43 100 9,05 

Structure 20,12 5,663 5,663 100 16,95 

Convert to k-theta 

 
k1 k2 Theta Mr 

 
Base 2500 0,5 329,92 454 

 
Subbase 2500 0,48 114,31 267 

 
Structure 2500 0,46 48,396 179 

 

      
Convert to Uzan 

 
k1 k2 k3 tau oct Mr 

Base 2000 0,7 -0,2 139,3425 432 

Subbase 2000 0,7 -0,2 30,62008 278 

Structure 2000 0,7 -0,2 6,815095 206 

3.3  Rakenneanalyysit monikerroslaskennan ja 

elementtimenetelmän avulla rakenteen 

parantamisen ja rakenneinstrumentointien 

jälkeen 

Ensimmäisen vaiheen laskentaparametreina FEM-malleissa käytettiin taulukon 

9 mukaisia arvoja. Sitomattomien rakennekerrosten materiaalimallina käytet-

tiin Hardening Soil-materiaalimallia, joka kuvaa karkearakeisen materiaalin 

käyttäytymistä isotrooppisen myötölujittumisen avulla. Kerrosrakennemallilla 

tehdyissä laskelmissa materiaalien jäykkyyttä kuvaava E-moduuli oli sama kuin 

FEM-malleissa materiaalin sekanttimoduuli E50. Toisessa laskentavaiheessa 

sitomattomille rakennekerroksille käytetyt, päivitetyt laskentaparmetrit on 

esitetty taulukossa 14. 

Taulukko 14. FEM-mallinnuksessa sitomattomille rakennekerroksille käytetyt 

laskentaparametrit 2. vaiheessa. 

 
E50 Eoed Eur m c phi psi K0 v ur 

Kantava 500 500 1000 0,5 20 50 20 0,33 0,2 

Jakava 350 350 700 0,5 10 45 15 0,33 0,2 

Rakenne 250 250 500 0,5 5 45 15 0,33 0,2 
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3.3.1  Koekohde I 

Kuvassa 12 on esitetty mittauksista, laskennoista ja simulaatioista määritetyt 

taipumasuppilot koekohteessa I. Verrattuna mitattuihin arvoihin, etenkin FEM-

laskennan tuloksessa on jonkin verran poikkeamaa, eli näillä laskentaparamet-

reilla rakenteen yläosa toimii jonkin verran jäykemmin verrattuna mitattuun 

käyttäytymiseen. 

Kuva 12.  Kerrosrakennemallilaskennasta ja FEM-simulaatiosta määritetyt 

taipumasuppilot verrattuna PPL-mittauksista määritettyihin 

taipumasuppiloihin koekohteessa I. 

Taulukossa 15 on esitetty FEM-simulaatiosta pääjännitysten avulla määritetyt 

resilient-moduulit sitomattomissa rakennekerroksissa koekohteessa I. Vastaa-

vat moduuliarvot kerrosrakennemallilla määritettynä on esitetty taulukossa 16. 

Verrattuna taulukossa 9 esitettyihin sekanttimoduuleihin, lasketut resilient-

moduulit ovat samaa suuruusluokkaa käytettyjen sekanttimoduulien arvojen 

kanssa. Jännitystilan tarkempi tunteminen ja analysointi auttavat tarkenta-

maan käytettäviä laskentaparametreja. 

Taulukko 15. FEM-simulaatiosta määritetyistä pääjännityksistä k-theta- ja 

Uzanin malleilla lasketut resilient-moduulit sitomattomille 

rakennekerroksille koekohteessa I. 

FEM-model 

 

sig1 sig2 sig3 sig0 

 Base 279,6 70,32 69,89 100 

 Subbase 78,68 18,45 21,1 100 

 Structure 34,34 9,114 9,92 100 

 Convert to k-theta 

 

k1 k2 Theta Mr 

 Base 2500 0,5 419,81 512 

 Subbase 2500 0,5 118,23 272 

 Structure 2500 0,5 53,374 183 
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Convert to Uzan 

 

k1 k2 k3 tau oct Mr 

Base 2500 0,7 -0,2 98,75705 684 

Subbase 2500 0,7 -0,2 27,78915 363 

Structure 2500 0,7 -0,2 11,7063 247 

 

Taulukko 16. Kerrosrakennemallilla tehdyistä laskelmista määritetyistä 

pääjännityksistä k-theta- ja Uzanin malleilla lasketut resilient-

moduulit sitomattomille rakennekerroksille koekohteessa I. 

MLET 

 
sig1 sig2 sig3 sig0 

Strucutural 

weight 

Base 272,3 16,08 16,08 100 7,45 

Subbase 67,31 13,05 13,05 100 12,8 

Structure 18,67 5,68 5,68 100 20,7 

Convert to k-theta 

 
k1 k2 Theta Mr 

 
Base 2500 0,5 311,91 442 

 
Subbase 2500 0,5 106,21 258 

 
Structure 2500 0,5 50,73 178 

 

      
Convert to Uzan 

 
k1 k2 k3 tau oct Mr 

Base 2500 0,7 -0,2 120,7833 534 

Subbase 2500 0,7 -0,2 25,57841 343 

Structure 2200 0,7 -0,2 6,123545 239 

 

3.3.2  Koekohde II 

Kuvassa 11 on esitetty mittauksista, laskennoista ja simulaatioista määritetyt 

taipumasuppilot koekohteessa II. Määritettyjen taipumasuppiloiden perusteel-

la näyttää siltä, että rakennekerroksille valitut korkeammat moduuliarvot vas-

taavat rakenteen käyttäytymistä verrattain hyvin. Koekohteelle II tehtiin myös 

simulaatio, jossa laskentaparametreina käytettiin tierakenteen kuormituskes-

tävyysmitoituksessa perinteisesti käytettäviä rakennekerrosmoduuleja. Tästä 

FEM-simulaatiosta määritetty taipumasuppilo poikkeaa merkittävästi mitatus-

ta käyttäytymisestä. 
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Kuva 13.  Kerrosrakennemallilaskennasta ja FEM-simulaatiosta määritetyt 

taipumasuppilot verrattuna PPL-mittauksista määritettyihin 

taipumasuppiloihin koekohteessa II. 

Taulukossa 17 on esitetty FEM-simulaatiosta pääjännitysten avulla määritetyt 

resilient-moduulit sitomattomissa rakennekerroksissa koekohteessa II. Vas-

taavat moduuliarvot kerrosrakennemallilla määritettynä on esitetty taulukossa 

18. Verrattuna taulukossa 8 esitettyihin sekanttimoduuleihin, lasketut resilient-

moduulit ovat samaa suuruusluokkaa ja selvästi korkeampia kuin normaalisti 

kantavuusmitoituksessa käytetyt moduuliarvot. Jännitystilan tarkempi tunte-

minen ja analysointi auttaavat tarkentamaan käytettäviä laskentaparametreja. 

Taulukko 17. FEM-simulaatiosta määritetyistä pääjännityksistä k-theta- ja 

Uzanin malleilla lasketut resilient-moduulit sitomattomille 

rakennekerroksille koekohteessa II. 

FEM-model 

 

sig1 sig2 sig3 sig0 

 Base 226,2 42,33 27,56 100 

 Subbase 67,84 21,36 12,56 100 

 Structure 44 11,37 10,96 100 

 Convert to k-theta 

 

k1 k2 Theta Mr 

 Base 2500 0,5 296,09 430 

 Subbase 2500 0,5 101,76 252 

 Structure 2500 0,5 66,33 204 

 

      Convert to Uzan 

 

k1 k2 k3 tau oct Mr 

Base 2500 0,7 -0,2 90,35989 545 

Subbase 2500 0,7 -0,2 24,25263 336 

Structure 2500 0,7 -0,2 15,47947 272 
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Taulukko 18. Kerrosrakennemallilla tehdyistä laskelmista määritetyistä 

pääjännityksistä k-theta- ja Uzanin malleilla lasketut resilient-

moduulit sitomattomille rakennekerroksille koekohteessa II. 

MLET 

 
sig1 sig2 sig3 sig0 

Strucutural 

weight 

Base 231,5 17,15 17,15 100 7,45 

Subbase 67,21 11,53 11,53 100 12,8 

Structure 25,62 4,12 4,12 100 20,7 

Convert to k-theta 

 
k1 k2 Theta Mr 

 
Base 2500 0,5 273,25 413 

 
Subbase 2500 0,5 103,07 254 

 
Structure 2500 0,5 54,56 185 

 

      
Convert to Uzan 

 
k1 k2 k3 tau oct Mr 

Base 2500 0,7 -0,2 101,0456 504 

Subbase 2500 0,7 -0,2 26,2478 334 

Structure 2200 0,7 -0,2 10,1352 228 
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4  Rakennemallinukset koekuormituksiin 

perustuvien mittausten perusteella 

4.1  Koekuormitukset 

Aurora-älytiejaksolla tehtiin kaksi koekuormitussarjaa 9-akselisella, 76 tonnin 

ajoneuvolla. Koekuormituksissa käytetty ajoneuvo on esitetty kuvassa 14 ja 

ajoneuvon akseli- ja rengastiedot taulukossa 18. 

 

Kuva 14.  Koekuormitusajoneuvo. 
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Taulukko 19.  Kuormitusajoneuvon akseli- ja rengastiedot. 

       
Ohjaus 

  

 
Ohjaus 

 
3-akselinen teli 

  

Akseli 1 
 

2 
 

3 
 

4 
  

Akselikuorma 

(kg) 
7500 

 
11500 

 
9500 

 
8700 

  

Rengastyyppi 

Single 
 

Pari 
 

Pari 
 

Single 
  

385/65 

R22.5  

315/80 

R22.5  

315/80 

R22.5  

385/65 

R22.5   

Akseliväli 

(mm)  
4000 

 
1450 

 
1450 

 
4900 

 

Rengaspaine,  

arvioitu (kPa) 
800-850 

          

 
2-akselinen teli 

 
3-akselinen teli 

Akseli 5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

Akselikuorma 

(kg) 
37100 

Rengastyyppi 

Pari 
 

Pari 
 

Pari 
 

Pari 
 

Single 

315/80 

R22.5  

315/80 

R22.5  

315/80 

R22.5  

315/80 

R22.5  

385/65 

R22.5 

Akseliväli 

(mm)  
1450 

 
3750 

 
1450 

 
1450 

 

Rengaspaine,  

arvioitu (kPa) 
800-850 

Ensimmäinen koekuormitus tehtiin 24.7.2018 ja toinen koekuormitus 10.10.2018. 

Tarkoituksena oli saada koekuormituksiin lämpötilaltaan mahdollisimman pal-

jon toisistaan poikkeavat olosuhteet, jotta päällystekerrosten lämpötila ja sitä 

kautta jäykkyys vaihtelisivat mahdollisimman paljon kuitenkin siten, että sito-

mattomat rakennekerrokset ovat sulia. Ensimmäisessä koekuormituksessa 

päällysteen pinnan lämpötila oli noin 38...45 C ja toisessa koekuormituksessa 

noin 0…2 C. 

 

Molemmissa koekuormituksissa ajettiin 18 ajoa vaihdellen kuormitusajoneuvon 

ajolinjaa instrumentoitujen koekohteiden kohdalla, jotta kuormituksen aiheut-

tamasta jännitys-muodonmuutostilasta saatiin kattava käsitys. 

 

Koekuormitusten mittausdataa ja –instrumentointeja ei tässä yhteydessä esi-

tellä tarkemmin, vaan niitä käsitellään tarkemmin myöhemmin ilmestyvässä 

Aurora-tutkimuspalvelu-kokonaisuutta käsittelevässä raportissa. Tulosesi-

merkki instrumentoiduista koekohteista saatavasta datasta on esitetty kuvas-

sa 15. 
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Kuva 15.  Tulosesimerkki instrumentointikohteilta saatavasta datasta, 

koekohde I, mitattu pystyjännitystaso kantavan kerroksen 

alaosassa. 

4.2  Koekuormitusten mallintaminen 

Koekuormitusten mallintaminen tehtiin PLAXIS 3D-ohjelmistolla. Koekohteiden 

rakennemalleja päivitettiin mallin pituuden osalta, jotta koko kuormitusajoneu-

vo mahtuu samaan malliin. Esimerkki päivitetystä rakennemallista on esitetty 

kuvassa 16. Ajoneuvon kuormaa kuvataan renkaan kosketuspintojen avulla. 

Kosketuspinnan koko on määritetty ajoneuvon rengastyyppien ja akselikuor-

mien avulla vastaamaan rengaspainetta 850 kPa.  

 

 

Kuva 16.  Koekuormitusten mallintamista varten tehty rakennemalli. 
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Koekuormitusten mallintamisen yhteydessä tehtiin suuri määrä herkkyystar-

kasteluja rakennekerrosten ja pohjamaan laskentaparametreille. Herkkyystar-

kasteluja ei käydä tässä raportissa yksityiskohtaisesti läpi. Sitomattomien ra-

kennekerrosten laskentaparametreina on käytetty taulukossa 14 esitettyjä 

Hardening Soil-mallin parametreja. Päällysteen ja pohjamaan mallinnuksessa 

on käytetty lineaarielastista materiaalimallia. Laskentaparametrit on esitetty 

taulukossa 20. Iterointien ja herkkyystarkastelujen perusteella todettiin, ettei 

luvussa 2 Odemarkin menetelmällä takaisinlaskettuja pohjamaan moduuliar-

voja voida käyttää pohjamaakerrokselle, koska rakenteessa toteutuva jännitys-

tila jäi tällöin alhaisemmaksi kuin koekuormituksissa mitattu. 

Taulukko 20. Päällystekerrokselle ja pohjamaalle käytetyt laskentaparametrit 

koekuormituksia simuloivissa malleissa. 

 

E (MPa) v (-) 

Päällyste, 

kesä 1500 0,35 

Päällyste, 

syksy 10 000 0,35 

Pohjamaa 

4940 100 0,35 

Pohjamaa 

5750 125 0,35 

 



Väyläviraston julkaisuja 68/2020  34 

 
 

 

5  Mittausten ja simulointitulosten vertailu 

Mitatut vasteet ja mallinnuksen avulla simuloidut vasteet esitetään seuraavis-

sa kappaleissa segmenteittäin seuraavasti: 

 tien pinnan taipuma (koekohteelta I) 

 kantavan kerroksen yläosan pystyjännitys 

 kantavan kerroksen alaosan pystyjännitys 

 asfaltin alapinnan venymä 

Jokaiseen segmenttiin kuuluu kuusi vertailutulosta, kolme paripyöräakselin ja 

kolme yksittäispyöräakselin tuloskuvaajaa. Tällä tavalla saadaan vertailtua 

erisuuruisia kuormituksia ja kahta eri rengastyyppiä. FEM-mallinnuksissa kai-

kille akseleille on käytetty vakiorengaspainetta. Yksittäispyörissä havaittavat 

erot mittausten ja simuloitujen vasteiden välillä selittynevät pääosin yksittäis-

pyörälle suhteellisen alhaisesta rengaspaineotaksumasta (850 kPa). Tulosver-

tailu on esitetty siten, että yksittäiset pisteet kuvaavat eri antureiden mittaa-

mia maksimiarvoja ja yhtenäinen viiva kuvaa mallinnustulosta. Ensimmäiset 

kolme kuvaa esittävät paripyöräkonfiguraatioiden tulosvertailua ja kolme jäl-

kimmäistä yksittäispyörien konfiguraatioita. Tulosta edustavat akselipainot 

olivat: 
 

o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

5.1  Koekohde I 

5.1.1  Koekuormitus I (korkea päällysteen lämpötila) 

Tien pinnan taipumat 

Kuvissa 17–22 on esitetty tien pinnan taipumat koekohteessa I kesällä koekuor-

mituksessa I. Paripyörien mitatut ja mallinnetut taipumat vastaavat toisiaan 

verrattain hyvin. Yksittäispyörien osalta mallinnus tuottaa jonkin verran 

pienempiä tuloksia. Ainakin osa erosta selittynee yksittäispyörissä mahdolli-

sesti olleella suuremmalla rengaspaineella. Ajoneuvossa käytettävän rengas-

paineen suuruus vaikuttaa tierakenteen käyttäytymiseen merkittävästi raken-

teen yläosissa.  Mallinnettu taipuma tuottaa myös laakeamman taipuma-

suppilon. Suppilon laakeampi muoto selittyy staattisella laskentamallilla, jossa 

jännitys-muodonmuutostilan muovautuessa päällysteen pinta taipuu pidem-

mältä matkalta verrattuna nopeaan dynaamiseen kuormitukseen. 
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Kuva 17.  11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut taipumat, 

koekohde I, koekuormitus I. 

Kuva 18.  9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut taipumat, 

koekohde I, koekuormitus I. 
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Kuva 19.  8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut taipumat, 

koekohde I, koekuormitus I. 

Kuva 20.  7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut taipumat, 

koekohde I, koekuormitus I. 
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Kuva 21.  8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut taipumat, 

koekohde I, koekuormitus I. 

Kuva 22.  7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut taipumat, 

koekohde I, koekuormitus I. 
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Pystyjännitykset kantavan kerroksen yläosassa 

Kuvissa 23-28 on esitetty kantavan kerroksen yläosan pystyjännitykset 

koekohteessa I kesällä tehdyssä koekuormituksessa I. Paripyörien mitatut ja 

mallinnetut jännitykset vastaavat toisiaan verrattain hyvin. Yksittäispyörien 

osalta mallinnus tuottaa jonkin verran pienempiä tuloksia. Ero on pitkälti 

rinnastettavissa eroihin rakenteen maksimitaipumassa.  

Kuva 23.  11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut 

pystyjännitystasot kantavan kerroksen yläosassa, koekohde I, 

koekuormitus I. 

Kuva 24.  9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitystasot kantavan kerroksen yläosassa, koekohde I, 

koekuormitus I. 
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Kuva 25.  8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut pystyjännitys-

tasot kantavan kerroksen yläosassa, koekohde I, koekuormitus I. 

Kuva 26. 7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitystasot kantavan kerroksen yläosassa, koekohde I, 

koekuormitus I. 
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Kuva 27. 8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitystasot kantavan kerroksen yläosassa, koekohde I, 

koekuormitus I. 

Kuva 28. 7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitystasot kantavan kerroksen yläosassa, koekohde I, 

koekuormitus I. 
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Pystyjännitykset kantavan kerroksen alaosassa 

Kuvissa 29-34 on esitetty kantavan kerroksen alaosan pystyjännitykset koe-

kohteessa I kesällä tehdyssä koekuormituksessa I. Paripyörien mitatut ja 

mallinnetut jännitykset vastaavat toisiaan hyvin. Yksittäispyörien osalta ero 

mitatun ja mallinnetun maksimiarvon välillä pienenee, kun mennään syvem-

mälle rakenteessa.  

Kuva 29.  11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitystasot kantavan kerroksen alaosassa, koekohde I, 

koekuormitus I. 

Kuva 30. 9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitystasot kantavan kerroksen alaosassa, koekohde I, 

koekuormitus I. 
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Kuva 31.  8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitystasot kantavan kerroksen alaosassa, koekohde I, 

koekuormitus I. 

Kuva 32.  7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitystasot kantavan kerroksen alaosassa, koekohde I, 

koekuormitus I. 
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Kuva 33. 8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitystasot kantavan kerroksen alaosassa, koekohde I, 

koekuormitus I. 

Kuva 34.  7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitystasot kantavan kerroksen alaosassa, koekohde I, 

koekuormitus I. 

Asfaltin alapinnan venymät 

Kuvissa 35-40 on esitetty asfaltin alapinnan venymät koekohteessa I kesällä 

tehdyssä koekuormituksessa I. Mitatut ja mallinnetut venymät ovat samaa 

suuruusluokkaa yksittäis- ja paripyörillä. Staattinen laskenta saattaa tuottaa 

aavistuksen suurempia venymiä mallintamalla verrattuna mitattuihin arvoihin. 

On kuitenkin huomionarvoista, että koekuormituksen I ja II väliset erot mallin-

netuissa asfaltin alapinnan venymissä ovat merkittäviä, ja mallinnuksessa on 

vaihdettu ainoastaan päällysteen jäykkyyttä arvioidun lampötilan perusteella. 
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Päällysteen lämpötilalla on siis merkittävä vaikutus tierakenteen käyttäyty-

miseen. Vaikka rakenne mitoitetaan + 20 C lämpötilaa vastaavilla paramet-

reilla, näyttää kuormitusvaikutus olevan hyvin erisuuruinen eri lämpötiloissa. 

Verrattuna esimerkiksi PPL-mittauksista takaisinlaskettuihin päällysteen 

venymiin (noin 200-250 m) mitatut ja mallinnetut asfaltin alapinnan venymät 

ovat merkittävästi suurempia (noin 300-400 m). Näin suurella vaihtelulla taas 

on merkittävä vaikutus päällysteen kuormituskestävyyteen. 

Kuva 35.  11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde I, koekuormitus I. 

Kuva 36.  9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde I, koekuormitus I. 
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Kuva 37.  8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde I, koekuormitus I. 

Kuva 38.  7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde I, koekuormitus I. 
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Kuva 39.  8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde I, koekuormitus I. 

Kuva 40.  7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde I, koekuormitus I. 
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5.1.2  Koekuormitus II (matala päällysteen lämpötila) 

Tien pinnan taipuma 

Kuvissa 41-46 on esitetty tien pinnan taipumat koekohteessa I syksyllä 

koekuormituksessa II. Kuvista havaitaan, että mitatuissa taipumissa on suuria 

eroja mittausten välillä. Koekuormituksia edeltävänä yönä oli pakkasta noin -

8 C, joten tierakenteen yläosa on ollut ainakin osittain jäässä koekuormitusten 

aikana. Tämä luonnollisesti vaikuttaa mittaustuloksiin jonkin verran. Kaikkiaan 

trendi on kuitenkin samankaltainen kuin kesän mittauksissa. Paripyörien osalta 

mitatut ja mallinnetut taipumat ovat vertailukelpoisia, yksittäispyörien osalta 

mitatut taipumat ovat hieman suurempia verrattuna mallinnettuihin taipumiin. 

 

Kuva 41.  11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut tien pinnan 

taipumat, koekohde I, koekuormitus II. 

 

Kuva 42.  9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut tien pinnan 

taipumat, koekohde I, koekuormitus II. 
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Kuva 43.  8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut tien pinnan 

taipumat, koekohde I, koekuormitus II. 

 

 

Kuva 44.  7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut tien pinnan 

taipumat, koekohde I, koekuormitus II. 
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Kuva 45.  8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut tien pinnan 

taipumat, koekohde I, koekuormitus II. 

 

 

Kuva 46. 7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut tien pinnan 

taipumat, koekohde I, koekuormitus II. 
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Pystyjännitys kantavan kerroksen yläosassa 

Kuvissa 47-52 on esitetty kantavan kerroksen yläosan pystyjännitykset 

koekohteessa I syksyllä tehdyssä koekuormituksessa II. Mitatut ja mallinnetut 

jännitykset vastaavat toisiaan Pääosin hyvin. Yksittäisissä mittauksissa on 

saatu suurempia jännityksiä verrattuna mallinnettuihin. Ero selittynee sillä, 

että osassa kuormituksista jäässä ollut tien pinta on toiminut vielä suurem-

malla jäykkyysmoduulilla, jolloin osassa mittauksia on saatu suuremmat 

jännitykset. Osa mittauksista taas vastaa hyvin mallinnettuja arvoja. 

 

 

Kuva 47. 11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut kantavan 

kerroksen yläosan pystyjännitykset, koekohde I, koekuormitus II. 

 

 

Kuva 48.  9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut kantavan 

kerroksen yläosan pystyjännitykset, koekohde I, koekuormitus II. 

 



Väyläviraston julkaisuja 68/2020  51 

 
 

 

 

Kuva 49.  8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut kantavan 

kerroksen yläosan pystyjännitykset, koekohde I, koekuormitus II. 

 

 

Kuva 50.  7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut kantavan 

kerroksen yläosan pystyjännitykset, koekohde I, koekuormitus II. 
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Kuva 51.  8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut kantavan 

kerroksen yläosan pystyjännitykset, koekohde I, koekuormitus II. 

 

 

Kuva 52. 7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut kantavan 

kerroksen yläosan pystyjännitykset, koekohde I, koekuormitus II. 
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Pystyjännitys kantavan kerroksen alaosassa 

Kuvissa 53-58 on esitetty kantavan kerroksen alaosan pystyjännitykset 

koekohteessa I syksyllä tehdyssä koekuormituksessa II. Mitatut ja mallinnetut 

jännitykset vastaavat toisiaan suhteellisen hyvin. Mallinnetut jännitykset on 

aavistuksen suurempia verrattuna mitattuihin. Myös tämä tukisi arviota tien 

pinnan jäätymisestä. Kun siirrytään syvemmälle rakenteeseen, jännitykset 

jakautuvat joka tapauksessa, mutta vielä tehokkaammin jos tierakenteen 

yläosa on jäässä ja toimii laattamaisena rakenteena, joka jakaa kuormituksia 

entistä tehokkaammin. 

 

Kuva 53.  11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut kantavan 

kerroksen alaosan pystyjännitykset, koekohde I, koekuormitus II. 

 

 

Kuva 54.  9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut kantavan 

kerroksen alaosan pystyjännitykset, koekohde I, koekuormitus II. 
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Kuva 55.  8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut kantavan 

kerroksen alaosan pystyjännitykset, koekohde I, koekuormitus II. 

 

 

Kuva 56. 7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut kantavan 

kerroksen alaosan pystyjännitykset, koekohde I, koekuormitus II. 
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Kuva 57.  8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut kantavan 

kerroksen alaosan pystyjännitykset, koekohde I, koekuormitus II. 

 

 

Kuva 58.  7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut kantavan 

kerroksen alaosan pystyjännitykset, koekohde I, koekuormitus II. 

 

Asfaltin alapinnan venymät 

Kuvissa 59-64 on esitetty asfaltin alapinnan venymät koekohteessa I syksyllä 

tehdyssä koekuormituksessa II. Mitatut ja mallinnetut venymät ovat samaa 

suuruusluokkaa yksittäis- ja paripyörillä. Staattinen laskenta saattaa tuottaa 

aavistuksen suurempia venymiä mallintamalla verrattuna mitattuihin arvoihin. 

Samoin oletettavasti osin jäässä ollut tierakenteen yläosa vaikuttaa mitattuihin 

arvoihin. 
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On syytä huomauttaa uudelleen, että koekuormituksen I ja II väliset erot 

mallinnetuissa asfaltin alapinnan venymissä ovat merkittäviä, ja mallin-

nuksessa on vaihdettu ainoastaan päällysteen jäykkyyttä arvioidun lampötilan 

perusteella. Päällysteen lämpötilalla on siis merkittävä vaikutus tierakenteen 

käyttäytymiseen. Vaikka rakenne mitoitetaan + 20 C lämpötilaa vastaavilla 

parametreilla, näyttää kuormitusvaikutus olevan hyvin erisuuruinen eri lämpö-

tiloissa. 

 

 

Kuva 59. 11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde I, koekuormitus II. 

 

 

 

Kuva 60.  9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde I, koekuormitus II. 
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Kuva 61.  8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde I, koekuormitus II. 

 

 

Kuva 62.  7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde I, koekuormitus II. 
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Kuva 63.  8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde I, koekuormitus II. 

 

 

Kuva 64. 7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde I, koekuormitus II. 
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5.2  Koekohde II 

5.2.1  Koekuormitus I (korkea päällysteen lämpötila) 

Pystyjännitys kantavan kerroksen yläosassa 

Kuvissa 65-70 on esitetty kantavan kerroksen yläosan pystyjännitykset 

koekohteessa II kesällä tehdyssä koekuormituksessa I. Paripyörien mitatut ja 

mallinnetut jännitykset vastaavat toisiaan verrattain hyvin. Yksittäispyörien 

osalta mallinnus tuottaa jonkin verran pienempiä tuloksia. Syyt eroihin on 

käsitelty kappaleesssa 5.1.1.  

Kuva 65.  11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen yläosassa, koekohde II, 

koekuormitus I. 

Kuva 66.  9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen yläosassa, koekohde II, 

koekuormitus I. 
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Kuva 67. 8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut pystyjännitykset 

kantavan kerroksen yläosassa, koekohde II, koekuormitus I. 

Kuva 68.  7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen yläosassa, koekohde II, 

koekuormitus I. 
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Kuva 69.  8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen yläosassa, koekohde II, 

koekuormitus I. 

Kuva 70.  7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen yläosassa, koekohde II, 

koekuormitus I. 
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Pystyjännitys kantavan kerroksen alaosassa 

Kuvissa 71-76 on esitetty kantavan kerroksen alaosan pystyjännitykset koe-

kohteessa II kesällä tehdyssä koekuormituksessa I. Mitatut ja mallinnetut 

jännitykset vastaavat toisiaan melko hyvin.  

Kuva 71. 11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen alaosassa, koekohde II, 

koekuormitus I. 

Kuva 72.  9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen alaosassa, koekohde II, 

koekuormitus I. 
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Kuva 73.  8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut pystyjännitykset 

kantavan kerroksen alaosassa, koekohde II, koekuormitus I. 

Kuva 74. 7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen alaosassa, koekohde II, 

koekuormitus I. 
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Kuva 75.  8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen alaosassa, koekohde II, 

koekuormitus I. 

Kuva 76.  7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen alaosassa, koekohde II, 

koekuormitus I. 
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Asfaltin alapinnan venymät 

Kuvissa 77-82 on esitetty asfaltin alapinnan venymät koekohteessa II kesällä 

tehdyssä koekuormituksessa I. Mitatut ja mallinnetut venymät vastaavat 

toisiaan kohtuullisen hyvin. Huomionarvoista on kuitenkin, että staattisessa 

FEM-laskennassa saadaan keskimäärin ehkä aavistuksen pienempiä arvoja 

kuin mittauksissa. Päällyste siis näyttää mittausten perusteella venyvän vielä 

enemmän nopeassa dynaamisessa kuormituksessa, kun päällysteen lämpötila 

on korkea. 

 

Kuva 77.  11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde II, koekuormitus I. 

Kuva 78.  9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde II, koekuormitus I. 
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Kuva 79. 8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde II, koekuormitus I. 

Kuva 80.  7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde II, koekuormitus I. 
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Kuva 81.  8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde II, koekuormitus I. 

Kuva 82.  7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde II, koekuormitus I. 
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5.2.2  Koekuormitus II (matala päällysteen lämpötila) 

Pystyjännitys kantavan kerroksen yläosassa 

Kuvissa 83-88 on esitetty kantavan kerroksen yläosan pystyjännitykset 

koekohteessa II syksyllä tehdyssä koekuormituksessa II. Mitatut ja mallinnetut 

jännitykset vastaavat toisiaan hyvin. Mallinnetut jännitykset ovat keskimäärin 

hieman suurempia kuin mitatut. Osasyy tähän on todennäköisesti pinnasta 

jäässä ollut tierakenne, jonka vaikutuksia käisteltiin jo kappaleessa 5.1.2. 

Kuva 83.  11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen yläosassa, koekohde II, 

koekuormitus II. 

Kuva 84.  9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen yläosassa, koekohde II, 

koekuormitus II. 
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Kuva 85.  8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut pystyjännitykset 

kantavan kerroksen yläosassa, koekohde II, koekuormitus II. 

Kuva 86.  7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen yläosassa, koekohde II, 

koekuormitus II. 
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Kuva 87.  8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen yläosassa, koekohde II, 

koekuormitus II. 

Kuva 88.  7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen yläosassa, koekohde II, 

koekuormitus II. 
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Pystyjännitys kantavan kerroksen alaosassa 

Kuvissa 89-94 on esitetty kantavan kerroksen alaosan pystyjännitykset 

koekohteessa II syksyllä tehdyssä koekuormituksessa II. Mitatut ja mallinnetut 

jännitykset vastaavat toisiaan suhteellisen hyvin. Mallinnetut jännitykset ovat 

hieman suurempia kuin mitatut. Osasyy tähän on todennäköisesti pinnasta 

jäässä ollut tierakenne, jonka vaikutuksia käisteltiin jo kappaleessa 5.1.2. 

 

Kuva 89.  11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen alaosassa, koekohde II, 

koekuormitus II. 

Kuva 90.  9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen alaosassa, koekohde II, 

koekuormitus II. 
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Kuva 91.  8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut pystyjännitykset 

kantavan kerroksen alaosassa, koekohde II, koekuormitus II. 

Kuva 92.  7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen alaosassa, koekohde II, 

koekuormitus II. 
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Kuva 93.  8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen alaosassa, koekohde II, 

koekuormitus II. 

Kuva 94.  7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut pysty-

jännitykset kantavan kerroksen alaosassa, koekohde II, 

koekuormitus II. 
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Asfaltin alapinnan venymät 

Kuvissa 95-100 on esitetty asfaltin alapinnan venymät koekohteessa II syksyllä 

tehdyssä koekuormituksessa II. Mitatut ja mallinnetut venymät ovat samaa 

suuruusluokkaa yksittäis- ja paripyörillä. Staattinen laskenta saattaa tuottaa 

aavistuksen suurempia venymiä mallintamalla verrattuna mitattuihin arvoihin. 

Samoin oletettavasti osin jäässä ollut tierakenteen yläosa vaikuttaa mitattuihin 

arvoihin. 

Kuva 95.  11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde II, koekuormitus II. 

Kuva 96.  9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde II, koekuormitus II. 



Väyläviraston julkaisuja 68/2020  75 

 
 

 

Kuva 97.  8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde II, koekuormitus II. 

Kuva 98.  7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde II, koekuormitus II. 
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Kuva 99.  8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde II, koekuormitus II. 

Kuva 100.  7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja mallinnetut asfaltin 

alapinnan venymät, koekohde II, koekuormitus II. 
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5.3  Mallinnustulosten vertailu 

Koekohteen I koekuormituksesta I tehtiin vielä vertailulaskelma, jossa sitomat-

tomien rakennekerrosten moduuliarvot muutettiin vastaamaan perinteisessä 

kantavuusmitoituksessa käytettäviä jäykkyysarvoja. Laskentaparametrit on 

esitetty taulukossa 21. Päällystekerrosten ja pohjamaan laskentaparametrit 

pidettiin samoina kuin kappaleessa 5.1.1. Vertailusimulaation tulokset on esitet-

ty seuraavan kappaleen kuvissa tummansinisellä viivalla. 

Taulukko 21. Sitomattomien rakennekerrosten HS-parametrit 

vertailusimulaatiossa. 

 
E50 Eoed Eur m c phi psi K0 v ur 

Kantava 280 280 560 0,5 20 50 20 0,33 0,2 

Jakava 200 200 400 0,5 10 45 15 0,33 0,2 

Rakenne 150 150 300 0,5 5 45 15 0,33 0,2 

5.3.1  Koekohde I koekuormitus I 

Tien pinnan taipuma 

Kuvissa 101-106 on esitetty tien pinnan taipuma verrattuna kaksiin eri 

laskentaparametreihin.  Tien pinnan taipuman osalta voidaan todeta, että 

sitomattomien rakennekerrosten jäykkyydellä on merkittävä vaikutus pinnan 

taipumiin.  

Kuva 101. 11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut tien pinnan taipumat, koekohde I, 

koekuormitus I. 
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Kuva 102.  9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut tien pinnan taipumat, koekohde I, 

koekuormitus I. 

Kuva 103.  8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut tien pinnan taipumat, koekohde I, 

koekuormitus I. 
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Kuva 104.  7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut tien pinnan taipumat, koekohde I, 

koekuormitus I. 

Kuva 105.  8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut tien pinnan taipumat, koekohde I, 

koekuormitus I. 
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Kuva 106.  7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut tien pinnan taipumat, koekohde I, 

koekuormitus I. 

Pystyjänitykset kantavan kerroksen yläosassa 

Kuvissa 107-112 on esitetty kantavan kerroksen yläosan pystyjännitykset 

verrattuna kaksiin eri laskentaparametreihin. Mallinnetuissa pystyjännitys-

tasoissa on yllättävän pieni ero kaksia eri jäykkyysparametreja simuloitaessa. 

Näyttääkin siis siltä, että rakenteessa toteutuva jännitystila riippuu ensi-

sijaisesti materiaalin lujuudesta ja kuormituksen, tierakenteen tapauksessa yli 

ajavan ajoneuvon renkaan, pinta/rengaspaineesta. Esim. verrattuna yksikkö-

pyörien taipumiin (kuvat 104-106), jotka ovat melko lähellä mitattuja, 

jännitystila ei reagoi samalla tavalla (kuvat 110-112).   

 

Kuva 107.  11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut pystyjännitykset kantavan kerroksen 

yläosassa, koekohde I, koekuormitus I. 
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Kuva 108. 9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut pystyjännitykset kantavan kerroksen 

yläosassa, koekohde I, koekuormitus I. 

Kuva 109.  8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut pystyjännitykset kantavan kerroksen 

yläosassa, koekohde I, koekuormitus I. 
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Kuva 110.  7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut pystyjännitykset kantavan kerroksen 

yläosassa, koekohde I, koekuormitus I. 

 

Kuva 111.  8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut pystyjännitykset kantavan kerroksen 

yläosassa, koekohde I, koekuormitus I. 



Väyläviraston julkaisuja 68/2020  83 

 
 

 

Kuva 112. 7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut pystyjännitykset kantavan kerroksen 

yläosassa, koekohde I, koekuormitus I. 

Pystyjännitykset kantavan kerroksen alaosassa 

Kuvissa 113-118 on esitetty kantavan kerroksen alaosan pystyjännitykset 

verrattuna kaksiin eri laskentaparametreihin. Jälleen rakenteessa alaspäin 

mentäessa jännitystila jakautuu ja eri laskentaparametreilla simuloidut 

jännitystasot vastaavat toisiaan. 

 

Kuva 113.  11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut pystyjännitykset kantavan kerroksen 

alaosassa, koekohde I, koekuormitus I. 



Väyläviraston julkaisuja 68/2020  84 

 
 

 

Kuva 114.  9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut pystyjännitykset kantavan kerroksen 

alaosassa, koekohde I, koekuormitus I. 

Kuva 115.  8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut pystyjännitykset kantavan kerroksen 

alaosassa, koekohde I, koekuormitus I. 
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Kuva 116.  7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut pystyjännitykset kantavan kerroksen 

alaosassa, koekohde I, koekuormitus I. 

Kuva 117.  8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut pystyjännitykset kantavan kerroksen 

alaosassa, koekohde I, koekuormitus I. 
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Kuva 118.  7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut pystyjännitykset kantavan kerroksen 

alaosassa, koekohde I, koekuormitus I. 

Asfaltin alapinnan venymät 

Kuvissa 119-124 on esitetty asfaltin alapinnan venymät verrattuna kaksiin eri 

laskentaparametreihin. Kun rakenteen taipuma kasvaa, myös asfaltin alapin-

nan venymät kasvavat merkittävästi, varsinkin, kun simuloidussa tilanteessa 

päällysteen jäykkyys on korkean lämpötilan johdosta alhainen. 

 

Kuva 119. 11,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut asfaltin alapinnan venymät, koekohde I, 

koekuormitus I. 
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Kuva 120.  9,5 tonnin paripyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut asfaltin alapinnan venymät, koekohde I, 

koekuormitus I. 

Kuva 121.  8 tonnin paripyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut asfaltin alapinnan venymät, koekohde I, 

koekuormitus I. 
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Kuva 122.  7,5 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut asfaltin alapinnan venymät, koekohde I, 

koekuormitus I. 

Kuva 123.  8,7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut asfaltin alapinnan venymät, koekohde I, 

koekuormitus I. 
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Kuva 124.  7 tonnin yksittäispyöräakselin mitatut ja kaksilla laskenta-

parametreilla mallinnetut asfaltin alapinnan venymät, koekohde I, 

koekuormitus I. 
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6  Paripyörien ja yksittäispyörien 

tunnistaminen kiihtyvyysanturien avulla 

6.1  Testattava idea 

Tutkimusosiossa testattavana ideana oli paripyörien ja yksittäispyörien tunnis-

taminen päällysteeseen asennettujen kiihtyvyysantureitten tuottaman mit-

tausdatan perusteella. Alkuperäisenä ajatuksena oli, että kun kohtisuorassa 

linjassa ajouraan nähden sijaitsevien kiihtyvyysantureitten mittaussignaalit 

integroidaan kahdesti, saadaan tuloksena tien pinnan taipuma ajan suhteen 

kunkin kiihtyvyysanturin kohdalla. Yhdistämällä rinnakkaisten kiihtyvyysantu-

reitten avulla mitatut maksimitaipumat saadaan selville kunkin ylittävän akse-

lin aiheuttama taipumasuppilon muoto tien poikkileikkaussuunnassa. Taipu-

masuppilon muodosta oli tarkoituksena tulkita kyseisellä akselilla käytetyn 

rengastuksen tyyppi, koska paripyörän aiheuttaman taipumasuppilon muodon 

on aikaisemmassa instrumentointikohteessa tehtyjen havaintojen perusteella 

todettu olevan muodoltaan yksittäispyörän aiheuttamaa taipumasuppiloa laa-

keampi (kuva 6.1).  

 

 

 
 

Kuva 6.1 Rengastuksen tyypin tunnistaminen kiihtyvyyssignaaleista 

kahteen kertaan integroimalla määritettyjen tien pinnan 

taipumien perusteella. 
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6.2  Testikohteet 

Idean toimivuutta testattiin ensisijaisesti Aurora hankkeen pohjoisemmalla 

instrumentointikohteella (Aurora 1, PL5700), jossa tierakenteen alustan jäyk-

kyys oli eteläisempää instrumentointikohdetta suurempi ja tien pinnan taipu-

mat vastaavasti jonkin verran pienempiä. Molemmille Aurora-kohteille oli ke-

sällä 2017 asennettu 20 kpl kiihtyvyysantureita kahteen tien poikkileikkaus-

suuntaan sijoitettuun riviin siten, että toisessa rivissä antureita oli 13 kpl ja toi-

sessa 7 kpl (kuva 6.2). Kun asennettujen antureitten keskinäinen välimatka oli 

0,1 m, pystyttiin 13 anturilla kattamaan 1,2 m levyinen kaista suunnilleen tien 

reunaviivasta keskelle päin. Seitsemän anturin kattama 0,6 m levyinen kaista 

oli vastaavasti sijoitettuna mittauskohteen oletetun ulomman ajouran kohdal-

le. 

 

 

Kuva 6.2  Kiihtyvyysanturien asennus Aurora-instrumentointikohteella. 

 

Toisena idean testikohteena käytettiin HCT-rekkatutkimusten yhteydessä inst-

rumentoitua tierakennetta maantiellä 924 Simossa. Tällä kohteella tierakenne 

oli selvästi Aurora-instrumentointikohteen rakennetta heikompi, jolloin myös 

rakenteen pinnan taipumat olivat suurempia. Toisaalta Simon kohteella kiihty-

vyysantureita oli asennettu huomattavasti harvempaan, eli 0,25 m välein. Yh-

teen riviin asennettujen antureitten lukumäärä oli 12 kpl, jolloin niiden avulla 

pystyttiin kattamaan 2,75 m levyinen kaista tien reunasta keskiviivaan päin. 

 

6.3  Mittaustulosten käsittely 

Kuvan 6.1 esimerkissä kiihtyvyyssignaalien kahdenkertainen integrointi on teh-

ty mittaussignaali kerrallaan manuaalisesti. Jotta menetelmä olisi käyttökel-

poinen massamaisten mittausaineistojen käsittelyyn, oli kiihtyvyyssignaalien 

tuplaintegrointi automatisoitava. Tähän kehitettiin menettelyt yhteistyössä 

TTY:n Matematiikan laboratorion kanssa. Ongelmaksi automatisoidussa integ-

roinnissa jäi kuitenkin se, että kaikissa tapauksissa integroinnin tulos ei ollut 

täysin moitteeton. Erityisesti tämä koski hieman ajoneuvon pyöräurasta sivus-

sa sijaitsevia kiihtyvyysantureita, joiden kohdalla anturiin antamaan mittaus-
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signaaliin kohdistuvien häiriöitten suhde varsinaisesta tien pinnan taipumasta 

aiheutuvaan mittausvasteeseen oli suurempi. 

  

Tuplaintegroimalla määritettyä tien pinnan taipumaa huomattavasti käyttökel-

poisemmaksi keinoksi rengastustyyppien tunnistamiseen osoittautui kiihty-

vyyssignaalien huippuarvojen perusteella suoraan tehty tulkinta. Menetelmän 

periaatteena on tällöin se, että tien poikkileikkauksen suunnassa rinnakkain 

asennettujen kiihtyvyysantureitten signaaleista etsitään ensin kutakin akse-

liylitystä vastaavat kiihtyvyyden huippuarvot ja tarkastellaan niitä suhteessa 

kunkin anturin sivusuuntaiseen sijaintiin. Suurimpia tien pinnan taipumia vas-

taavat suurimmat kiihtyvyyden huippuarvot, jolloin kuormittavan akselin ai-

heuttaman taipumasuppilon muoto nähdään ainakin suuntaa-antavasti suo-

raan myös tästä kuvaajasta.  

 

6.4  Tulokset Aurora 1 -instrumentointikohteella 

(PL5700) 

Menetelmää testattiin ensimmäiseksi Aurora 1 -rakenneinstrumentointi-

kohteitten tuottamilla mittausdatoilla, jossa kiihtyvyysanturien asennustiheys 

oli Simon mittauskohdetta suurempi.  Esimerkki Aurora 1 kohteen 20.8.2018 

ylittäneen kuusiakselisen ajoneuvoyhdistelmän aiheuttamista tien pinnan pys-

tysuuntaisen kiihtyvyyden maksiarvoista on esittely kuvassa 6.3. Kuvasta näh-

dään varsin selkeästi, että kyseisen ajoneuvon toinen akseli on ollut varustettu 

paripyörillä ja kaikki muut akselit yksittäispyörillä. Ajoneuvon ylityksestä ai-

heutuneen tien pinnan taipuman maksimiarvot olivat tässä tapauksessa suu-

ruusluokkaa 0,4 mm ja kiihtyvyyden maksimiarvot pyöräuran kohdalla hieman 

alle 0,8 g. 

 

 
 

Kuva 6.3  Aurora 1 kohteen 20.8.2018 ylittäneen kuusiakselisen ajoneuvo-

yhdistelmän aiheuttamat pystysuuntaisen kiihtyvyyden 

maksimiarvot oikeanpuoleisen ajouran kohdalla ja sivuilla. 
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Kuvissa 6.4 ja 6.5 on esitetty toinen esimerkki saman mittauskohteen 24.7.2018 

ylittäneen yhdeksänakselisen ajoneuvoyhdistelmän aiheuttamista kiihtyvyys-

vasteiden maksimiarvoista. Kuormittavana ajoneuvona oli tällöin rekka, jonka 

ylitysten yhteydessä mitattuja vasteita on hyödynnetty Infra Challenge osateh-

tävään 2a sisältyneissä mallinnustarkasteluissa. Etuakselin lisäksi yksittäis-

pyörillä varustetuiksi akseleiksi tiedettiin tällöin vetoauton viimeinen eli neljäs 

akseli sekä perävaunun viimeinen eli yhdeksäs akseli.  

 

Kuvaan 6.4 on koottuna yksittäispyörillä varustettujen akseleitten – akselit 1, 4 

ja 9 - aiheuttamat maksimikiihtyvyydet ja kuvaan 6.5 vastaavasti paripyörillä 

varustettujen akseleitten aiheuttamat anturikohtaiset maksimikiihtyvyydet. 

Yksittäispyörien aiheuttamat vasteet ovat tässäkin tapauksessa varsin selvä-

piirteiset ja tuloksen tulkinnan kannalta yksikäsitteiset. Paripyöräakseleita 

edustavissa vastekuvaajissa on jonkin verran enemmän akselikohtaista muo-

don vaihtelua, mutta kuvaajien muotoero suhteessa yksittäispyörillä varustet-

tuihin akseleihin on joka tapauksessa tuloksen tulkinnan kannalta riittävän sel-

keä. Ainoan poikkeuksen muodostaa kuvassa 6.5 vihreällä värillä esitetty, akse-

lin 6 kohdalta saatu tulos. Erittäin todennäköisenä syynä poikkeavalle tuloksel-

le on se, että kyseisellä akselilla ulomman renkaan ilmanpaine on ollut merkit-

tävästi sisempää rengasta pienempi. Samaan päätelmään tultiin rakenteen 

pinnan alta kantavasta kerroksesta mitattuja pystysuuntaisia jännityksiä tar-

kasteltaessa. Myös niissä kyseinen pyöräpari näyttäytyi kapean yksittäispyö-

rän kaltaisena ja sisemmän paripyörän kohdalta mitatut pystyjännitykset olivat 

huomattavan suuria. 

 

 
 

Kuva 6.4  Aurora 1 kohteen 24.7.2018 ylittäneen yhdeksänakselisen 

ajoneuvoyhdistelmän yksittäispyöräakseleitten aiheuttamat 

pystysuuntaisen kiihtyvyyden maksimiarvot oikeanpuoleisen 

ajouran kohdalla ja sivuilla. 
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Kuva 6.5  Aurora 1 kohteen 24.7.2018 ylittäneen yhdeksänakselisen ajo-

neuvoyhdistelmän paripyöräakseleitten aiheuttamat pysty-

suuntaisen kiihtyvyyden maksimiarvot oikeanpuoleisen ajouran 

kohdalla ja sivuilla. 

 

Kolmas Aurora 1 –kohteelta tehtyihin mittauksiin perustuva, kuvissa 6.6 ja 6.7 

esitetty, esimerkkitarkastelu liittyy kohteella 10.10.2018 tehtyihin koekuormi-

tusajoihin, joissa kuorittavana ajoneuvona oli sama yhdeksänakselinen ajoneu-

voyhdistelmä kuin kuvissa 6.4 ja 6.5. Oleellisimpana erona kuvia 6.6 ja 6.7 vas-

taavissa mittauksissa on se, että ne edustavat ajankohtaa, jolloin tien päällys-

teen lämpötila oli nollan tietämissä ja tierakenne oli muutoinkin yläosastaan jo 

hieman jäässä. Nämä syyt loivensivat tien pinnalle kuormituksen vaikutuksesta 

syntyvän taipumasuppilon muotoa ja pienensivät jo entuudestaan varsin vah-

varakenteisen tien pinnan taipuman amplitudia. Kiihtyvyyssignaalien tuplain-

tegroinnin perusteella taipuman maksimiarvoksi arvioitiin noin 0,3 mm. Sekä 

taipumasuppilon muodon muuttuminen että taipuma-amplitudin pienenemi-

nen vaikuttivat molemmat mitattuja kiihtyvyyden arvoja alentavasti, kuten ku-

vista 6.6 ja 6.7 heti havaitaan. 
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Kuva 6.6  Aurora 1 kohteen 10.10.2018 ylittäneen yhdeksänakselisen ajo-

neuvoyhdistelmän yksittäispyöräakseleitten aiheuttamat pysty-

suuntaisen kiihtyvyyden maksimiarvot oikeanpuoleisen ajouran 

kohdalla ja sivuilla. 

 

Kuvasta 6.6 nähdään, että neljännen akselin kohdalta on automaattisilla koetu-

losten käsittelyalgoritmeilla tunnistettu virheellinen kiihtyvyyshuippu noin 

0,2 g sivusijainnin 0,3 m kohdalla olevalla kiihtyvyysanturilla. Sen perusteella 

akselin voisi helposti luokitella paripyörillä varustetuksi, joskin vasemmanpuo-

leisen huipun kapeus antaa viitettä siitä, että kyseessä ei välttämättä ole todel-

linen kuormittavan renkaan aiheuttama mittaustulos. Kuvassa 7 esitetyt pari-

pyöräakseleita vastaavat kiihtyvyyden maksimiarvokuvaajat ovat tässä ta-

pauksessa kaikki odotusten mukaisesti muodoltaan kaksihuippuisia. 

 

Sekä kuvan 6.6 että kuvan 6.7 tuloksista on jouduttu jättämään joitain havain-

topisteitä pois, koska automaattinen tunnistusalgoritmi ei ole pystynyt niitä 

määrittämään. Lähinnä tien reunan tuntumassa olleita kiihtyvyysantureita vas-

taavat puuttuvat havaintopisteet näkyvät tuloskuvaajien katkonaisuutena ku-

vissa 6.6 ja 6.7. Tässä vaiheessa voidaankin todeta, että ainakin nyt käytössä 

olleella anturityypillä 10.10.2018 tehtyjen mittausten olosuhteet – hieman ylä-

osastaan jäässä oleva vahva tierakenne – edustavat testauksen kohteena ol-

leen idean soveltuvuusalueen äärirajoja. 
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Kuva 6.7  Aurora 1 kohteen 10.10.2018 ylittäneen yhdeksänakselisen 

ajoneuvoyhdistelmän paripyöräakseleitten aiheuttamat pysty-

suuntaisen kiihtyvyyden maksimiarvot oikeanpuoleisen ajouran 

kohdalla ja sivuilla. 

6.5  Tulokset Mt 924:llä Simossa 

Esimerkki Simon HCT-rekkamittauskohteella Mt 924:lla saaduista tuloksista on 

esitetty kuvassa 6.8. Kuormittavana ajoneuvona on tässä tapauksessa ollut 

seitsemänakselinen ajoneuvoyhdistelmä, jonka kaikki muut akselit paitsi etu-

akseli ovat olleet paripyörillä varustettuja. Etuakselin kohdalta mitattuja kiih-

tyvyyden maksimiarvoja vastaava kuvaaja on nytkin kapeahuippuinen, mutta 

paripyöräakseleita vastaavien kuvaajien muoto vaihtelee. Keskeisimpänä syynä 

tähän on mittausantureitten harvempi sijoittelu 0,25 m etäisyydelle toisistaan. 

Tässä vaiheessa voidaankin arvioida, että rengastustyypin luotettava tunnis-

taminen edellyttää kiihtyvyysantureitten sijoittelua mieluiten 0,1 m ja enintään 

0,15 m välein. 

 

 

Kuva 6.8  Simon mittauskohteen (Mt 924) 5.6.2018 ylittäneen seitsemän-

akselisen ajoneuvon aiheuttamat pystysuuntaisen kiihtyvyyden 

maksimiarvot. 
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7  Nastarenkain varustettujen ajoneuvojen 

tunnistaminen 

7.1  Testattava idea 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko ohiajavasta ajonneuvosta 

aiheutuvaa päällysteen kautta mitattua äänisignaalia hyödyntää nastarenkain 

varustettujen ajoneuvojen tunnistamisessa. Tutkimukseen liittyvät kenttäko-

keet tehtiin Tampereen teknillisessä yliopistossa Maa- ja pohjarakenteiden yk-

sikön toimesta keväällä 2018.  

 

7.2  Mittausten toteutustapa  

Tutkimukseen valittiin kaksi helposti saatavilla ollutta ajoneuvoa: Polttomoot-

torikäyttöinen nastarenkailla varustettu Ford Mondeo (vm. 2001) ja sähkö-

moottorikäyttöinen kitkarenkailla varustettu BMW i3 (vm. 2016). Tutkimukses-

sa käytettiin kolmea erilaista kontaktimikrofonia, jotka liimattiin bitumilla tien 

pintaan noin 0,1 m etäisyydelle toisistaan tien pituussuunnassa. Asennuskoh-

dasta tien pinta kuivattiin kaasuliekillä, jotta bitumi tarttuisi paremmin tien pin-

taan. Mikrofonit on esitetty kuvassa 7.1. Mikrofonien äänisignaalit vahvistettiin 

äänikortin kautta ja lopulta signaalit tallennettiin kannettavalla tietokoneella. 

Äänikortin malli oli Roland Rubix 44 (ks. kuva 7.1). Näytteenottotaajuus mit-

tauksessa oli 44100 Hz.  

 

  

Kuva 7.1  Ylemmässä kuvassa on tutkimuksessa käytetyt mikrofonit 

vasemmalta oikealle (myöhemmissä kuvissa Mic1, Mic2 ja Mic 3): 

Shadow SH4001 Piezo Pickup, Dimarzio DP130, AKG C411 PP.  

Alemmassa kuvassa on esitetty tutkimuksessa käytetty äänikortti 

Roland Rubix 44. 
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Lisäksi mittauspaikalle asennettiin kaksi laseretäisyysmittaria, joita käytettiin 

sekä ajoneuvon nopeuden että ajoneuvon etäisyyden määrittämiseksi mikrofo-

neista tien poikkileikkauksen suunnassa (ks. kuva 7.2). 

 

  

Kuva 7.2  Toinen tutkimuksessa käytetyistä laseretäisyysmittareista. 

 

Mittauksissa kummallakin ajoneuvolla ajettiin tien pintaan asennettujen mikro-

fonien ohi vaihtelevilla etäisyyksillä ja nopeuksilla. Varsinaiseen koesarjaan va-

littiin yhteensä 10 ohitusta (nastarenkailla 4 kpl ja kitkarenkailla 6 kpl) ja ohi-

tukset tehtiin noin puolen metrin etäisyydellä mikrofoneihin. Ajoneuvon nopeus 

pidettiin tasaisena noin 40 km/h. Varsinaisen koesarjan lisäksi tehtiin muuta-

mia ohituksia suuremmilla ja alhaisemmilla ajonopeuksilla, jotta voitaisiin alus-

tavasti arvioida nopeuden vaikutusta mitattuun äänisignaaliin. Mittaukset teh-

tiin 25.4.2018 Tampereen teknillisen yliopiston alueella. Tutkimuspäivänä sää 

oli poutainen, mutta ajorata oli sateen jäljiltä hieman kostea. 

 

7.3  Mittaustulosten käsittely ja analyysi 

Mitatuille äänisignaaleille tehtiin käsittely ja analyysi Tampereen teknillisen 

yliopiston signaali-käsittelylaitoksen henkilökunnan toimesta. Ohiajojen mit-

taussignaalit annotoitiin manuaalisesti, eli tulkittiin mittaussignaalista aktiivi-

nen kohta (ajoneuvon ohitus) ja signaalista rajattiin etu- ja takarengas erillisik-

si tapahtumiksi. Kuvassa 7.3 esitetään ohituksista mitattujen äänenvoimak-

kuuksien keskiarvot taajuusalueella 0-1000 Hz mikrofoneittain. 
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 Kuva 7.3  Mitattujen äänenvoimakkuuksien keskiarvot mikrofoneittain 

taajuusalueella 0-1000 Hz. Ajoneuvon nopeus noin 40 km/h. 

 

Ensimmäisen ja toisen mikrofonin signaaleista lasketut taajuusspektrit ovat 

muodoltaan hyvin samankaltaiset, kun taas kolmannen mikrofonin spektri on 

hieman poikkeava. Yleisesti ottaen näyttää siltä, että nastarenkaan tapaukses-

sa taajuusspektrissä on tiettyjä taajuuksia, jotka ovat voimistuneita, kun taas 

sileällä renkaalla spektri on huomattavasti tasaisempi.  

 

Annotoiduista signaaleista laskettiin lisäksi RMS-energia ja spektrin painopiste, 

jotka on esitetty (etu- ja takarengas erillisinä pisteinä) pisteverkkona kuvassa 

7.4.  
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Kuva 7.4  Ohituksista mitatuista äänisignaaleista lasketut RMS-energiat ja 

spektrin painopisteet ajonopeudella 40 km/h. Punainen piste 

kuvastaa kitkarengasta ja sininen nastarengasta. (RMS on lyhen-

ne sanoista: Root Mean Square, joka tarkoittaa siis neliöllistä 

keskiarvoa.) 

 

Kuvaajien perusteella toinen mikrofoni (Mic2) toimii tässä mittauksessa par-

haiten rengastyypin tunnistukseen, sillä spektrien painopisteet (kuvassa: 

Spectral centroid) ovat selvästi eri puolilla kuvaajaa. Tässä tapauksessa tun-

nistus voitaisiin tehdä hyvin yksinkertaisesti esimerkiksi asettamalla raja-arvo 

2300 Hz kohdalle, jolloin kaikki pisteet edellä mainitun arvon alle olisivat kitka-

renkaita ja kaikki pisteet arvon yli olisivat nastarenkaita. Ensimmäinen mikro-

foni on lähes yhtä hyvä, joskin yhden ohituksen kohdalla on todennäköisesti 

tullut jokin mittausvirhe, jonka vuoksi yksittäisen punaisen pisteen sijainti ku-

vaajassa on epäjohdonmukainen. Kolmannen mikrofonin signaaleista laskettu-

jen arvojen perusteella on myös mahdollista erottaa yksinkertaisen spektrin 

painopisteen raja-arvon avulla nastarengas kitkarenkaasta, mutta raja-arvo ei 

ole niin selkeä kuin kahdessa edellisessä tapauksessa (Mic 1 ja Mic 7.2). 

 

Kolmas kuvaaja (ks. kuva 7.5) on tehty samalla periaatteella kuin edellinen, 

mutta kuvaajaan lisätty ohitukset, joissa ajoneuvojen nopeudet olivat suurem-

pia ja pienempiä kuin 40 km/h. Kuvaajasta huomataan, että spektrin painopiste 

vaihtelee nopeuden muuttuessa, minkä perusteella voidaan todeta, että vaih-

televilla ajonopeuksilla renkaan tunnistaminen pelkästään asettamalla raja-

arvo spektrin painopisteelle näyttäisi olevan ongelmallista.  
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Kuva 7.5  Mitattujen äänisignaalien RMS-energiat ja spektrin painopisteet 

kaikilla ajonopeuksilla. Punainen piste kuvastaa kitkarengasta ja 

sininen nastarengasta. 
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8  Yhteenveto 

8.1  Yhteenveto rakenteen kuormituskestävyys-

mitoituksen kehittämisestä 

Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin tarkasti tunnettujen koekohteiden ra-

kenteista mitattuja kokonaisjäykkyyksiä (nk. kantavuusarvo) ja takaisinlasket-

tiin rakennekerrosmoduulien ja kokonaisjäykkyyden välisiä yhteyksiä. Jo tässä 

vaiheessa huomattiin, että rakenteesta mitattua käyttäytymistä ei voitu takai-

sinlaskea empiiris-analyyttisella Odemarkin menetelmällä toisessa koekoh-

teessa.  

Monikerroslaskennan ja elementtimenetelmän avulla voitiin todeta, että sito-

mattomissa rakennekerroksissa vallitsevan jännitystilan perusteella rakenne-

kerrokset toimivat kuormituksen alla huomattavasti suuremmilla jäykkyysmo-

duuleilla verrattuna Tierakenteen Suunnittelu-ohjeessa määritettyihin, materi-

aalin raekokojakaumaan perustuviin arvoihin. 

Aurora-älytiejaksolla oleville instrumentoiduille koekohteille tehtyjen koe-

kuormitusten avulla pystyttiin todentamaan, että päällysteen lämpötilalla, ja 

sen välittömänä seurauksena tapahtuvalla jäykkyyden muuttumisella, pysty-

tään selittämään suuri osa tierakenteen käyttäytymisen vuodenaikaisvaihte-

lusta. On tietysti selvää, että tietyillä erityisolosuhteilla, kuten rakenteen jää-

tymisellä/routaantumisella ja vastaavasti sulamis-pehmenemisellä, on mer-

kittävä vaikutus rakenteen kuormituskestävyyskäyttäytymiseen. 

 

Kaikkien tehtyjen laskelmien perusteella tierakenteen kuormituskestävyyden 

arvioinnissa käytettävät rakennekerrosmoduuleina voitaisiin käyttää päällys-

tekerroksen (AB, SMA) osalta aiemminkin rakenteen analyyttisessa mitoituk-

sessa käytettyä arvoa 4175 MPa (+20 C) ja määritettyjä lämpötilakorjauksia. 

Kantavalle kerrokselle tulisi käyttää jäykkyysarvoja 400…500 MPa ja jakavalle 

kerrokselle 200…350 MPa. Suodatinkerrosten tai muiden vanhojen rakenneker-

rosten moduulit riippuvat monista seikoista, joten spekulointi niiden moduu-

liarvoista on turhaa. Itse asiassa myös kantavan ja jakavan kerroksen pelkillä 

jäykkyysmoduuleilla debatointi on toissijaista. Jos tarkastellaan koekuormituk-

sista mitattuja vasteita ja elementtimenetelmällä mallinnettuja tuloksia huo-

mioiden laskennassa sitomattomille rakennekerroksille käytetty elastoplasti-

nen materiaalimalli, voidaan nostaa esille useita seikkoja, jotka pitäisi tieraken-

teen kuormituskestävyysmitoituksessa nykyistä tarkemmin. 

Tarkastellaan ensimmäisenä asfaltin alapinnan venymää. Vuonna 2018 teh-

dyistä pudotuspainolaitemittauksista takaisinlaskettiin asfaltin alapinnan ve-

nymiä. Niiden suuruusluokka Aurora-koekohteilla oli 180…250 m. Koekuormi-

tusten yhteydessä mitattiin tätä huomattavasti suurempia arvoja, suurimmil-

laan jopa noin 400 m venymiä. Ero selittyy tietysti päällystekerroksen lämpö-

tilalla, mutta kuormituskestävyysmitoitus ei asiallisesti huomioi lainkaan pääl-

lysteen venymää. Venymällä on kuitenkin selvä yhteys päällysteen vaurioitu-

miseen.  Toinen seikka, joka liittyy päällysteen venymän suuruuteen, on luon-

nollisesti kuormituksen suuruus, käytännössä tiellä liikkuvan kaluston rengas-

paine, joka vaikuttaa toteutuvaan pintapaineeseen. 
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Korkeampi kuormitustaso ja ilmastonmuutoksen johdosta kesällä todennäköi-

sesti nouseva lämpötila vaikuttavat päällysteen venymiin ja sitä kautta kuor-

mituskertalukuun. Asfaltin venymän rajoittamisen pitäisi näiden tutkimus-

tulosten perusteella olla yhtenä rakennetta mitoittavana tekijänä. Välillisesti 

rakenteen kokonaisjäykkyyden kautta näin tietysti tapahtuukin kaikkein kor-

keimmissa kuormitusluokissa, koska nykyisellä menetelmällä rakenteen koko-

naisjäykkyyttä voidaan merkittävästi kasvattaa vain päällystekerrosten 

paksuutta kasvattamalla. 

Toinen asia, jota kuormituskestävyysmitoituksen yhteydessä tulisi pohtia jat-

kossa tarkemmin, on sitomattomissa kerroksissa vallitseva jännitystila. Ele-

menttimenetelmään perustuvien simulaatioiden avulla pystyttiin osoittamaan, 

että pelkkä rakennekerroksen jäykkyys ei merkittävästi vaikuta sen kykyyn ot-

taa vastaan kuormituksesta aiheutuvia jännityksiä ainakaan tierakenteen ylä-

osissa. Toisaalta rakenteen yläosissa vallitseva jännitystila riippuu myös suu-

relta osin kuormituksen suuruudesta, tai renkaan kosketuspinnassa vallitse-

vasta paineesta. Pelkkä standardiakselin ominaisuuksiin nojaava tarkastelu ei 

riitä kaikissa mitoitustapauksissa, vaan joissakin tapauksissa tarvitaan tar-

kempaa analysointia. 

Pelkkään rakenteen kokonaisjäykkyyteen perustuva mitoitus ei siis mitoita 

kaikkia rakenteen kuormituskestävyyteen liittyviä vaurioitumiskriteerejä. Eten-

kin suurella osalla tieverkkoa, jossa päällystepaksuus on noin 120…150 mm tai 

alle, tulisi tarkastella rakenteen mahdollisia vaurioitumismekanismeja kuormi-

tuskestävyysmitoituksen yhteydessä. Tällaista tarkastelua pitäisi jatkossa ke-

hittää suhteellisen yksinkertaisia kriteereitä tai mitoitusmenettelyjä, jotta tie-

rakenteiden kuormituskestävyys voidaan varmistaa. 

8.2  Yhteenveto rengastustyypin tunnistami-

sesta kiihtyvyysmittauksiin perustuen 

Yhteenvetona kokemuksista, joita saatiin rengastustyypin tunnistamisesta 

kiihtyvyysmittauksiin perustuen, voidaan tässä yhteydessä todeta seuraavaa: 

 

 Testauksen kohteena ollut idea osoittautui toimivaksi, eli rengastustyypin 

tunnistaminen tien poikkileikkauksen suuntaan asennetun kiihtyvyys- 

anturisarjan avulla onnistuu suhteellisen helposti ja yksikäsitteisesti.  

Tarkasteltavana suurena on kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa käyttää 

suoraan mitatun kiihtyvyyden maksimiarvoa kuin kiihtyvyydestä tupla- 

integroinnilla johdettua tien pinnan pystysiirtymää. 

 

 Antureitten maksimietäisyydeksi arvioidaan tässä vaiheessa 0,15 m,  

mieluiten kuitenkin 0,1 m. 

 

 Jotta anturisarja kattaa ajourien vaihtelun riittävän leveältä alueelta, olisi 

anturoidun vyöhykkeen leveyden oltava yli metrin levyinen. 

 

 Jotta mittaustavan erottelutarkkuus nyt käytössä olleella anturityypillä  

olisi riittävä, olisi kiihtyvyyden maksimiarvojen oltava mieluiten yli 0,3 g. 

Sulan kauden aikana tämä saavutetaan varsin jäykälläkin tierakenteella 

edellyttäen, että ajoneuvojen nopeus tarkastelukohdalla on normaalin 

maantieliikenteen suuruusluokkaa. Kohdassa, jossa ajoneuvojen nopeudet 
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ovat alhaisia, myös tien pinnan pystysuuntaisen kiihtyvyyden arvot jäävät 

alemmiksi, jolloin mittaustavan toimivuus heikkenee. Erottelukyvyltään 

herkemmällä anturityypillä kiihtyvyyden maksimiarvojen kriittinen raja  

todennäköisesti jäisi alemmaksi. 

 

Mittaustavan toimivuus ja soveltuvuusalue tuli kenttäkokeiden avulla demon-

stroitua. Ennen menetelmän laajempaa käyttöönottoa tulosten tulkinnan  

automatisointia olisi kuitenkin vielä kehitettävä pidemmälle, jotta yksi- ja kak-

sihuippuiset kuvaajat pystyttäisiin erottelemaan kuvien 6.3–6.7 tyyppisesti kä-

sitellyistä mittausaineistoista. 

 

8.3  Yhteenveto nastarenkaitten tunnistami-

sesta äänisignaaliin perustuen 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko ohiajavasta ajoneuvosta mita-

tun äänisignaalin perusteella määrittää ajoneuvossa käytettyjen renkaiden 

tyyppi - nastarenkaat vai nastattomat renkaat. Tutkimus tehtiin kokeellisesti 

käyttäen kolmea erilaista kontaktimikrofonia ja kahta ajoneuvoa, joissa toises-

sa oli nastarenkaat ja toisessa kitkarenkaat. Koska kyseessä oli mittausidean 

alustava testaus, mittauksia tehtiin vain yhtenä päivänä ja signaalit analysoitiin 

varsin kevyin menetelmin. 

 

Mitattujen äänisignaalien analyysin perusteella voidaan todeta, että nastaren-

kaat ja sileät renkaat näyttäisi olevan mahdollista erotella toisistaan näinkin 

kevyellä analyysillä - ainakin tässä kyseisessä tapauksessa ja ajoneuvon no-

peuden ollessa lähes vakio. Tutkimuksessa huomattiin, että rengastyypin tun-

nistuksen kannalta tilanne on haasteellisempi, kun ajoneuvon nopeus vaihte-

lee. Muita tämän tutkimuksen ulkopuolelle jääneitä signaalin laatuun vaikutta-

via tekijöitä voisivat olla esimerkiksi: rengastyyppi, rengaspaineet, renkaiden 

kuluneisuus, ajoradan pinnan laatu ja sääolosuhteet.  

 

Pidemmälle automatisoitua rengastunnistinta varten pitäisi kerätä huomatta-

vasti laajempi mittausaineisto. Ajoneuvojen nopeuden ollessa lähes vakio tun-

nistamisen voisi tehdä yksinkertaisen taajuusspektrin painopisteen raja-arvo-

tuksen kautta. Jos ajoneuvojen nopeudet mittauskohdalla vaihtelevat merkittä-

västi, olisi akustisen signaalin analysointiin todennäköisesti yhdistettävä joko 

tutkalla tai jollain muulla soveltuvalla menetelmällä määritetty tieto ajoneuvo-

kohtaisista nopeuksista. 
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