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Tiivistelmä
Vuonna 2018 julkaistussa ”Radan kuivatuksen toimivuuden arviointi ja parantaminen” –raportissa todettiin, miten veden määrällä on merkittävä vaikutus
radan alusrakennemateriaalien toimintaan. Tässä projektissa tutkimusta on jatkettu selvittämällä todellisia, kentällä olevia olosuhteita kolmen hyvin erilaisessa rataympäristössä olevan mitta-aseman avulla sekä tarkastelemalla kentältä otettujen näytteiden toimintaa erilaisissa kuormituskokeissa laboratoriossa.
Materiaalien kuormituskestävyyttä tutkittiin laboratoriossa staattisilla ja syklisillä kolmiaksiaalikokeilla. Molemmilla koemenetelmillä vesipitoisuuden vaikutus materiaalin lujuuteen oli merkittävä, staattisissa kokeissa neljällä erilaisella
materiaalilla havaittiin leikkauslujuuden kasvavan, kun kyllästysaste oli alle 40–
50 %. Syklisissä kokeissa parhain kestävyys saavutettiin aina pienimmällä vesipitoisuudella, joka materiaalista riippuen vastasi noin 35–65 % kyllästysastetta.
Kyllästyneet näytteet kestivät kuormitusta selvästi heikoiten.
Kenttämittausten perusteella alusrakenteiden vesipitoisuudet vaihtelevat merkittävästi kohteittain sekä syvyyden mukaan. Kriittisiä kyllästysasteita (>70 %)
esiintyy lähinnä vain pohjaveden pinnan alapuolella sekä kevään sulamisaikaan
myös rakenteen yläosassa. Mittausten ja kokeiden perusteella kapillaariveden
rooli on pienehkö ja ulottuu vain vähän pohjavedenpinnan yläpuolelle. Siirtymämittauksissa ei pystytty havaitsemaan selvää yhteyttä rakenteen kosteuden
ja siitä aiheutuvien siirtymien välille vaikkakin pieniä viitteitä siitä paikoin olikin
olemassa.
Tutkimuksessa pyrittiin kehittämään myös kentällä tapahtuvaa materiaalien
arviointia testaamalla Panda2-dynaamista penetrometriä. Laajan laboratoriosarjan ja kenttäkokeiden perusteella vesipitoisuudella on vaikutusta laitteen
mittaamaan kärkivastukseen, mutta kuivairtotiheyden merkitys on selvästi suurempi. Hyvää ja huonolaatuista materiaalia ei pystytty erottamaan kärkivastuksen perusteella. Johtopäätöksenä todettiin laitteen soveltuvan paremmin rakentamisen aikaisiin tiivistystarkasteluihin.
Heikkolaatuisilla alusrakennemateriaaleilla radan geometrian pysyvyys todennäköisesti heikkenee, mikäli alusrakennemateriaalit ovat lähellä kyllästynyttä
tilaa ja liikennekuorma on raskasta. Erityisesti välikerroksen materiaaliin ja
vesipitoisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Osa Rantaradan materiaaleista
(km137) on herkkiä vesipitoisuuden vaikutukselle, mutta niiden ominaisuuksia ei
kuitenkaan täysimääräisesti ulosmitata, koska radalla ei esiinny raskaan akselipainon liikennettä ja liikennemäärät ovat kohtalaisen pieniä. Radan kuivatustoimet tulisi kohdistaa erityisesti kohteisiin, joissa vedenpinta on lähellä alusrakenteen yläosaa ja pyrkiä estämään mahdollinen tulviminen myös poikkeustilanteissa.
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Sammanfattning
I rapporten “Bedömning av funktionaliteten av dränering av järnvägar och förbättring av dräneringen av befintliga järnvägar”, som publicerades år 2018,
konstaterades det hur vattenmängden har en betydande inverkan på funktionen
för banans underbyggnadsmaterial. I detta projekt har studien fortsatts genom
att utreda faktiska förhållanden på fältet i tre väldigt olika banmiljöer med en
mätstation och genom att granska hur prover som tagits på fältet fungerar i
olika belastningstester i laboratoriet.
Materialens belastningsmotstånd studerades i laboratoriet med statiska och
cykliska triaxialtester. I bägge testmetoder var inverkan av vattenkoncentrationen på materialets hållfasthet betydande, i de statiska testerna med fyra
olika material observerades det att skjuvhållfastheten ökade då mättnadsgraden låg under 40–50 %. I de cykliska testerna uppnåddes alltid den bästa
hållfastheten med den lägsta vattenkoncentrationen, som beroende på
materialet motsvarade en mättnadsgrad på 35–65 %. De mättade proverna tålde
belastning klart sämst.
Baserat på fältmätningarna varierar vattenkoncentrationerna i underbyggnaderna i betydande grad efter objekt och djup. Kritiska mättnadsgrader
(>70 %) förekommer främst under grundvattenytan och under smältningsperioden på våren också i den övre delen av konstruktionen. Baserat på
mätningarna och testerna är kapillärvattnets roll relativt liten och den sträcker
sig enbart lite över grundvattennivån. Vid förskjutningsmätningarna var det inte
möjligt att upptäcka något klart samband mellan fuktighet i konstruktionen och
förskjutningar på grund av detta, trots att små tendenser till detta fanns lokalt.
I studien försökte man utveckla också bedömningen av material på fältet genom
att testa en Panda2-dynamisk penetrometer. Baserat på den omfattande
laboratorieserien och fältproverna påverkar vattenkoncentrationen det frontmotstånd som apparaten mäter, men betydelsen av torrbulkdensiteten är klart
större. Det var inte möjligt att avskilja bra och dåligt material utifrån frontmotståndet. Som slutsats konstaterades det att apparaten bättre lämpar sig för
densitetsgranskningar under byggnadstiden.
Med underbyggnadsmaterial av dålig kvalitet försvagas sannolikt beständigheten i banans geometri, om underbyggnadsmaterialen ligger nära ett mättat
läge och trafikbelastningen är stor. Det finns skäl att rikta uppmärksamhet i
synnerhet mot materialet i mellanskiktet och vattenkoncentrationen. Vissa av
materialen på Kustbanan (km 137) är känsliga för inverkan av vattenkoncentrationen, men konsekvenserna av deras egenskaper är dock inte fullskaliga, på grund av att tung axellasttrafik inte förekommer på banan och att
trafikvolymerna är relativt låga. Bandräneringsåtgärder borde riktas särskilt
mot objekt, där vattennivån ligger nära den övre delen av underbyggnaden och
eventuella översvämningar borde hindras också i undantagssituationer.
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Juha Latvala: The functionality and effects of drainage solutions. Finnish Transport
Infrastructure Agency. Helsinki 2021. Publications of the FTIA 8/2021. 150 pages and 1
appendix. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-844-1.

Abstract
The previous “Cost efficiency of drainage improvements on existing railway
tracks” report from 2018 stated how the water content has a significant impact
on the performance of track substructure materials. In this report, the research
has been continued by finding out the real in-situ conditions on track with the
help of three measurement stations. The sub-ballast samples were collected
from field sites and load tested in the laboratory.
The load bearing capacity of the sub-ballast materials was examined by static
and cyclic triaxial tests. The effect of water content to load bearing capacity was
significant in both testing methods. In static tests with four different materials,
the shear strength increased, when the soil saturation degree (SR) was less than
40–50 %. In cyclic tests, the best load bearing capacity was always achieved
with the driest samples, typically about 35–60 % saturation degree. The
saturated samples were clearly most vulnerable to large deformation in cyclic
test.
Based on field measurements, the water content of sub-ballast varies
significantly from site to site and from depth to depth. The critical (>70 % SR)
water levels occur mainly below ground water table and on springtime, when
the frost and snow are thawing, in the upper part of sub-ballast layer. The role
of capillarity water was small and extends only slightly above the groundwater
level. Transition measurements could not detect a clear relationship between
the moisture in the structure and the resulting displacements, although there
were small indications of it in some places.
The in-situ substructure evaluation was also developed in this research project
by testing Panda2 dynamic cone penetrometer. Based on an extensive series of
laboratory and field tests, the water content influences the dynamic cone
resistance measured by the device, but the significance of the soil density is
clearly higher. Because of that, good and poor-quality substructure materials
cannot be characterized by using their dynamic cone resistance. In conclusion,
the Panda2 device was found to be better suited for compaction control during
construction.
With poor quality substructure materials, the stability of the track geometry is
likely to be weakened, if the water content of materials is close to the saturated
state and the traffic load is heavy. Especially the quality and saturation degree
of the upper part of sub-ballast material are important. Some materials in
Rantarata (km137) are susceptible to the effect of water content but usually the
load bearing capacity of materials are not fully utilized because there is no heavy
axle load (250kN) traffic on Rantarata. Improvements of track drainage should
be aimed at targets, where the ground water table is close to the top of the subballast layer. Flooding should also be avoided even in exceptional situations.
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Työssä käytetyt termit
Dynaaminen kärkivastus qd: Dynaamisella penetrometrillä (tässä tutkimuksessa
Panda2-laitteella) mitattu maan kärkivastus, yksikkönä MPa.
Heikkolaatuinen alusrakennemateriaali: Maamateriaali, joka ei toimi toivotulla
tavalla radan alusrakenteessa. Materiaali ei välttämättä täytä vaadittuja rakeisuusvaatimuksia, ei kestä kuormitusta toivotulla tavalla, routii, pidättää liikaa
vettä tai muulla tavalla aiheuttaa ongelmia.
Hyvälaatuinen alusrakennemateriaali: Maamateriaali, joka täyttää alusrakennemateriaalille annetut vaatimukset toimien toivotulla tavalla rakenteessa.
pF-luku: Luku kertoo, miten lujasti vesi on sitoutunut maahan. pF-luku kuvaa veden irrottamiseen tarvittavan paineen suuruutta vesipatsaan korkeuden logaritmina eli esimerkiksi pF-luku 2 tarkoittaa, että veden irrottaminen maasta vaatii
100 cm korkean vesipatsaan aiheuttaman paineen.
Pysyvien muodonmuutosten kertymisnopeus: Laboratoriossa tehtyjen syklisten
3-akselikokeen perusteella laskettu suure, joka kuvaa materiaalin suhteellisen
muodonmuutoksen määrää kuormituspulssia kohden.
Staattinen kolmiaksiaalikoe: Koemenetelmä, jossa maanäytteeseen kohdistetaan hitaasti kasvava pystykuorma kuormitussellissä. Näytettä kuormitetaan
murtoon saakka. Kuormitus etenee niin hitaasti, että kuormituksen on katsottu
olevan staattista.
Syklinen kolmiaksiaalikoe: Koemenetelmä, jossa maanäytteeseen kohdistetaan
muuttuva pystykuorma, joka simuloi junakuorman aiheuttamia kuormitussyklejä. Muut jännityskomponentit (sellipaine) pysyy vakiona.
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1 Johdanto
1.1 Tutkimuksen tausta
Toimiva ja täsmällinen junaliikenne edellyttää nykyisillä liikennemäärillä ja junanopeuksilla hyvää ratageometriaa. Ratageometrian pysyvyyteen vaikuttavat
olennaisesti päällysrakenteen lisäksi radan alusrakenteet ja pohjamaa. Radan
alusrakenteet ovat lähes aina maarakenteita, joiden ominaisuuksiin vaikuttaa
niiden vesipitoisuus. Maan ja veden välistä vuorovaikutusta on tutkittu tieteessä
jo pitkään, mutta siihen liittyy edelleen paljon epäselviä asioita. Yksi infrarakenteiden kannalta merkittävä epäselvä asia on ollut kuivatusjärjestelyiden todellinen vaikutus. Tyypillisesti erilaisissa ohjeissa ja suunnitteluratkaisussa on todettu, että kuivatuksen täytyy olla kunnossa, mutta vaikutusten suuruuksien arviointi on ollut hankalaa. Suomen lähes 6000 km pituinen rataverkko on valtiontaloudellisesti merkittävä infrarakenne, jonka kunnossapito nykyisillä resursseilla vaatii yhä paremmin kohdennettuja ja perusteltuja rakenneratkaisuja. Uudet ja peruskorjatut rataosuudet ovat pääosin kunnossa, mutta rataverkolla on
edelleen paljon 1900–luvun alkupuolella tehtyjä alusrakenneratkaisuja, jotka eivät täytä nykyisiä vaatimuksia niin materiaalien kuin rakenteen mitoituksenkaan
suhteen. Osa materiaaleista saattaa siten olla heikkolaatuisia, jolloin ne eivät
toimi maarakenteessa odotetulla tavalla.
Vuonna 2012 Liikennevirasto käynnisti ROPE-projektin (radan routakorjaus ja
pehmeikkösuunnittelu), jossa on tarkasteltu ja korjattu toistuvista epätasaisuusongelmista kärsiviä ratakohteita. Kohteiden tarkastelussa ja suunnittelussa on hyödynnetty moderneja tarkastusmenetelmiä, kuten laserkeilausta ja
maatutkausta. Toimistossa tapahtuvan alustavan suunnittelun jälkeen kohteille
on tehty maastokatselmus, jossa on selvitetty epätasaisuusongelmiin johtavia
tekijöitä. Useissa kohteissa on havaittu merkittäviä ongelmia rakenteiden kuivatuksessa ja routimisen on ainakin osittain katsottu johtuvan huonon kuivatuksen
aiheuttamasta rakenteiden vesipitoisuuden noususta. ROPE-projektin kaltainen
ongelmakohteiden analysointi on merkittävä askel kohti älykkäämpää resurssienhallintaa verrattuna perinteisiin kunnossapitomalleihin, joissa töitä on tehty
”tarvittaessa” tai tietty määrä vuodessa.
Ilmastonmuutoksen ennustetaan tulevaisuudessa muuttavan globaalia ilmastoa enemmän ääri-ilmiöiden suuntaan siten, että tulvat ja voimakkaat sateet
yleistyvät sekä paikoitellen myös äärimmäinen kuivuus (Trenberth 2011). Suomessa muutoksen odotetaan kasvattavan vuotuisia sademääriä lähivuosina
useita prosentteja laskentatavasta riippuen (Ruosteenoja 2016) sekä myös yksittäisten sateiden voimakkuuden ennustetaan kasvavan (Lehtonen 2011). Vesipitoisuuden kasvulla on tunnetusti maarakenteiden toimintaa heikentävä vaikutus, joten maarakenteet joutuvat ilmastonmuutoksen myötä entistä suuremmalle rasitukselle. Näiden tekijöiden myötä kuivatuksen ja vesipitoisuuden vaikutuksia oli syytä aloittaa tutkimaan tarkemmin varsinkin, kun kuivatuksen rooli
oli noussut esiin myös ROPE-kohteiden analysoinnissa. Tampereen yliopisto
(entinen Tampereen teknillinen yliopisto) ja Väylävirasto aloittivat 2015 tutkimushankkeen radan kuivatuksen roolista ja jonka ensimmäinen loppuraportti
julkaistiin vuonna 2018. Tämä tutkimusprojekti on jatkoa ensimmäiselle vaiheelle.
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Ensimmäiset ROPE-kohteet on korjattu vuonna 2013. Kohteiden korjaussuunnittelussa on tarkoituksenmukaisesti korostettu kuivatuksen merkitystä, jolloin
toimimattoman kuivatuksen parantamisella on pyritty korjaamaan epätasaisuusongelmia. Usein kohteiden epätasaisuusongelmat ovat kuitenkin useiden
eri tekijöiden aiheuttamia. Näiden tekijöiden vuoksi oli tarpeen tutkia todellisten
kenttäkohteiden toimintaa ja selvittää Suomessa käytettyjen alusrakennemateriaalien toimintaa erilaisissa vesipitoisuuksissa. Nykyinen ”kuivatusratkaisujen
toimivuuden ja vaikutusten arviointi” –tutkimushanke pyrkii tuomaan lisää tietoa oikeista ratkaisuista ja siten vähentämään radanpidon kustannuksia. Hanke
pyrkii myös vastaamaan siihen, onko tehdyistä ROPE-toimenpiteistä ollut apua
geometrian pysyvyydelle ja miten kuivatukseen tulisi jatkossa suhtautua.

1.2 Tutkimuskysymykset
Edellinen ”Radan kuivatuksen toimivuuden arviointi ja parantaminen olemassa
olevilla radoilla” –tutkimusprojekti antoi vahvoja viitteitä siitä, että kuivatuksen
parantamisella on saavutettavissa merkittäviä hyötyjä. Tämä johtopäätös perustui kirjallisuuskatsaukseen, mallinnustuloksiin sekä ulkomailla tehtyjen laboratoriokokeiden tuloksiin. Tässä tutkimuksessa haetaan vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1) Minkä suuruisia vesipitoisuuksia alusrakenteissa todellisuudessa esiintyy? Onko kohteiden välillä suuria vaihteluita?
2) Miten Suomen rataverkolla käytetyt alusrakennemateriaalit toimivat erilaisissa vesipitoisuuksissa?
3) Miten valitut instrumentoidut koekohteet toimivat? Esiintyykö niissä
muodonmuutoksia, jotka voitaisiin katsoa johtuvan rakenteen liian suuresta vesipitoisuudesta?
4) Miten koekohteiden kuivatusparannus vaikuttaa vesipitoisuuksiin ja radan pysyviin muodonmuutoksiin?
5) Voidaanko heikkolaatuista (määritelmä Työssä käytetyt termit –osiossa)
alusrakennemateriaalia havaita kevyellä kenttäkalustolla? Voidaanko
materiaalien lujuusominaisuuksien perusteella tehdä päätelmiä rakenteen vesipitoisuudesta?
6) Voidaanko kuivatusongelmista kärsineiden ROPE-kohteiden osalta odottaa geometriaongelmien vähenemistä?
7) Voidaanko kuivatusta pitää edelleen toimivana ratkaisuna epätasaisuusongelmiin tämän tutkimuksen laboratoriokokeiden ja kenttämittausten
tulosten myötä?
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2 Seurantakohteet
2.1 Seurantakohteiden esittely
Merkittävä osa-alue tutkimuksessa on seurantakohteiden monitorointi. Seurantakohteet valittiin yhdessä tilaajan kanssa ja ne sijaitsevat Rantaradalla. Valitut
kohteet ovat tarkoituksella toisistaan poikkeavia, jotta saadaan mittausdataa
erityyppisistä rakenteista ja niissä esiintyvistä vesipitoisuuksista. Yhteistä kohteille on, että niissä on esiintynyt poikkeamia raiteen geometriassa ja kuivatus ei
ole lähtötilanteessa hyvä. Tutkimusprojektissa oli tarkoitus toteuttaa ensin mittausjakso kohteiden ollessa alkuperäisessä kunnossa, jonka jälkeen kohteiden
kuivatusta parannetaan. Tavoitteena oli tällä tavoin selvittää kuivatusparannusten todellisia vaikutuksia. Kohteiden kuivatusparannukset alkoivat kuitenkin
vasta vuoden 2019 lopussa, joten vaikutusten analysointi jää tämän raportin ulkopuolelle. Vastavuoroisesti mittausdataa saatiin kuitenkin edeltävästä tilanteesta huomattavasti suunniteltua pidempään, jolloin mukaan mahtui myös erilaisia vuosia.

2.1.1 Rantarata: km 44+540
Rantaradan kilometrin 44 monitorointikohde sijaitsee Siuntiossa, Etelä-Suomessa. Rata on kohteessa penkereellä, joka on suunnilleen tukikerroksen verran
ympäröivää maastoa ylempänä. Tämä näkyy hyvin alueen yleiskuvasta 2.1, joka
on otettu 4.7.2017.

Kuva 2.1.

Ilmakuva km44 kohteesta Rantaradalla. Rata on matalalla
ympäröivään maastoon nähden, eikä alueen kuivatus ole
kuvanottohetkellä kunnossa. Kuva otettu 4.5.2017.
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Maaperä on kohteessa maaperäkartan (kuva 2.2) mukaan savea. Siirtymämittaukseen tarvittavia kairatankoja asennettaessa kova pohjamaa tuli vastaan
monitorointiaseman kohdalla radan pohjoispuolella 16,2 m syvyydellä ja eteläpuolella 18,1 m syvyydellä. Radan alla on siis merkittävä pehmeikkö. Asennettaessa antureita huomattiin myös, että tukikerrosmateriaalia löytyi yllättävän syvältä, joka viittaa siihen, että rata on aikaa myöten painunut savikerrokseen.

Kuva 2.2.

Kohteen maaperäkartta. Maaperä on alueella savea. (Ratadata.fi/
Maaperäkartta 1:200 000 Geologian tutkimuskeskus 2012).

Kohteen kuivatustilanne on alkutilanteessa haastava, sillä monitorointiasema
sijaitsee tasaisella kohdalla ja maasto osittain viettää tähän suuntaan. Kuivatustilannetta selventää hyvin korkeuskuva 2.3, jossa maaston korkeus on esitetty
värien avulla. Korkeuskuva on luotu Dronedeploy.com-palvelun avulla DJI Phantom 4 Pro dronella. Korkeuskuvassa alimmat kohdat olivat noin 5,0 metriä merenpinnan yläpuolella. Tästä voidaan kuitenkin huomata, ettei tällä tavoin luotu
absoluuttinen korkeusasema pidä täysin paikkaansa, sillä tarkkuus-GPS:llä mitattuna maanpinta on n. 10,5 m tasolla merenpinnasta. Menetelmä on kuitenkin
hyvä korkeuserojen hahmottamiseen. Radan pohjoispuolella lähellä mittauspistettä on lyhyt päättyvä oja sekä eteläpuolella pellon reunassa oleva oja.
Tämä etelän puoleinen oja on matalahko ja kaukana radasta. Vedenpinta ojissa
on ollut kaikilla tarkastuskäynneillä korkealla, joka viittaa siihen, ettei vesi pääse
pois rata-alueelta. Tämä ongelma varmistui 9.10.2017 tehdyssä maastotarkastelussa, jossa mitattiin vesijuoksujen korkeutta tarkkuus-GPS:n avulla ja laadittiin alustava ehdotus kuivatussuunnitelmaksi. Kuivatustilanteen parantamiseksi
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radan ulkopuoliset laskuojat tulisi perata sekä parantaa radan lähellä olevaa
kuivatusta ojien perkauksella ja salaojituksella.

Kuva 2.3.

Korkeuskuva, jossa erottuu hyvin rata ja alueen ojat. Kuvan värien
vaihtelu kuvaa korkeuden vaihtelua 5,04–6,96 m välillä. Maaston
todellinen absoluuttinen korkeusasema tarkkuus-GPS:llä mitattuna on noin 10,5 m. Valkoinen neliö kertoo monitorointiaseman
paikan. Tilanne 4.5.2017.

Kohteessa ja sen läheisyydessä on esiintynyt korkeuspoikkeamaa ja nuolikorkeusvirhettä. Kuvassa 2.4 on esitetty Rail Doctor-ohjelmalla luotu näkymä
(myöhemmin RD-näkymä) kohteen tilanteesta. Korkeuspoikkeamaa on tarkasteltu 2007 vuodesta 2015 vuoteen saakka. Mittausaseman kohdassa n.
km44+540 korkeuspoikkeamat ovat olleet melko maltillisia ja ongelmat painottuvatkin mittausaseman ympäristöön. Seuranta-asema on kaarteen ja sillan välissä olevalla lyhyellä suoralla alueella. Tarkastelun perusteella korkeuspoikkeamaa on enemmän kaarteessa ja sillan alla. Nuolikorkeusvirhetarkastelu
on esitetty kuvassa 2.5. Radantarkastustulosten perusteella tulee vaikutelma
siitä, että nuolikorkeusvirhettä esiintyy hyvin samalla tavalla kuin korkeuspoikkeamaakin. Vuonna 2015 lähellä mitta-asemaa on keväällä alkanut esiintyä
enemmänkin nuolikorkeusvirheitä. Radantarkastuksen perusteella kohteessa ja
sen ympäristössä on selkeästi ongelmia, mutta ne eivät ole erityisen pahoja.
Myöskään vuodenaikojen välillä ei tunnu olevan merkittäviä eroja, joten kyse ei
ole routimisesta.
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Kuva 2.4.

Rail Doctor -näkymä kohteesta km44. Kuvassa on esitetty
korkeuspoikkeamat. Mitta-asema on punaisen viivan kohdassa.

Kuva 2.5.

RD-näkymä nuolikorkeusvirheistä km44-kohteella. Punainen
pystysuora viiva kuvaa mitta-aseman sijaintia.
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2.1.2 Rantarata: km 98+000
Rantaradan kilometrin 98 kohde on monitorointiasemakohteista monella tavalla
keskinkertaisin. Kohteessa rata kulkee pelkoaukealla olevalla penkereellä ja toisella puolella rataa on kohtuukuntoinen oja. Kohde valikoitu tarkasteluun sen
tyypillisyyden takia, sillä se edustaa hyvin tyypillistä suomalaista rataa.
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Yleiskuva Rantaradan kohteesta km98 itään päin. Rata kulkee
peltoaukealla ja sen toisella puolella on kohtuukuntoinen oja.
Kohde on kaikin puolin ”keskinkertainen” ja se edustaa tyypillistä
suomalaista rataa. Kuva 22.8.2017.

Kohteen kuivatus on keskinkertainen. Radan eteläpuolella kulkee selvä, kohtuullisessa kunnossa oleva oja, joka kuitenkin päättyy monitorointiaseman kohdalla.
Veden pitäisi tämän jälkeen virrata huoltotien ali kulkevasta rummusta, joka on
tarkasteluiden perusteella huonokuntoinen. Radan pohjoispuolella ei ole varsinaista ojaa pellon ja radan välissä, vaan kyseessä on jonkinlainen painanne. Kuivatusta on kohteessa mahdollista parantaa melko helposti perkaamalla olemassa oja, korjaamalla rumpu sekä tekemällä myös radan pohjoispuolelle kunnon oja. Radan ulkopuolisia kuivatusjärjestelyitä ei ole todennäköisesti tarvetta
tehdä. Kohteesta on tehty myös korkeuskuva 2.7. Tässä tapauksessa korkeuskuvasta on vaikea nähdä ojia, koska suurimmat korkeusvaihtelut tulevat viettävästä maastosta. Tästä syystä korkeusvaihtelut ovat kuvan alueella huomattavat.

Kuva 2.7.

Kohteen km98 korkeuskuva. Korkeus vaihtelee kuvassa välillä
4,0–12,8 m. Kohde sijaitsee osittain rinteessä ja siksi maasto
viettää koko alueella. Kuva 22.8.2017.
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Peltoaukealla sijaitsevan radan maaperä on maaperäkartan 2.8 mukaan pääasiassa liejuista savea. Mittausaseman kohdalla km 98+000 on hienoa hietaa. Kuitenkin siirtymämittauksen kairatankoja asennettaessa matkaa kovaan pohjaan
oli radan pohjoispuolella 13,5 m ja eteläpuolella 14,5 m. Myös pohjavesiputken
asennuksessa putkeen sisälle tuli runsaasti savea.

Kuva 2.8.

Kohteen maaperäkartta. Radan alla on pääasiassa liejuista savea
mutta km 98+000 lähistöllä on myös hienoa hietaa.
Mittausasema on kohdassa 98+000. (Ratadata.fi / Maaperäkartta
1:20 000 Geologian tutkimuskeskus 2012).

Km 98 on selvästi radan geometrian mittaustulosten perusteella edellistä kohdetta ongelmallisempi. Kuten kuvasta 2.9 nähdään, kohteessa ja sen ympäristössä esiintyy pahaa kehittyvää korkeuspoikkeamaa 2007–2015 radantarkastustulosten perusteella. Maatutkadatan perusteella kohteessa saattaa olla routalevy, mutta siitä ei kuitenkaan nähty merkkejä antureiden ja kairatankojen
asennuksen yhteydessä. Virheet eivät rajoitu pelkästään korkeuspoikkeamaan,
sillä kuvassa 2.10 on nähtävissä nuolikorkeusvirhetarkastelu, joka selkeästi kertoo siitä, että kohteessa esiintyy myös nuolikorkeusvirhettä. Ongelmien aiheuttajana ei ainakaan ole pelkästään routiminen, sillä molempia virhetyyppejä
esiintyy niin syksyn kuin keväänkin EMMA-ajoissa. Kohteeseen on suunniteltu
pitkään stabilointia, joka viitannee siihen, että penkereen stabiliteetti ei ole erityisen hyvä. On mahdollista, että kohteessa penger on painunut pehmeään pohjamaahan.
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Kuva 2.9.

RD-näkymä kohteesta km98. Kuvassa on esitetty radantarkastuksen korkeuspoikkeamat. Punainen viiva kuvaa mitta-aseman
sijaintia.

Kuva 2.10.

Nuolikorkeusvirheet kilometrillä 98. Punainen viiva kuvaa mittaaseman sijaintia.
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2.1.3 Rantarata: km 137+400
Koekohteista kilometrin 137 kohde, joka sijaitsee alle 10 km päässä Salon keskustasta, poikkeaa muista kohteista merkittävästi, sillä se sijaitsee hiekkaharjun
vieressä ja maasto on hyvin kuivan oloista. Maaston suuret korkeuserot vaikuttavat pohjaveden liikkeisiin ja tunnetusti pohjavettä muodostuu hiekkaharjuissa.
Vaikka kohteen pinta on kuivan oloinen, voi syvemmällä olla esimerkiksi paineellista pohjavettä, joka tulee viereisestä harjusta. Näiden syiden ja alueella esiintyneiden epätasaisuusongelmien perusteella kohde valikoitui yhdeksi seurantakohteeksi.
Kuvassa 2.11 on nähtävillä, miten radan oikealla puolella (luoteessa) maasto kohoaa voimakkaasti. Radan toisella puolella (kaakossa) on hiekkakuoppia ja
maasto laskee tähän suuntaan radan ympärillä. Muutaman sadan metrin päässä
kohteen pohjoispuolella on radan vieressä lastauspaikka ja pian tämän jälkeen
alkaa tunneli.

Kuva 2.11.

Yleiskuva kohteesta km 137 lounaaseen päin kuvattuna. Kohde
sijaitsee kuivalla hiekkamaalla, jossa radan vieressä on hiekkaharju, joka viettää radalle päin. Kuva 4.5.2017.

Alueen maaperä on silmämääräisesti sekä maaperäkartan 2.12 mukaan hiekkaa.
Hiekkakerroksen paksuus radan suunnassa vaihtelee. Monitorointiaseman kohdassa kairatangot upposivat 3,9–4,0 m syvyyteen. Tämän jälkeen vastassa oli
kova pohja, todennäköisesti kallio.
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Kohteen 137 maaperäkartta. Monitorointiasema sijaitsee
kohdassa 137+500, jossa maaperä on hiekkaa. (Ratadata.fi/
Maaperäkartta 1:20 000 Geologian tutkimuskeskus 2012).

Monitorointiasema osui km137 alueelle siten, että sen ympäristössä on ollut korkeuspoikkeamaa, mutta itse aseman kohdassa ei. Tämä on nähtävissä kuvassa
2.13. Korkeuspoikkeama vaikuttaisi painottuvan läheisen kallioleikkauksen ja
tunnelin suuaukon lähelle. Toisaalta tulee huomioida, että EMMA-tarkastuksessa virheitä saattaa syntyä tasaisen painuma-alueen reunoille kiinteisiin kohtiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastelussa on syytä kiinnittää huomiota alueen
kokonaisuuteen eikä yksittäisiin virhepaikkoihin.
Korkeuspoikkeamissa ei näy vuodenaikojen vaihtelut, joten routaongelmasta ei
ole kyse. Nuolikorkeusvirhettä sen sijaan on koko alueella kuvan 2.14 mukaisesti.
Nuolikorkeusvirhettä on oletettavasti korjattu tukemalla, mutta sitä on kuitenkin esiintynyt aina uudestaan ainakin tarkasteluvuoteen 2015 saakka.
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Kuva 2.13.

RD-näkymä kohteesta km137. Alueella esiintyy jonkun verran
korkeuspoikkeamaa. Pystysuora viiva kuvaa mitta-aseman
sijaintia.

Kuva 2.14.

Km137 nuolikorkeusvirheet RD-näkymässä esitettynä.

21

Väyläviraston julkaisuja 8/2021

22

2.2 Seurantakohteiden instrumentointi
Valittuihin seurantakohteisiin asennettiin mittauslaitteet 12.–15.6.2017. Kohteista mitataan jatkuvalla mittauksella seuraavia asioita:
1. Maan vesipitoisuus eri syvyyksillä
2. Maan sähkönjohtavuus
3. Maan lämpötilat
4. Maaveden jännitys
5. Pohjaveden pinnankorkeus
6. Ojan vedenpinnan korkeus
7. Sademäärä
8. Ratapölkkyjen siirtymät suhteessa kovaan pohjamaahan.
Vesipitoisuusanturit
Vesipitoisuusantureina käytetään Decagonin (nykyinen Meter Group) valmistamia GS1 ja GS3 tyyppisiä antureita. Antureiden tekniset tiedot ovat peräisin käyttöohjeista (GS1 Soil Moisture Sensor, Operator’s Manual 2015, GS3 Water Contet,
EC and Temperature Sensors Operator’s Manual 2016 ja GS3 Integrators Guide).
Molemmissa anturityypeissä on käytössä ruostumattomiin metallipiikkeihin perustuva mittaus, joissa piikit työnnetään maahan. Kuvassa 2.15 on oikealla puolella esitetty GS1 anturi ja vasemmalla GS3 anturi. GS1-anturin mittaus perustuu
maan dielektrisyysvakion mittaukseen 70 Mhz taajuusaluemittauksella
(frequency domain) sekä maan kapasitanssiin. Suuren mittaustaajuuden käyttö
vähentää maan rakenteesta ja sähkönjohtavuudesta johtuvia virheitä, mutta hyvin tarkkoja mittauksia tehtäessä suositellaan maalajikohtaista kalibrointia.
Anturin asennolla ei ole väliä, kunhan piikit ovat hyvin kiinni mitattavassa
maassa anturin runkoon asti. GS1-anturin ulostulo muutetaan volumetriseksi
vesipitoisuudeksi seuraavalla valmistajan ilmoittamalla kaavalla 2-1:
𝜃 = 4,94 ∗ 10−4 ∙ 𝑚𝑉 − 0,554 , missä
(2-1)
3
3
θ on maan volumetrinen vesipitoisuus (m /m )
mV on anturin antama ulostulojännite millivoltteina.

Kuva 2.15.

Decagonin valmistamat vesipitoisuusanturit. Vasemmanpuolimmainen on malliltaan GS3 ja oikeanpuoleinen GS1.
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Decagonin GS3-anturi muistuttaa hyvin paljon GS1-anturia, mutta siinä on kahden metallipiikin sijasta kolme piikkiä ja se mittaa vesipitoisuuden lisäksi myös
maan lämpötilaa sekä sähkönjohtavuutta. Maan vesipitoisuus lasketaan anturin
mittaaman dielektrisyyden perusteella kaavalla (2-2).
𝜃 = 5,89 ∙ 10−6 ∙ 𝜀 3 − 7,62 ∙ 10−4 ∙ 𝜀 2 + 3,67 ∙ 10−2 ∙ 𝜀 − 7,53 ∙ 10−2 , (2-2)
missä
θ on maan volumetrinen vesipitoisuus (m3/m3)
ε on GS3-anturin mittaama dielektrisyysluku
Maan sähkönjohtavuus saadaan GS3-anturilta suoraan yksikössä µS/cm. Sähkönjohtavuusmittaus perustuu virtaan kahden elektrodin välillä ja näiden väliseen resistanssiin. Sähkönjohtavuus (bulk electrical conductivity) saadaan ilman erillisiä kalibrointeja 10 dS/m saakka, tätä suuremmat sähkönjohtavuudet
vaativat erilliset kalibroinnit. Lämpötilaa anturi mittaa pienellä termistorilla,
joka sijaitsee laitteen kuoren sisässä. Lämpötila saadaan anturista suoraan digitaalisen ulostulon kautta celsiusasteina.
Maaveden jännitystä mittaavat anturit
Maaveden jännitystä mitataan Skye Instrumentsin valmistamilla 60 ja 90 cm pituisilla tensiometreillä sekä Irrometerin valmistamilla Watermark 200S kipsiblokkiantureilla. Tensiometrien toimintaperiaate on esitetty kuvassa 2.16.
Tensiometrianturit perustuvat vedellä täytettyyn putkeen, jonka alapäässä on
huokoisesta materiaalista valmistettu kärkikappale. Anturin ympärillä kuivuva
maa vetää vettä myös putkesta, jolloin putken yläpintaan syntyy alipaine, jota
voidaan mitata. Skye Instrumentsin valmistamissa antureissa yläpään paineanturi on digitaalinen, jolloin mittaus tapahtuu automaattisesti. Mittausmenetelmä ei toimi talvisaikaan, koska putkessa oleva vesi jäätyy. Tiedossa on, että
tensiometrejä on käytetty kylmissä olosuhteissa vaihtamalla veden tilalle esim.
etanolia, mutta muun kuin veden käyttö aiheuttaa kalibrointiongelmia. Toinen
tensiometrien mittauksessa huomioitava asia on vesipatsaan paino, joka tulee
vähentää mitatusta alipaineesta. Tällöin 60 cm tensiometreilla käytetään 6 kPa
vähennystä ja 90 cm tensiometreillä 9 kPa. Ajan myötä tensiometrin vedenpinta
saattaa laskea, jolloin vähennystä pitäisi periaatteessa korjata. Tämä vesipatsaan omasta painosta johtuva paine korostuu erityisesti lähellä kyllästynyttä tilaa pienillä alipaineilla. Tiedot anturista on saatu käyttöohjeesta (Skye Tensiometers Manual).
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Tensiometrin periaatekuva vasemmalla ja oikealla puolella 90 cm
tensiometri. Ympäröivä maa vetää kuivuessaan vettä huokoskiven
läpi putkesta ja saa aikaan alipaineen putken yläosaan. Alipaineen
suuruutta mittaamalla saadaan selville maaveden jännitys.

Toinen maaveden jännityksen mittaukseen käytettävä menetelmä on Irrometerin valmistamat Watermark 200ss -anturit. Anturi on esitetty kuvassa 2.17. Anturin ominaisuudet ovat peräisin esitteestä (Watermark Soil Moisture Sensor –
Model 200ss). Anturit pohjautuvat huokoiseen kipsiin, jonka sisällä on korroosionkestävät elektrodit. Muuttuva vesipitoisuus vaikuttaa anturin resistanssiin,
jonka perusteella voidaan mitata maaveden jännitystä. Koska resistanssi mitataan kipsiblokista, pitäisi anturin vakiokalibroinnin toimia erilaisissa olosuhteissa. Resistanssin suhde maaveden jännitykseen on vakio. Anturin etuja ovat
sen pakkasenkestävyys sekä edullinen hankintahinta. Periaatteessa anturi vaatii joko oman lukulaitteensa tai erillisen välilaitteen, jolla sitä voidaan lukea dataloggerilla. Tässä tutkimuksessa anturia luettiin kuitenkin suoraan Datatakerin
dataloggerilla, mutta se rajaa mittausalueen siten, että anturista voidaan mitata
maksimissaan 10 kΩ vastus, jolloin kuivan materiaalin mittauskapasiteetti rajautuu. Lisäksi anturia pitäisi mitata mielellään vaihtovirralla, jotta sähkökemialliset ilmiöt eivät vaikuttaisi elektrodeihin. Datatakerin loggeri kuitenkin kytkee kanavan kiinni hyvin lyhyeksi aikaa, jolloin ilmiön ei katsottu tässä tapauksessa
olevan merkittävä.
Kuva 2.17.
Watermark 200S-anturi, joka
mittaa maaveden jännitystä.
Anturi koostuu kipsiblokista,
sen sisällä olevista ruostumattomista elektrodeista ja
ruostumattomasta teräksestä
tehdystä kuoresta.
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Watermark-anturin haasteena on sen kalibrointi, sillä anturin resistanssiin vaikuttavat kosteuden lisäksi myös lämpötila ja osittain veden suolapitoisuus. Valmistajan mukaan anturin rakenteen pitäisi kompensoida sisäisesti tyypillisten
suolapitoisuuksien vaikutus. Chard (2016) on koonnut artikkeliinsa erilaisia kalibrointimalleja useista tutkimuksista. Yleisin ja valmistajan suositus on käyttää
Shock et al. (1998) luomaa yhtälöä 2-3. Yhtälön avulla saadaan maan matriisipotentiaali kilopascaleina anturin resistanssin ja maan lämpötilan perusteella.
Chardin mukaan kahden lähteen (Irrometer 2005, Spaans and Baker 1992) tulosten perusteella lämpötila vaikuttaa 1–3 % per aste matriisipotentiaaliin. Tässä
tutkimuksessa ympäröivä lämpötila on saatu läheisten Decagon GS3 -antureiden perusteella. Alle 10 kPa imupaineilla tulee kuitenkin huomioida anturin vahvasti epälineaarinen käytös 0–10 kPa imupainealueella (Eldredge 1993).
𝑆𝑀𝑃 =

4,093+(3,213∙𝑘Ω)
1−(0,009733∙𝑘Ω)−(0,01205∙𝑇𝑠 )

(2-3)

missä
SMP on Maan matriisipotentiaali/imupaine [kPa]
kΩ on Anturin resistanssi [kΩ]
TS on Maan lämpötila anturin läheisyydessä [°C]
Siirtymäanturit
Kohteissa tapahtuvia siirtymiä mitataan siirtymäantureiden avulla. Referenssitasona toimii kova pohjamaa. Mittaus tapahtuu ratapölkkyjen päistä, joihin on
asennettu siirtymäanturikaivot sekä kairattu kairanko kovaan pohjamaahan
saakka. Mittauksen periaate ja asennettu siirtymäkaivo on esitetty myös kuvassa 2.18. Siirtymäkaivo suojaa siirtymäanturia ympäröivältä raidesepeliltä ja sääolosuhteilta. Mittaus toimii myös maan ollessa jäätynyt. Siirtymäantureina on
käytetty 50 mm mittausalueella olevaa Novotechnikin TRS-0050 antureita,
joista siirtymää mitataan anturin resistanssin avulla. Tekniset tiedot ovat peräisin esitteestä (Novotechnik. Position Transducer with return spring potentiometric up to 100 mm, series TR/TRS 2017).

Kuva 2.18.

Siirtymämittauksen periaate ja siirtymäkaivo asennettuna.
Kovaan pohjamaahan on asennettu kairatangot, joiden avulla
ratapölkyn liikkumista mitataan suhteessa kovaan pohjamaahan.
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Pohjaveden korkeusanturit
Pohjaveden pintaa mitataan kohteissa PTX1830 paineanturin avulla. Lähelle rataa on asennettu kohteesta riippuen 3–6 metriä pohjavesiputkea, jonka sisähalkaisija on 25 mm. Pohjavesiputki on teräsputkea, jonka kyljessä on reikiä alimman metrin matkalla. Anturi sijaitsee putken pohjalla ja mittaa sen päällä olevan
vesipatsaan korkeutta. PTX1830 anturi on painekompensoitu (GE 1800 Series
Druck Hih Perfomance Level Pressure Sensors, esite 2016), joka tarkoittaa, että
se mittaa painetta vallitsevaan ilmanpaineeseen nähden. Tällöin ilmanpaineen
vaihtelu ei vaikuta mittaustulokseen. Mittauksen periaate on nähtävissä myös
kuvassa 2.19. Anturi pystyy mittaamaan maksimissaan 10 metrin vesipatsaan
±0,1 % tarkkuudella, joka vastaa 10 mm vesipatsasta. Pohjavesiputkien haasteena on putkea ympäröivä maa, joka kahdella kohteella (km 44 ja km98) on silttiä/savea. Tämä hidastaa vedenpinnan korkeusvaihteluita ja toisaalta altistaa
myös erillisille vesivyöhykkeille.

Kuva 2.19.
Pohjavesiputken periaate.
Pohjavedenpinnan korkeutta
mitataan pohjavesiputken
pohjalla sijaitsevalla paineanturilla. Paineanturi on
kompensoitu niin, että se
mittaa painetta ilmanpaineeseen nähden, jolloin
ilmanpaine ei vaikuta
mittaustulokseen.
Ojan vedenpintaa mittaavat anturit
Ojan vedenpintaa mitattiin ultraäänianturilla. Ojan päälle on kohteissa asetettu
kyllästetystä puusta tehty mittauspalkki, jonka keskellä on ultraäänianturi, joka
mittaa etäisyyttä veden pintaan. Ultraäänianturina kohteissa on käytetty SICK
UM18-218126112 -anturia, jonka mittaustarkkuus on ±1 % 120–1000 mm mittausalueella (Sick Sensick UM18-2 Pro, esite 2013). Suurimmat epätarkkuudet mittauksessa tulevat ojassa esiintyvästä kasvillisuudesta, jota on säännöllisesti
poistettu. Luonnollisesti mittaus ei toimi talvella lumen aikaan. Kuvassa 2.20 on
nähtävissä edellä esitetty mittausjärjestely Rantaradan kilometrillä 44.

Kuva 2.20.
Ojan vedenpinnan
mittausjärjestely km44.
Ojan päällä sijaitseva
ultraäänianturi mittaa
etäisyyttä vedenpintaan.

Väyläviraston julkaisuja 8/2021

27

Sademäärien mittaus
Sademääriä mitataan keinuviputyyppisellä sademittarilla. Sademittari on modifioitu malli Bilteman myymästä sademittarista, jonka keräyspinta-alaa on kasvatettu suppilolla. Keräyspinta-alan kasvatus on tehty alun perin liian pienen
mittausresoluution kasvattamiseksi. Sademittareihin rakennettiin pulssiulostulo, jonka dataloggeri tallentaa. Modifioidulla rakenteella saavutettiin kalibrointien perusteella 0,245 mm/pulssi -mittaustarkkuus. Yhden millimetrin sateesta syntyy siis noin neljä pulssia. Sademittarin alkuperäinen mittaustarkkuus
oli noin 2 mm / pulssi. Sademittarin rakenne on nähtävissä kuvasta 2.21. Mittari
on kiinnitetty reilun metrin korkeudelle aurinkopaneelitelineeseen. Sademittauksessa ei ole käytössä lämmitystä, joten mittaus ei toimi talvisaikaan kunnolla.

Kuva 2.21.

Sademittari, joka mittaa kohteilla satavan veden määrää. Mittari
on muokattu tutkimuskäyttöön soveltuvaksi Biltemassa myynnissä olevasta tavallisesta langattomasta sademittarista.
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Taulukko 2.1. Kohteiden monitoroinnissa käytettyjen antureiden tärkeimmät
tekniset tiedot.
Anturityyppi

Mitattava asia

Maan vesipitoisuus
Decagon GS1 (dielektriivisyyden
avulla)

Mittausalue

Ulostulon
tyyppi

Mittaustapa

Tarkkuus

Frequency
Domain

±0,03 m3/m3 0–0,57
Analogi*(1
m3/m3 VWC nen 1000–
2500 mV

1.Maan vesipitoisuus 1: Frequency 1: ±0,03
1: εa 1–80 *(2 SDI12 (di3
3 *(1
Domain
m /m
2. Lämpötila
2:-40–+60 °C gitaalinen)
3. Sähkönjohtavuus 2: termistori 2:±1°C
3:0–25 dS/m
Decagon GS3
3: kahden
3: ±5% 0–
sondin mene- dS/m; ±10%
telmä
5–23dS/m
Irrometer
Watermark
200S

0-200 kPa

Resistanssi

0-80 kPa

Jännite
(siltakytkentä)

Pohjaveden pinnan- Suhteellinen ±0,10 %
korkeus
paine

0-10 m

Virtalähtö
4–20 mA

Etäisyys vedenpintaan

Ultraääni

120-1000
(1300) mm

Virtalähtö
4–20 mA

Siirtymä

Potentiometri ±0,15 %

0–50 mm

Resistanssi /
jännite

Keinuvaaka

-

Pulssi

Maaveden jännitys

Maaveden jännitys
Skye
Instruments
Tensiometer
GE PTX1830
SICK
UM18218126112
Novotechnik
TRS-0050

Sademittari Sademäärä
Biltema

Kipsiblokin
resistanssi

-

Suhteellinen ±0,4 %
paine

±1%

0,245mm

*(1 Vakiokalibroinnilla mineraalimaalajeilla, joiden sähkönjohtavuus <10 dS/m. Tarkempia tuloksia saavutetaan maalajikohtaisella kalibroinnilla.
*(2 Dielektrisyysarvo, jonka perusteella lasketaan maan volumetrinen vesipitoisuus

Tietojen tallentaminen ja mittaus
Kohteiden mittaustietojen tallennus ja lukeminen tapahtuvat Datataker DT80
series 3 -dataloggereilla, joissa on käytössä CEM20-kanavalaajennusmoduulit.
Kuvassa 2.22 on nähtävissä mittausasema ja kuvassa 2.23. laitekaapin sisältö.
Dataloggeri ja sähkönsyöttöön liittyvät laitteet sijaitsevat valkoisessa laitekaapissa telineen päädyssä. Kohteiden sähkönsyöttö tapahtuu aurinkopaneelin
ja akun avulla. Jatkuva sähkönsaanti mahdollistaa tiheämmän mittausresoluution ja tiheän datan lähetysvälin. Kohteilla ei ole saatavilla verkkosähköä.
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Kuva 2.22.

Mittausaseman kuva. Kaapissa sijaitsee dataloggeri ja sähkönsyöttölaitteet, aurinkopaneeli ja akku tarjoavat mittausjärjestelylle sähköä.

Kuva 2.23.

Laitekaapin sisältö. Ylhäällä dataloggeri DT80M, vasemmalla
laajennusmoduuli CEM, alhaalla aurinkopaneelin latauskontrolleri
ja oikealla virtakiskot. Myöhemmin kaappeihin lisättiin myös
ajastinkellot.
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Kaikki anturit luetaan 30 minuutin välein. Tiheä mittausväli johtuu pääosin sademittarin vaatimuksista. Suuremmalla mittausvälillä sateen kestoa olisi vaikeampi arvioida, sillä nytkin puolen tunnin aikana sademittarilta tulevat pulssit
lasketaan yhteen. Tiheän mittausvälin etuna on myös parempi sateen vaikutusten arviointi, sillä vesi suotautuu hiekassa melko nopeasti maahan ja nyt vesipitoisuuden kasvu saadaan tarkasti selville. Kohteilta mitattu data lähetetään kerran päivässä yliopistolla sijaitsevalle serverille FTP-protokollan ja 3G-yhteyden
avulla. Dataloggereihin saa myös tarvittaessa etänä yhteyden asetusten muuttamista tai tilanteen tarkastamista varten. Mittausjärjestelyt ovat toimineet
pääosin hyvin, mutta varsinkin ensimmäisinä kuukausina dataloggerit jumittuivat muutamia kertoja. Näiltä ajanjaksoilta ei ole tarjolla mittausdataa. Jumiutumisongelma ratkaistiin erillisillä 12 V ajastinkelloilla, jotka käynnistävät loggerit
uusiksi kerran viikossa. Myöhemmin vuonna 2018 dataloggerien valmistaja julkaisi uuden firmwaren, jonka myötä jumiutumisongelmat lakkasivat lopullisesti.

2.3 Kohteiden poikkileikkaukset
Poikkileikkaukset antavat hyvän kuvan seurantakohteiden luonteesta. Kuvassa
2.24 on nähtävillä km44 yleispoikkileikkaus. Radan vasemmalla puolella on tasainen kenttä ja oikealla puolella on myös leveähkö tasanne ennen ojaa. Kuvassa
2.25 on esitetty tarkempi kuva radalla olevasta anturoinnista. Pohjavedenpinta
oli antureiden asennushetkellä tasolla KV-1,3 m. Materiaalinäytteet on otettu
kuvassa näkyvien GS1/GS3+watermark antureiden luota asennushetkellä. Pohjatutkimusten perusteella Pintakerroksen hiekan/kivien alla on paksu silttikerros.

Kuva 2.24.

Km44 yleispoikkileikkaus kasvaviin kilometreihin päin. Kohde
sijaitsee tasaisella alueella ja ojat ovat kaukana radasta.
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Km44 poikkileikkaus anturoinnista. Kosteusanturit jouduttiin
kaapelikourun ja paksun tukikerroksen vuoksi asentamaan
hieman kauemmaksi raiteesta.

Toisen seurantakohteen, kilometrin 98, yleispoikkileikkaus on esitetty kuvassa
2.26. Radan vasemmalla puolella on kohtalainen oja ja oikealla puolella jonkinlainen notko. Maasto kuitenkin nousee radan oikealla puolella loivasti ylöspäin.
Radan vasemmalle puolelle on tehty vuonna 2019 koekaivanto rata-alueen ulkopuolelle, johon kertyi huomattavia määriä vettä. On siis todennäköistä, että
alueen kosteus johtuu muualta tulevasta vedestä. Kuvassa 2.27 on esitetty anturointi kohteessa. Vesipitoisuusantureita asennettaessa vettä alkoi tulla kuoppaan tasolla KV-1,3 m. Materiaalinäyte on otettu samasta kuopasta. Pohjatutkimusten mukaan hiekkamoreenikerroksen alapuolella on savea ja savista silttiä.
Näiden kerrosten alapuolella oli vielä silttistä hiekkaa, jonka alla oli kova pohja.

Kuva 2.26.

Km98 yleispoikkileikkaus kasvaviin kilometreihin päin. Radan
vasemmalla puolella on kohtalainen oja, oikealla puolella
enemmänkin painanne. Maasto nousee oikealla puolella ylöspäin
ja todennäköisesti tästä suunnasta virtaa alueelle pohjavettä.
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Km98 anturoinnin poikkileikkaus. Asennushetkellä vesi oli tasolla
KV-1,3 m.

Viimeisen seurantakohteen, km 137, maasto poikkeaa selvästi kahdesta aikaisemmasta kuvassa 2.28 esitetyn yleispoikkileikkauksen mukaisesti. Hiekkaharju
viettää radalle päin eikä alueella ole ojia. Antureiden sijainnit on esitetty kuvassa
2.29. Asennushetkellä vettä ei tullut vastaan. Panda-kokeiden sekä kovaan pohjaan asti asennettujen siirtymämittauksen kairatankojen sekä pohjavesiputken
myötä tuli vaikutelma siitä, että hiekan alla olisi kallio, sillä tangot pysähtyivät
kerrasta hyvin samalle syvyydelle. Pohjatutkimukset tukevat tätä havaintoa,
sillä 7 m ja 8 m radan keskilinjasta tehdyissä tutkimuksessa tuli tässä kohdassa
rataa vastaan kallio. Pohjatutkimusten perusteella pohjamaa oli hiekkaa, jonka
alla oli hiekkamoreenia. Pohjatutkimusten mukaan olosuhteet muuttuvat tällä
alueella nopeasti, sillä 70 m päässä hiekkakerroksen paksuus oli jo n. 20 m.

Kuva 2.28.

Km137 poikkileikkaus 1 kasvaviin kilometreihin päin. Rata sijaitsee
hiekkaharjun vieressä.

Kuva 2.29.

Km137 poikkileikkaus 2. Kuvassa näkyy kohteen anturointi.
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3 Yleiset laboratoriomääritykset
koekohteiden materiaaleista
3.1 Näytteenotto koekohteista
Koekohteista otetuista näytteistä on tehty useita erilaisia laboratoriomäärityksiä. Tässä luvussa esitellään seurantakohteiden alusrakennemateriaalit ja verrataan niitä hyvälaatuiseen (täyttää alusrakennemateriaalin rakeisuusvaatimukset, ei roudi, vähän hienoainesta, hyvä kuormituskestävyys) referenssimateriaaliin. Laboratoriokokeet on toteutettu painottaen erityisesti vesipitoisuuden vaikutusta mitattaviin parametreihin. Koeohjelmat on laadittu siten, että
laboratoriossa materiaalien vesipitoisuudet vastaisivat luonnossa esiintyviä vesipitoisuuksia tulosten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Vertailunäytteeksi valittiin Kollolan 0/8 seulottu betonihiekka, joka on peräisin Pälkäneeltä
Ruduksen hiekkakuopalta. Kyseinen materiaali täyttää hyvin nykyiset InfraRYLissä (InfraRYL 2018) esitetyt vaatimukset hiekasta toteutettavalle eristysvälikerrokselle.
Seurantakohteiden alusrakennenäytteet on otettu vesipitoisuusantureiden
asennuksen yhteydessä eristys-välikerroksesta, noin 30–80 cm syvyydeltä jätkänpolun kohdasta. Kohteen km44 näyte on otettu hieman kauempaa sivusuunnassa, koska jätkänpolulla sijaitsi kaapelikouru ja myös sen alapuolella oli kaapeleita. Kuvassa 3.1 on nähtävissä kohteeseen näytteenottoa ja antureiden
asennusta varten kaivettu kuoppa. Materiaalin joukossa oli selvästi runsaasti
soraa tai vanhaa raidesepeliä, joka oli ilmeisesti ajan myötä painunut syvemmälle rakenteeseen. Syvyyssuunnassa oli nähtävissä selvät kerrosrajat ja vedenpinta tuli vastaan nopeasti. Materiaalissa on myös silmämääräisesti nähtävissä viitteitä siitä, että se pitää sisällään silttiä/savea. Todennäköisesti rakenne
vaihtelee alueella jonkin verran ja eri näytteenottopaikoista saattaisi saada erilaisia tuloksia.

Kuva 3.1.

Näytteenotto km44-kohteesta. Alusrakenteessa oli runsaasti
soraa/sepeliä, joka oli todennäköisesti peräisin vanhasta tukikerroksesta. Kaivantoon alkoi tulvia runsaasti vettä melko
nopeasti kaivamisen jälkeen. Syvyyssuunnassa oli havaittavissa
selkeitä kerrosrajoja.
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Toinen seurantakohde, km98, josta otettiin myös materiaalinäytteet, oli selvästi
pengermäisempi kuin km44. Myös alusrakennemateriaali, joka näkyy kuvassa
3.2 nähdään, oli erilaista. Alusrakenteessa jätkänpolun kohdalla oli selvästi erilaisia vyöhykkeitä. Näytteeseen pyrittiin ottamaan näitä kattavasti väli- ja eristyskerroksen kohdalta. Hiekan joukkoon oli sekoittunut myös silttiä/savea sekä
osittain myös eloperäistä materiaalia. Kuopan pohjalle alkoi tulla vettä, mutta
huomattavasti km44 kohdetta syvemmällä. Km98-kohteella rakenne on myös
todennäköisesti painunut jonkin verran pehmeikköön.

Kuva 3.2.

Näytteenotto km98-kohteesta. Jätkänpolulta kaivetussa
näytteessä oli syvyyssuunnassa selvää vaihtelua ja näyte sisälsi
silttiä/savea. Kaivantoon alkoi myös tihkua vettä.

Hiekkaharjumaiselta km137-kohteelta näyte otettiin kuvan 3.3 kuopasta. Alusrakennemateriaali kohteessa oli hyvin tasalaatuista ja muistutti ympäristön materiaalia. Erillistä väli- ja alusrakennetta ei ollut jätkänpolun kohdasta erotettavissa. Tasarakeista materiaalia oli helppoa ja kevyttä kaivaa verrattuna kahteen
ensimmäiseen kohteeseen, jotka olivat huomattavasti tiiviimpiä. Tässä näytekuopassa ei tullut vastaan vettä eikä kaivannossa näkynyt syvyyssuunnassa
merkkejä erilaisista vesipitoisuustasoista.

Kuva 3.3.

Näytteenotto km137-kohteesta. Materiaali oli hyvin tasalaatuista
ja muistutti hiekkaharjumaisen ympäristön materiaalia. Materiaali
ei kohteessa muuttunut syvyyden mukaan.
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3.2 Rakeisuusmääritykset
Kentältä tuoduista alusrakennenäytteistä on tehty kuiva- ja pesuseulonnat.
Näytteet on katkaistu ennen kokeita 16 mm seulalla, koska yli 16 mm rakeet olivat pääasiassa raidesepeliä. Näiden yli 16 mm rakeiden joukossa oli myös km98materiaalissa savi/silttipaakkuja jotka jäivät seulalle. Rakeisuusmääritykset on
tehty kaksi kertaa, jotta voitiin varmistua materiaalien kunnosta kokeiden jälkeen (lukuun ottamatta materiaalia km44). Materiaalien vähyyden vuoksi ensimmäisellä kerralla seulottiin kuivana materiaalit km98, km137 ja Kollolan referenssimateriaali. Materiaalille km44 tehtiin vain yksi pesuseulonta. Syklisen
kolmiaksiaalikoesarjan päätyttyä tehtiin pesuseulonta materiaaleille km98 ja
km137.
Alkuperäiset mitatut rakeisuuskäyrät on esitetty kuvassa 3.4, johon myös piirretty InfraRYL:issä eristys-välikerrosmateriaalille määritelty ohjealue. Geoteknisten määritelmien perusteella lasketut tunnusluvut on koottu taulukkoon 3.1.
Referenssimateriaalina toimiva Kollolan 0/8 seulottu betonihiekka sijoittuu ohjealueelle parhaiten, mutta myös km44-materiaali osuu ohjekäyrien sisäpuolelle. Seulomalla valmistettu referenssimateriaali on myös raekokojakaumaltaan melko kapea, mutta sen keskimääräinen raekoko on suurempi kuin maastosta otetuilla materiaaleilla ja hienoainesmäärä on melko vähäinen. On mahdollista, että näyte on osittain hienontunut useiden kokeiden aikana. Tasarakeisin kolmesta näytteestä oli km137 ”hiekkaharjunäyte”, jossa rata sijaitsee melko
tasalaatuisen hiekkakerroksen päällä. Materiaali sisälsi myös jonkun verran hienoainesta ja raekokosuhde jäi alle viiden. Tasarakeisuus aiheuttaa tiivistysongelmia, jotka olivat myös havaittavissa materiaalista tehdyissä laboratoriokokeissa. Km44-materiaalissa käyrä painottuu lähelle ylärajaa, jolloin raekoko painottuu selvästi pienempien rakeiden suuntaan. Km98-materiaalissa käyrä on
melko laakea ja se sisältää liikaa hienoainesta. Tämä materiaali tiivistyy hyvin
raekokosuhteensa (10,7) ansiosta, mutta sen vedenläpäisevyys on pieni, sillä
hienoaines yhdessä laakean rakeisuuskäyrän kanssa estävät tehokkaasti veden
kulkua.
SILTTI

Läpäisy (%)

SAVI
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,001

0,002

0,01

0,125

0,25

0,5

1

0,1

KIVET

SORA

HIEKKA
0,063

1

2

4

16

8

10

31,5

63 90

100

Raekoko (mm)
Referenssimateriaali
Km137
Alaraja

Kuva 3.4.

Km98
Km44
Yläraja

Tutkimuksessa tarkasteltujen materiaalien rakeisuuskäyrät.
Referenssimateriaali on selkeästi parhaiten halutulla alueella,
mutta myös km44 materiaali pysyy rajojen sisäpuolella.
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Taulukko 3.1. Tutkittujen materiaalien geoteknisiä ominaisuuksia.
Ensimmäiset seulonnat on tehty kuivaseulomalla ja toiset
seulonnat pesuseulonnalla materiaalien kuormituskokeiden
jälkeen.
Materiaali

Seulontatapa

Keskiraekoko d50
[mm]

Raekokosuhde
d60/d10 [-]

Hienoainespitoisuus
<0,06 mm [%]
( 1. kuivaseulonta)

Hienoainespitoisuus
<0,06 mm [%]
(2. pesuseulonta)

Referenssima- Kuiva
teriaali 0/8

1,2

3,75

0

2,5

Km44

Pesu

0,75

9,6

4,9

-

Km98

Kuiva

0,5

10,7

8,2

6,7

Km137

Kuiva

0,4

3,6

2,3

3,7

Kokeiden jälkeen toteutetuissa varmistusseulonnoissa oli havaittavissa pieniä
eroja alkuperäisiin seulontoihin verrattuna. Erot olivat lähinnä hienoaineksen
määrässä, jotka ovat nähtävissä taulukossa 3.1. Osittain erot selittyvät erilaisilla
seulontamenetelmillä, mutta km98-materiaalissa oli kuivaseulonnalla mitattu
8,2 % hienoainespitoisuus, kun taas pesuseulonnalla myöhemmässä vaiheessa
hienoainesta oli vain 6,7 %. Ero selittynee syklisten kolmiaksiaalikokeiden ja
pandakokeiden tiivistysvaiheessa vuotaneesta ylimääräisestä vedestä, jonka
mukana hienoainesta on poistunut useita kertoja näytteestä. Km137-materiaalissa saavutettiin hieman alkuperäistä korkeampi hienoainespitoisuus, joka selittyy seulontamenetelmien erosta. Kollolan materiaalissa ei alun perin havaittu
kuivaseulomalla hienoainesta, mutta myöhemmän vaiheen pesuseulonnassa
sitä mitattiin 2,5 %. Materiaali sisälsi alun perin hieman pölyä rakeiden pinnalla,
joka ei näkynyt kuivaseulonnoissa, mutta on myös mahdollista, että materiaali
on aavistuksen kulunut sille tehtyjen kolmiaksiaali- ja pandakokeiden aikana.
Km44-materiaalia ei tarkasteltu uudestaan, koska sille tehtiin jo ensimmäisellä
kerralla pesuseulonta.

3.3 Proctor-kokeet
Laboratoriokokeita varten materiaaleista tutkittiin parannetulla Proctor-kokeella niiden tiivistyskäyttäytyminen erilaisissa vesipitoisuuksissa. Saavutetut
kuivairtotiheydet vesipitoisuuden suhteen on esitetty kuvassa 3.5 ja taulukossa
3.2 on kerättynä saavutetut maksimiarvot. Kokeiden perusteella täysin kuivilla
näytteillä saavutettiin kolmessa tapauksessa neljästä suurimmat kuivairtotiheydet. Tämä oli hieman yllättävää, mutta ilmiön taustalla on todennäköisesti
näennäisen koheesion puuttuminen, jolloin rakeiden välillä ei vaikuttanut tiivistystä haittaavia voimia. Tällöin partikkelit pystyivät helpommin liukumaan toistensa lomitse ja siten saavutettiin suurempi kuivairtotiheys. Km98 näytteellä
suurin kuivairtotiheys saavutettiin kuitenkin kosteammalla näytteellä.
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Taulukko 3.2. Tutkittujen saavutetut maksimitiiviydet parannetussa proctorkokeessa kuivassa ja kosteassa tilassa.
Materiaali

Kuivairtotiheys
ρd max / vesipitoisuus w

Kuivairtotiheys
ρd max

[g/cm3] / [%]
(Kosteat näytteet, Proctor)

[g/cm3]
Kuivat näytteet, Proctor)

Referenssimateriaali

1,91 / 2,8 %

1,96

Km44

2,03 / 8,5 %

2,10

Km98

2,14 / 3 %

2,08

Km137

1,80 / 5,9 %

1,90

Materiaaleista parhaiten tiivistyi km98-materiaali, jonka suurimmaksi kuivairtotiheydeksi muodostui 2,14 g/cm3 3 % tiivistysvesipitoisuudella. Suuremmilla tiivistysvesipitoisuuksilla maksimikuivairtotiheys laski selvästi. Km44-materiaali
toimi kokeissa eri tavalla, sillä sen suurin kuivairtitiheys saavutettiin uunikuivalla näytteellä. Toinen taitepiste tiivistyskäyrässä oli 8,5 % vesipitoisuudessa,
joka on huomattavasti km98-materiaalia korkeampi. Km137-materiaali tiivistyi
myös parhaiten uunikuivana (1,80 g/cm3) ja kosteampana näytteen tiiviystila pysyi lähes vakiona tiivistysvesipitoisuuden vaihdellessa 2…7 %. Km137-materiaalin tasarakeisuus aiheutti selvästi tiivistysongelmia. Referenssimateriaalin
vaste tiivistysvesipitoisuudenmuutokselle osoittautui pieneksi, sillä kuivairtotiheys ei muuttunut paljoakaan vesipitoisuusvälillä 1…8 %. Korkein tiiviystila saavutettiin täysin kuivalla näytteellä (1,96 g/cm3).

2,16

Kuivairtotiheys[g/cm3]

2,11
2,06
2,01
1,96
1,91
1,86
1,81
1,76
0

2
km44

Kuva 3.5.

4
km98

6
w [%]
km137

8

10

12

Referenssimateriaali

Parannettujen Proctor-kokeiden tulokset tarkastelluille
materiaaleille. Suurin kuivairtotiheys saavutettiin uunikuivalla
näytteellä kaikilla muilla näytteillä paitsi km98.

Väyläviraston julkaisuja 8/2021

38

3.4 Materiaalien kapillaarisuus
Rantaradalla on tutkittu ongelmallisia kohteita ja monin paikoin on otettu materiaalinäytteitä vuoden 2016 aikana. Myöhemmin osalle materiaalinäytteistä on
tehty kapillaarisen nousukorkeuden mittaus TTY:llä. Tällöin km 44+475 otetusta
materiaalinäytteestä mitattiin kapillaariputkella 72 cm kapillaarinen nousukorkeus ja kohdasta 98+005 otetusta näytteestä 26 cm. Km137 läheisyydestä ei ollut kapillaarisen nousukorkeuden mittaustulosta. Kapillaarikokeita on tehty
myös koekohteilta otetuille näytteille ja niiden tulokset on esitetty taulukossa
3.3. Kokeita on tehty perinteisellä kapillaariputkella sekä Sahi-kapillaarimetrillä.
Sahi-kapillaarimetrissä pieneen muottiin tehdyn kyllästetyn näytteen läpi imetään ilmaa imupainetta kasvattaen, kunnes ilma läpäisee näytteen. Läpäisyhetkeä vastaavan imupaineen on tyypillisesti katsottu vastaavan kapillaarisen nousukorkeuden suuruutta, mutta kuten Saarikosken (2020) diplomityössä kävi ilmi,
on menetelmien välillä kuitenkin eroja. Testi muistuttaa materiaalin vedenpidätyskäyrän ns. AEV-pisteen (air entry value) määritystä. Kapillaarisuuden tulosten perusteella materiaalien tiiviys on suuressa roolissa kapillaarisen nousukorkeuden määräytymisessä, mutta myös koemenetelmien välillä on eroa. Koeajalla on myös selvä vaikutus, sillä jos materiaali on huonosti vettä läpäisevää,
kestää veden nouseminen yllättävän kauan. Tästä on hyvänä esimerkkinä
Km98_3-koe, jossa kapillaariraja vakiintui vasta 200 vuorokauden kuluttua kokeen aloituksesta. Kapillaarikokeiden tuloksia käsitellään tarkemmin vuonna
2020 valmistuneessa Toni Saarikosken diplomityöopinnäytteessä.
Taulukko 3.3. Kapillaarisen nousukorkeuden arvoja eri koemenetelmillä.
Näyte

Koemenetelmä

Kuivairtotiheys
[g/cm3]

Kapillaarinen
nousukorkeus
7d [cm]

Lopullinen
Kokeen
kapillaarinen kesto [d]
nousukorkeus
[cm]

Referenssimateriaali_1

Putkikoe

1,62

39

53

29

Referenssimateriaali_2

Putkikoe

1,77

44

88

121

Referenssimateriaali_3

Sahi

Rautatiivistys

-

40

-

Referenssimateriaali_4

Sahi

Vesitiivistys

-

7

-

Km44_1

Putkikoe

1,88

24

24,5

47

Km44_2

Putkikoe

2,09

40,5

68

121

Km44_3

Sahi

Rautatiivistys

-

40

-

Km44_4

Sahi

Vesitiivistys

-

16

-

Km98_1

Putkikoe

1,80

34

43

29

Km98_2

Putkikoe

1,86

40

62

47

Km98_3

Putkikoe

2,07

-

94

201

Km98_4

Sahi

Rautatiivistys

-

102

-

Km98_5

Sahi

Vesitiivistys

-

59

-

Km137_1

Putkikoe

1,62

40

48

29

Km137_2

Putkikoe

1,81

50

76,5

121

Km137_3

Sahi

Rautatiivistys

-

31

-

Km137_4

Sahi

Vesitiivistys

-

26

-

Kapillaarikokeista voidaan todeta, että kapillaarinen nousukorkeus on monimutkaisempi asia kuin aiemmin on ajateltu. Samalle materiaalille voidaan eri koemenetelmillä ja tiivistysasteilla saada hyvin erilaisia nousukorkeuksia. Aiemmassa kuivatusraportissa esitettiin johtopäätöksiä kapillaarisen nousukorkeuden avulla, mutta lisääntyneen tiedon myötä voidaan todeta, että materiaalien
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toimivuuden määrittäminen alusrakenteessa on erittäin vaikeaa kapillaarisuuden perusteella. Hyvä esimerkki on referenssimateriaali, joka kuormituskokeissa
toimi erittäin hyvin, mutta jossa on eri menetelmillä mitattuna 7–88 cm kapillaarinen nousukorkeus. Tämän perusteella on siis hyvä tunnistaa, miten erilaisia
nousukorkeuksia voidaan samasta materiaalista mitata ja liittää niiden käyttö
pääasiassa vesipitoisuuksien määräytymiseen.
Kaikista suurimman kapillaarisen nousun materiaalille km98 on piirretty myös
kuva 3.6, jossa on esitetty kyllästysaste kapillaarikokeessa vedenpinnan yläpuolella. Kapillaariveden aiheuttama kyllästysaste laskee nopeasti vedenpinnan
yläpuolella. Vaikka tämän materiaalin kapillaarinen nousukorkeus oli suuri, laskee kyllästysaste alle 70 % alle n. 15 cm etäisyydellä vedenpinnasta. Muilla testatuilla materiaaleilla vesipitoisuuden aleneminen on vielä jyrkempää.
100
Km98_2,03 g/cm3
90

Etäisyys vedenpinnasta [cm]

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kyllästysaste %

Kuva 3.6.

Kyllästysaste kapillaarikokeessa eri etäisyyksillä vedenpinnasta
km98-materiaalille.

Kapillaarikokeiden tuloksia voidaan verrata myös 2018 valmistuneeseen kuivatustutkimuksen mallinnusosioon (Latvala 2018). Kuvissa 3.7 ja 3.8 on esitetty
SEEP/W-ohjelmalla tehdyt mallinnustulokset ratapenkereen kyllästysasteista
erilaisilla materiaaleilla ja eri vedenpinnan korkeuksilla. Hyvillä materiaaleilla,
jotka eivät pidä sisällään liikaa hienoainesta, kyllästysaste laskee voimakkaasti
vedenpinnan yläpuolella siten, että yli 70 % kyllästysasteita esiintyy vain muutaman sentin vedenpinnan yläpuolella. Huonommilla materiaaleilla, jotka sisältävät hienoainesta, vyöhyke on mallinnuksessa käytetyillä materiaaleilla n. 10
cm. Tämä on hyvin linjassa kapillaarisuuskokeiden tuloksien kanssa. Kun huomioidaan kuormituskokeissa havaittu kyllästyneen/lähes kyllästyneen tilan kriittisyys (yli 70 % kyllästysaste), tätä esiintyy kapillaarisesti alle 20 cm vedenpinnasta. Voidaan siis todeta, että kapillaariveden vaikutus kuormituskestävyyteen
on melko pieni, mikäli materiaalit ovat hiekkoja.
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Kuva 3.7.

Mallinnuksella saadut kyllästysasteet radan rakenteissa. Hyvillä
ei-hienoaineista sisältävillä materiaaleilla vesipitoisuus laskee
vedenpinnan yläpuolella hyvin nopeasti. (Latvala 2018)

Kuva 3.8.

Mallinnuksella saadut kyllästysasteet huonoilla hienoainesta
sisältävillä materiaaleilla. Kapillaarinen nousu nostaa
kyllästysastetta vedenpinnan yläpuolella. (Latvala 2018)
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3.5 Staattiset kolmiaksiaalikokeet
Staattisissa kolmiaksiaalikokeissa tarkastellaan maamateriaalin leikkauslujuutta, jännitystilaa sekä kappaleen muodonmuutosominaisuuksia. Menetelmän
nimi tulee sylinterinmuotoisesta näytteestä, johon kohdistuu kuormitus kolmen
toisiaan vastaan kohtisuoran akselin suunnasta (kuva 3.9). Kokeilla pystytään
tehokkaasti selvittämään maan lujuusominaisuuksia erilaisissa sellipaineissa ja
vesipitoisuuksissa.

Kuva 3.9.

Kolmiaksiaalikokeen periaatekuva ja koelaitteisto.

Tutkittavista materiaaleista on tehty laboratoriossa koesarja staattisia avoimen
tilan kolmiaksiaalikokeita, joissa on selvitetty vesipitoisuuden vaikutusta maksimileikkauslujuuteen. Kyllästetyt näytteet on tehty pääosin SFS-EN ISO 78929:2018 standardin mukaisesti, mutta kyllästystilaa ei varmennettu B-arvon
avulla. 8 mm seulalla katkaistut näytteet on ensin rakennettu lähellä optimivesipitoisuutta materiaalista riippuen 4,1–8,7 % vesipitoisuudessa siten, että näytteiden tiiviys on pyritty pitämään vakiona. Tämän jälkeen näytteet on kyllästetty
ja konsolidoitu. Konsolidoinnin jälkeen näytteen läpi on alipaineella (3,5–5 kPa)
imetty ilmaa näytteen kuivattamiseksi. Kuivatusaikaa ja alipaineen suuruutta
varioitiin erilaisten vesipitoisuuksien saavuttamiseksi. Kokeissa käytetyt arvot
on esitetty parametritaulukossa 3.4. Näytteeseen kohdistuvaa pystysuuntaista
kuormitusta kasvatettiin kokeissa siirtymänopeudella 0,01 mm/min murtoon
saakka.

Väyläviraston julkaisuja 8/2021

42

Taulukko 3.4. Kolmiaksiaalikokeista saadut materiaaliparametrit.
Näytetunnus

Sellipaine Vesipitoisuus/
[kPa]
kuivaus

Vesipitoisuus
valmistusvaiheessa
[%]

Kuivairtotiheys
sullottuna/
konsolidoituneena
[g/cm3]

Vesipitoisuus
kokeen
lopussa
[%]

Maksimi
leikkausjännitys
[kPa]

21

Kyllästynyt

6,2

1,96/1,96

11,5

90

Km44
A1
B1

*1

41

Kyllästynyt

7,0

1,96/1,97

11,4

138

B2

41

Kyllästynyt

6,4

1,96/1,96

11,4

160

C1

81

Kyllästynyt

8,1

1,93/1,95

11,0

245

D1

41

1 vrk: -4kPa

7,3

1,94/1,94

9,7

138

E1

39

3 vrk: -4kPa

7,4

1,92/1,92

6,8

138

F1

41

5 vrk: -4kPa

7,4

1,91/1,95

5,5

175

G1

41

10 vrk: -4kPa

8,7

1,92/1,93

0,3

295

H1

41

7 vrk: -4kPa

4,9

1,93/1,94

5,0

165

I1

41

3,25 vrk: -5kPa 4,1

1,94/1,95

2,6

205

A1

19

Kyllästynyt

5,6

2,00/2,00

11,4

90

B

41,5

Kyllästynyt

5,8

1,99/2,00

11,0

160

C1

82

Kyllästynyt

5,6

2,02/2,03

11,2

360

C2

82

Kyllästynyt

6,0

2,01/2,02

10,8

285

DA

40

1vrk: -5kPa

5,8

1,98/2,00

7,4

170

E

41

3vrk: -5kPa

5,5

2,00/2,01

6,0

180

F

41

5 vrk: -5kPa

5,1

2,03/2,04

3,7

260

A2

20

Kyllästynyt

6,1

1,79/1,79

14,4

70

B

41

Kyllästynyt

6,3

1,79/1,79

14,9

145

C

81

Kyllästynyt

6,6

1,80/1,81

14,6

270

D

41

1 vrk: -5kPa

5,8

1,77/1,80

4,3

150

E

40

3 vrk: -5kPa

6,3

1,79/1,80

0,2

280

F

41

5 vrk: -5kPa

6,4

1,80/1,79

7,5

145

U

41

2 vrk: -5kPa

5,3

1,78/1,79

0,7

230

U1

41

2 vrk: -4,5kPa 7,6

1,82/1,87

3,2

180

A

19,5

Kyllästynyt

5,7

1,93/1,93

12,8

130

B1

40

Kyllästynyt

7,1

1,96/1,96

12,5

220

C

80,5

Kyllästynyt

6,3

1,97/1,99

11,11

410

D

40,5

1 vrk: -3,5kPa

7,0

1,93/1,95

5,7

220

E

40,5

3 vrk: -4,5kPa 6,2

1,93/1,95

0,3

415

F

40

3 vrk: -3kPa

6,5

1,92/1,93

0,7

380

G

39

n. 1 vrk: -4kPa 6,1

1,95/1,96

4,7

250

Km98

Km137

Referenssimateriaali

Staattisissa kolmiaksiaalikokeissa 40 kPa sellipaineella saavutetut maksimileikkausjännitykset suhteessa vesipitoisuuteen on koottu kuvaajiin 3.10 ja 3.11. Jälkimmäisessä vesipitoisuus on ilmoitettu kyllästysasteena. Yleisesti voidaan todeta, että tuloksien perusteella materiaalin maksimileikkausjännitys alkaa kasvaa staattisessa kuormituksessa, kun tutkittujen materiaalien vesipitoisuus on
alle 7 %. Materiaalien välillä on eroja, sillä km44 materiaalilla kasvu alkaa pis-
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teestä 6,8 %, kun taas km137 materiaalilla kasvu alkaa alle 4,3 % vesipitoisuudessa. Näennäisen koheesion aiheuttama leikkauslujuuden kasvu oli kuitenkin
km137-materiaalissa merkittävää, sillä maksimileikkausjännitys kasvoi n. 130
kPa, joka alkuperäiseen tilanteeseen nähden tarkoittaa 93 % parempaa leikkauslujuutta. Vastaavan suuruista kasvua on havaittavissa myös km44-materiaalissa. Parhaiten kokeissa menestyi referenssimateriaali, jonka leikkauslujuus oli
selkeästi korkein niin kuivana kuin märkänä. Vaikka kyseessä on materiaaleista
keskiraekooltaan karkein, kasvatti näennäinen koheesio sen suurinta leikkausjännitystä 220 kPa:sta 420 kPa:n tasolle. Tämä tarkoittaa alkuperäiseen verrattuna 91 % parempaa leikkauslujuutta. Km98-materaalin käytös oli hyvin vastaavaa kuin muidenkin. Koeteknisistä syistä sen kuivattaminen ei kuitenkaan ollut
materiaalien rakeisuusjakaumasta johtuen helppoa ja tästä syystä sitä ei testattu alle 3,7 % vesipitoisuuksissa. Saadut kolmiaksiaalikokeiden tulokset antavat selkeän kuvan siitä, että alentamalla vesipitoisuutta maan leikkauslujuus lisääntyy merkittävissä määrin, mutta toisaalta 25–50 % kyllästysasteita esiintyy
kentällä lähinnä rakenteen yläosissa.
450

Sellipaine: 40kPa

Suurin leikkausjännitys [kPa]

400
350

300
250
200
150

100
50
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Vesipitoisuus [%]
km 44

Kuva 3.10.

km 98

km137

Referenssimateriaali

Staattisissa kolmiaksiaalikokeissa vesipitoisuuden havaittu
vaikutus maksimileikkausjännitykseen.
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450

Sellipaine: 40kPa

Suurin leikkausjännitys [kPa]
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Kyllästysaste Sr [%]
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Kuva 3.11.

km 98

km 137

Referenssimateriaali

Maksimileikkausjännitys suhteessa kyllästysasteeseen
tutkituissa materiaaleissa.

Kyllästetyillä näytteillä eri sellipaineiden avulla mitatut kitkakulmat ja koheesiot
on esitetty taulukossa 3.5. Kyllästetyistä kokeista saatujen kitkakulmien ja koheesioiden suuruudet ovat melko pieniä verrattuna kuivemmilla näytteillä saavutettuihin leikkauslujuuksiin. Referenssimateriaalin kitkakulma oli suurehko
55,4° ja muiden testattujen materiaalien hieman vähemmän, 45,6°–49,5°. Kuvassa 3.12 on km44-materiaalille tehty koekappale yhden kokeen jälkeen. Leikkauspinta on jyrkähkö ja lähellä laskennallista 45°+45,6/2 = 67,8° leikkauskulmaa.
Taulukko 3.5. Kyllästettyjen näytteiden perusteella lasketut lujuusparametrit.
Näytetunnus

Sellipaine Koheesio Kitkakulma
[kPa]
[kPa]
[°]
10,9

Km 98

49,4

Jäännöskoheesio
[kPa]

Jäännöskitkakulma
[°]

4,8

38,6

Muodonmuutokset
Maks. leikkausjännitys
[%]

A1

19

1

B

41,5

1,8

C2

82

2,6
18,8

Km44

45,6

3,9

39,1

A1

21

1,2

B2

41

1,3

C1

81

1,7
4,1

Km137

49,5

6,1

37,2

A2

20

2,8

B

41

2,4

C

81

2,4
10,2

Kollola

55,4

9,6

40,2

A

19,5

2,6

B1

40

2,3

C

80,5

3,1

*1 Koe uusittu C2:lla, koska kuivairtotiheys ollut muita suurempi ja leikkaus osui kuormitushattuun.
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Kuva 3.12.
Km44-näyte kuormituksen
jälkeen. Kuvassa näkyy
hyvin vino leikkautumispinta, jonka kulma on hyvin
lähellä laskennallista
45°+45,6/2 = 67,8°
leikkauskulmaa.

3.6 Veden sitoutumista mittaavat pF-kokeet
Edellisessä tutkimusprojektissa tutkittiin materiaalien vedenpidätysominaisuuksia pF-kokeilla. Kokeen perusperiaatteena on kohdistaa maahan tutkimuslaitteistossa paine, joka työntää vettä maasta pois huokoskiven läpi. Mittalaitteen historiaa ja toimintaa on käsitelty tarkemmin edellisen tutkimusprojektin
raportissa sivulta 23 alkaen (Latvala 2018). Suureena pF-luku on vesipatsaan
korkeuden logaritmi eli esimerkiksi pF-luku 2 tarkoittaa 100 cm korkean vesipatsaan aiheuttamaa painetta. Edellisessä tutkimusprojektissa havaittiin, että
näytteen vesipitoisuus ei ensimmäisen punnituksen jälkeen enää karkearakeisilla materiaaleilla laskenut, joka viittasi vesiyhteyden katkeamiseen. Menetelmää on kehitetty aiemmasta ja tämän tutkimuksen kokeissa näytettä ei ole enää
irrotettu punnitusta varten huokoskiveltä, vaan poistuvan veden määrää on mitattu jatkuvasti vaa’an avulla sellin ulkopuolella. Tällöin vesiyhteyden pitäisi pysyä varmemmin maanäytteen ja huokoslevyn välillä. Tämä ei kuitenkaan täysin
onnistunut ja siksi yhdessä kokeessa tiivistystä parannettiin käyttämällä näyteputken reunojen ja huokoskiven välissä laboratoriokäyttöön tarkoitettua vaseliinia. Mittausmenetelmänä poistuvan veden määrän mittaaminen rajaa tarkastelun yhteen materiaaliin kerrallaan. Näytteen vesipitoisuus eri painetasoilla
saadaan selville vaa’asta tallennettujen lukemien ja kokeen lopuksi näytteen uunikuivauksesta saatavan vesimäärään perusteella. Huokoskivestä eri painetasoilla irtoavan veden vaikutus on kalibroitu pois mittaamalla kyseisestä huokoskivestä irtoavan veden määrä eri painetasoilla.
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Parannetulla menetelmällä tarkasteltiin kenttäkohteilta otettua kolmea erilaista materiaalinäytettä sekä referenssimateriaalia. Tutkittavasta materiaalista valmistettiin yhdellä kerralla kolme näytettä putkiin, joiden halkaisija oli
100 mm. Näytteiden korkeus oli tyypillisesti noin 110 mm. Kokeissa käytettiin
seuraavaa prosessia:
1) Uunikuivan näytteen kostuttaminen lähelle optimivesipitoisuutta, n.
7 %.
2) Näytteen tiivistäminen kolmeen näyteputkeen kerroksittain.
3) Näytteiden kyllästäminen näyteputkissa.
4) Irtoveden poistaminen nostamalla näytteen ritilän päälle 15 min
ajaksi.
5) Näytteiden asettaminen huokoslevylle paineselliin.
6) Poistuneen vesimäärän mittaaminen eri painetasoilla. Paineen kasvattaminen, kun vettä ei enää poistunut.
7) Näytteiden purkaminen ja jäännösvesipitoisuuden määrittäminen
uunikuivauksella.
8) pF-käyrän piirtäminen jäännösvesipitoisuuden, huokoskiven kalibrointitulosten ja poistuneen vesimäärän avulla.
Tehdyistä kokeista mitatut parametrit on esitetty taulukossa 3.6. Näytteistä on
laskettu ja mitattu kuivairtotiheys, alkuvesipitoisuus sekä jäännösvesipitoisuus.
Kokeen onnistumista on tarkkailtu jäännösvesipitoisuuden avulla sekä vertaamalla mitattua pF-käyrää estimoituun käyrään, joka luotiin Seep/W-ohjelmalla
raekokojakauman avulla. Alkuvesipitoisuuden erot tutkittujen materiaalien ja
estimointimallien välillä selittyvät osittain sillä, että tutkituista näytteistä on
poistettu valuva irtovesi ennen näytteiden asettamista huokoslevylle. Toiseksi
alkuvesipitoisuus on pitkälti riippuvainen materiaalin tiivistysasteesta. Erot
jäännösvesipitoisuuksissa kertovat siis eniten kokeen onnistumisesta.
Taulukko 3.6.

pF-kokeessa testattuja materiaaleja. Taulukossa on
kokeiden lisäksi myös raekoon perusteella estimoidut
vertailumallit. Vertailumallien jäännösvesipitoisuus on
ilmoitettu 100 kPa paineessa, mitattujen kokeiden 90 kPa.

Materiaali

Kuivairtotiheys
[g/cm3]

Alkuvesipitoisuus
W [%]

Jäännösvesipitoisuus
θ [m3/m3] / W [%]

Kokeen
onnistuminen

Referenssimateriaali
koe 1

1,760

15,3

0,08 / 4,7

EI

Referenssimateriaali
koe 2

1,730

15,3

0,07 / 4,7

EI

Rantarata km44
koe 1

1,990

12,1

0,10 / 5,3

EI

Rantarata km44 koe 2

1,980

10,5

0,02 / 1,1

OK

Rantarata km98*

1,980

8,9

0,15 / 7,7

EI

Rantarata km137

1,610

16,3

0,05 / 3,1

OK

Referenssimateriaali
estimaatti

1,730

19

0,01/ 0,5

-

Km44 estimaatti

1,990

12,6

0,02 / 0,9

-

12,5

0,03 / 1,3

-

22

0,02 / 0,9

-

Km98 estimaatti
Km137 estimaatti

1,610

* Koe poikkesi muista, näyteputken ja huokoskiven väli tiivistetty vaseliinilla
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Volumetrinen vesipitoisuus m3/m3

Tarkastelluista materiaaleista referenssimateriaalina toiminut Kollolan 0/8 mm
hiekka on kuivattamisen kannalta tutkituista materiaaleista parhain. Se on seulottua ja ei sisällä juurikaan hienoainesta. Tällöin materiaalin pitäisi olla helposti
kuivatettavaa ja jäännösvesipitoisuuden alhainen. Kuvassa 3.13. on esitetty Kollolan materiaalin kaksi mitattua pF-käyrää sekä estimointimallilla luotu käyrä.
pF-luvun 0–1 välillä erot kokeiden 1 ja 2 sekä mallin välillä selittyvät sillä, ettei
laitteistossa pystytty muodostamaan alle 10 cm h2o painekorkeuksia luotettavasti. 10 cm h2o painekorkeudella (pF-luku 1) mitatut ja arvioidut vesipitoisuudet
ovat hyvin lähellä toisiaan, noin 0,1–0,14 m3/m3. Tämän painetason jälkeen eroja
alkoi muodostua estimointimallin ja mittausten välille. Muutokset vesipitoisuudessa pF-luvun 1 jälkeen ovat niin pieniä, että vesiyhteyden näytteen ja huokoslevyn välillä on oltava katkennut tässä vaiheessa. Näyteputken pohjassa oleva
metalliverkko on todennäköisesti osasyyllinen tapahtuneeseen. Mittaustulosten mukainen käyrä on epärealistinen ottaen huomioon referenssimateriaalin
vähäisen hienoaineksen, joten koe on sitä myöten tulkittava epäonnistuneeksi.
On todennäköistä, että koenopeudella on ollut merkitystä, sillä hitaasti tapahtuneessa painetasojen nostossa vesi on voinut poistua näyteputken ja huokoslevyn välistä ja katkennut vesiyhteys ei muodostu enää uudelleen painetason
noustessa.
0,35
0,3

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

0,5

1,5

2

2,5

3

3,5

pF-luku
Kollola estimaatti

Kuva 3.13.

1

Kollola 0/8, koe 1

Kollola 0/8, koe 2

Referenssimateriaalin pF-käyrät eri kokeista ja vertailukäyrä.
Kokeet 1 ja 2 ovat epäonnistuneet, sillä vettä ei ole juurikaan ole
poistunut pf-lukua 1,2 vastaavan painetason jälkeen.

Rantadan km44 tukikerroksen alapuolelta otettu näyte oli erilainen kuin
referenssimateriaali, sillä sen kuivairtotiheys on yli 200 kg suurempi, lähes
2000 kg/m3. Materiaalissa on mukana myös hienoainesta, joten sen vedenpidätyskyvyn pitäisi olla selvästi suurempi kuin referenssimateriaalilla. Materiaali
testattiin kaksi kertaa, koska ensimmäisessä kokeessa veden poistuminen pysähtyi pF-luvun 1 kohdalla, kuten kuvasta 3.14 voidaan havaita. Suuremmilla painetasoilla on kuitenkin viitteitä siitä, että materiaalista on vielä poistunut vettä.
Tätä voi selittää esimerkiksi se, että vesiyhteys ei olekaan katkennut kaikista
kolmesta koeputkesta, vaan esimerkiksi yhdestä on vettä voinut tässä vaiheessa
purkautua. Havaittu ilmiö veden poistumisen katkeamisesta on kuitenkin hyvin
samankaltainen kuin referenssimateriaalilla. Toinen mittaus on käyrältään selvästi erilainen, ja vettä poistu huomattavasti enemmän. Käyrän muoto muistuttaa pF-luvun 1,7 jälkeen estimoitua käyrää. Käyrän alkupuolella on kuitenkin havaittavissa eroa pF-lukujen 1,1 ja 1,7 välillä.

Volumetrinen vesipitoisuus m3/m3
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pF-luku
km44_estimaatti

Kuva 3.14.

Rantarata km 44 koe 1

Rantarata km 44 koe 2

Rantaradan km44 näytemateriaalille tehdyt pF-kokeet ja
estimaattikäyrä. Todennäköisesti koe 1 on vesiyhteyden
katkeamisen vuoksi epäonnistunut ja koe 2 kuvaa paremmin
materiaalin todellista ominaisuuksia.

Volumetrinen vesipitoisuus
m3/m3

Rantaradan kilometrin 137 koe onnistui tulosten (kuva 3.15) perusteella hyvin ensimmäisellä yrityksellä. Mitatun ja arvioitu käyrä muistuttavat hyvin paljon toisiaan ja eroa on lähinnä 0–1,4 pF-luvun alueella. Tämä ero selittyy kokeen suoritustavalla, sillä mitatusta näytteestä irtovesi on poistunut ennen näytteen
asettamista mittauslaitteistoon. Lisäksi materiaalin tiivistysaste vaikuttaa huokostilan määrään. Tulosten perusteella nähdään myös muissa laboratoriokokeissa havaittu ilmiö siitä, että näyte pitää vettä sisällään varsin hyvin pF-luku
1,4 saakka, jonka jälkeen vettä alkaa poistua enemmän. Toinen taitepiste on 1,6–
1,7 kohdalla, jonka jälkeen materiaalin sisältämä vesi on pääosin poistunut. Käytännössä materiaali pitää siis vedestä hyvin kiinni tiettyyn pisteeseen saakka,
jonka jälkeen vesi poistuu nopeasti. Ilmiö on tyypillinen km137 kaltaisille tasarakeisille materiaaleille ja selittyy tasakokoisilla huokosilla. Tällöin kriittisen paineen ylityttyä suurin osa kapillaarisesti sitoutuneesta vedestä lähtee irtoamaan.
Sekarakeisilla materiaaleilla huokoskoot vaihtelevat enemmän, joten vettä irtoaa myös eri painetasoilla.
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Kuva 3.15.

Rantarata km 137 koe1

Rantaradan km137 näytemateriaalin mitattu ja estimoitu pFkäyrä. Käyrät muistuttavat muodoltaan hyvin paljon toisiaan,
suurin ero on lähtövesipitoisuudessa, joka selittyy osittain kokeen
suoritustavalla, jossa irtovesi on valutettu pois ennen mittausta.
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Volumetrinen vesipitoisuus m3/m3

Kilometrin 98 materiaali sisältää tutkituista materiaaleista eniten silttiä/savea.
Materiaalin mittaustulokset on esitetty kuvassa 3.16. Mitattu käyrä on hyvin tasainen, joten vettä ei ole poistunut kunnolla materiaalista. Kokeesta tekee mielenkiintoisen se, että yhteys on menetetty hyvin aikaisessa vaiheessa koetta.
Koe on siis tulkittava epäonnistuneeksi.
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Kuva 3.16.

km98

Rantaradan km98 näytemateriaalin pF-koetulokset ja estimoitu
käyrä.

Tässä tutkimuksessa tehtyjen pF-kokeiden perusteella on selvää, että karkearakeisten materiaalien vedenpidätyskäyrän mittaaminen vaatii edelleen jatkokehitystä. Kuudesta pitkään kestäneestä kokeesta onnistui lopulta vain kaksi koetta, vaikka menetelmää olikin parannettu edellisten tutkimuksen aikaisesta.
Todennäköisesti selittävä tekijä kokeiden epäonnistumiseen on vesiyhteyden
katkeaminen. Koeputkien reunan ja huokoskiven välisen alueen tiivistäminen vaseliinilla ei osoittautunut myöskään toimivaksi ratkaisuksi. Vesiyhteyden katkeamisen voisi periaatteessa estää nostamalla painetasoa riittävän nopealla
tahdilla, mutta toisaalta hienoainesta sisältävissä korkeissa näytteissä veden
liikkuminen on hidasta ja tällöin käyrään muodostuisi helposti virheitä. Tällöin
mitattaisiin myös samalla materiaalin vedenläpäisevyyttä. Kokeiden loppuvaiheessa esille tuli myös ajatus siitä, että irralliset koeputket voisi korvata laakealla astialla ja näytteen voisi tehdä suoraan huokoskiven päälle. Tällä menetelmällä on kuitenkin suuri mahdollisuus rikkoa keraaminen huokoskivi tiivistysvaiheessa, mikäli materiaalissa on mukana pieniä kiviä. Onnistuneet kokeet, km137
ja km44 koe2 muodostivat varsin samanlaiset pF-käyrät, kuin SEEP/W-ohjelmalla muodostetut estimaattikäyrät olivat.
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3.7 Routanousukokeet
Materiaaleille on tehty myös laboratoriossa routanousukokeita niiden routimisherkkyyden selvittämiseksi. Tehdyt kokeet on koottu taulukkoon 3.7. Jokaista
materiaalia testattiin kahdessa eri tiivistysasteessa käyttäen 150 mm näytekorkeutta. Km137 toisen kokeen kohdalla on sattunut kirjausvirhe, jonka vuoksi tilavuuspainolle on annettu vaihteluväli. Mitattujen routanousujen perusteella voidaan havaita, että km44 ja km137 materiaalit routivat melko maltillisesti ja lähinnä kyse oli materiaalin routaantumisesta. Sen sijaan km98 materiaali routi,
mutta kuitenkin melko lievästi. Materiaalit luokitellaan routimiskertoimen mukaan joko routimattomaksi (<0,5 mm2/Kh), lievästi routivaksi (0,5–1,6 mm2/Kh),
keskinkertaisesti routivaksi (1,6–3,3 mm2/Kh) tai erittäin routivaksi
(>3,3 mm2/Kh). Tutkitut materiaalit olivat siis lievästi tai keskinkertaisesti routivia.
Taulukko 3.7. Tutkituille kenttämateriaaleille tehdyt routanousukokeet eri
kuivairtotiheyksissä. Kokeista on ilmoitettu routanousu 24 ja 96
tunnin jälkeen jäähdytysvaiheen alkamisesta.
Koe

Märkätilavuus- Vesipitoisuus Kuivairtotiheys Routanousu
paino [kg/m3] [%]
24 h
[kg/m3]
[mm]

Routanousu Routimis96 h
kerroin
[mm]
[mm2/Kh]

Km44_1

2115

7,50

1970

2,25

5,64

1,8

Km44_2

2221

7,51

2065

4,44

7,52

1,57

Km98_1

2291

7,50

2130

7,96

12,17

2,01

Km98_2

2197

7,52

2040

5,83

11,35

2,97

Km137_1

2032

7,50

1890

2,12

4,45

1,30

Km137_2

1890–1950

7,50

1760–1813

2,38

4,57

1,27
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Tarkemmat routanousukokeiden tiedot on esitetty seuraavissa kuvissa. Routanousun määrä saattaa poiketa kuvaajassa hieman taulukossa ilmoitetusta
arvosta erilaisen nollauksen vuoksi. Ensimmäisen kohteen km44 materiaalin
tulokset tiiviinä ja löyhempänä on esitetty kuvissa 3.17 ja 3.18. Ensimmäisessä
kokeessa routanousu on ollut melko tasaista ja päättynyt reiluun 5 millimetriin.
Toisessa kokeessa nousu oli voimakkaampaa ja routanousua kertyi 96 h kohdalla noin 8 mm. Näytteillä oli erilainen tiiviysaste, sillä km44_1 kokeessa
kuivairtotiheys oli 1970 kg/m3 ja km44_2-kokeessa 2065 kg/m3.

Kuva 3.17.

Routanousukoe näytteelle km44_1. Routanousu on melko pientä.

Kuva 3.18.

Routanousukoe näytteelle km44_2. Suurempi kuivairtotiheys
kasvattaa hieman mitattua routanousua.
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Selkeästi suurimmat routanousut mitattiin km98-materiaalista. Kokeiden tulokset ovat kuvissa 3.19 ja 3.20. Routanousua kertyi molemmissa kokeissa 11–
12 mm. Erot eri tiiviysasteiden välillä olivat melko pienet. Tällä materiaalilla saavutettiin tiivistyksessä suurin kuivairtotiheys 2130 kg/m3.

Kuva 3.19.

Routanousukoe näytteelle km98_1. Suurin routanousu
saavutettiin km98 materiaalin tiiviillä näytteellä.

Kuva 3.20.

Routanousukoe näytteelle km98_2. Löyhemmässä näytteessä
routanousu on aavistuksen pienempää kuin tiiviissä.
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Hiekkaharjumaisen km137-kohteen tulokset on esitetty kuvissa 3.21 ja 3.22. Molemmissa routanousukokeissa routanousua kertyi n. 5 mm, joka tarkoittaa sitä,
että materiaali ei ole routivaa.

Kuva 3.21.

Kuva 3.22.

Routanousukoe näytteelle km137_1 (tiivis). Routanousu on pientä
ja tällä materiaalilla ei ole selvää eroa eri tiiviysasteilla routanousun määrässä.

Routanousukoe näytteelle km137_2. Löyhempi näyte.

Alun perin tutkimusta suunniteltaessa oli ajatus, että kenttämateriaalien routanousuominaisuuksia voisi testata erilaisilla vedenpinnan korkeuksilla, jolloin
lisäveden saatavuus muuttuisi. Kuten edellä esitetyistä kokeista nähdään, valittujen kenttäkohteiden materiaalit eivät osoittautuneet kunnolla routiviksi,
vaikka km98-materiaalissa pientä routimista havaittiinkin. Tästä syystä kokeita
ei päädytty tekemään näistä materiaaleista enempää. Materiaalin km98 havaittu pienehkö routimisherkkyys korreloi hyvin kenttäkohteilta mitattujen siirtymien kanssa, sillä juuri km98-kohteella havaittiin yhtenä talvena pientä routanousua kuvan 6.2 mukaisesti.
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4 Panda2®-kokeet (dynamic cone penetrometer)
Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kehittää maamateriaalien kentällä tapahtuvaa testausta ja heikkolaatuisten alusrakennemateriaalien tunnistamista.
Yhdeksi potentiaaliseksi tarkastelumenetelmäksi valikoitui kevyt käsikäyttöinen
Dynamic Cone Penetrometer (DCP) –tyyppinen mittalaite, ranskalaisen SolSolution-yhtiön valmistama Panda2. Laite mittaa maahan tunkeutuvan tangon
kärkivastusta syvyyden suhteen iskujen voimakkuuden ja kairatangon uppouman perusteella. Panda2 tallentaa mitatut tiedot automaattisesti laitteeseen, josta ne voidaan edelleen tuoda tietokoneelle. Laitteen etuna on helppokäyttöisyys sekä laitteen pieni koko, jolloin laite tarvikkeineen mahtuu yhteen
kuljetussalkkuun. Tutkimuskokonaisuuden kannalta laitteen tarkasteluun voidaan nimetä seuraavat merkittävät tutkimuskysymykset:
1) Voidaanko laitteen mittaaman kärkivastuksen perusteella tunnistaa potentiaalisesti kuormituskestävyydeltään huonoja materiaaleja?
2) Onko laitteella havaittavissa materiaalien vesipitoisuuden vaikutuksesta
aiheutuva lujuudenmuutos?
3) Soveltuuko kevyt käsikäyttöinen DCP laite käytännössä Suomen rataympäristöön?
Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia laboratoriossa toteutetulla kattavalla
koesarjalla sekä kentällä tehtävillä mittauksilla. Tuloksia verrattiin laboratoriossa toteutettuihin staattisiin kolmiaksiaalikokeisiin, jotka on tehty eri vesipitoisuuksissa veden vaikutusten selvittämiseksi. Tämän tutkimuksen tuloksista on
myös julkaistu kansainvälinen artikkeli ”Determining Soil Moisture Content and
Material Properties with Dynamic Cone Penetrometer” (Latvala, Luomala & Kolisoja, 2020).

4.1.1 Mittauslaitteen tekninen tausta
Erilaisia penetrometrejä on käytetty jo pitkään maaperätutkimuksissa ja menetelmää pidetäänkin vanhimpana geoteknisenä in-situ-kokeena (Spagnoli 2007).
Vanags et al. (2004) mukaan Parker & Jenny (1945) ovat ensimmäiseksi esitelleet dynaamisen penetrometrin esiasteen. Kokeissaan he mittasivat näyteputken maahan upottamiseen tarvittavaa energiaa käyttämällä 9,1 kg painoa, jota
pudotettiin 30 cm korkeudelta sekä mittaamalla näyteputken uppoamista iskua
kohden. Näin saatiin selville maan aiheuttama vastus yksikössä joulea per senttimetri. Menetelmän kehitys jatkui ja nykyisen kaltaisen dynaamisen penetrometrin esitteli tutkimuksissaan australialainen insinööri A.J. Scala (1956). Tässä
tutkimuksessa käytetty Soil Solution LTD:n Panda2® laite on edelleen kehitetty
versio penetrometristä, jossa iskun voimakkuuden ei tarvitse pysyä vakiona,
koska sen suuruus mitataan ja lisäksi tulosten tallennus tapahtuu automaattisesti. Laite antaa suoraan kärkivastuksen syvyyttä kohden. Ranskalainen Dr. Roland Gourves Blaise Pascalin yliopistosta on kehittänyt Pandaa vuodesta 1991
lähtien (Langton 1999).
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Langton (1999) on valmistajan teknisessä artikkelissaan kuvannut laitteen toimintaperiaatetta. Kuvassa 4.1 esitetty valmistajan, Soil Solution Ltd:n artikkelissa julkaistu kuva periaatteesta ja kuvassa 4.2 käytössä kentällä. Panda2-laitteessa iskuenergia tuotetaan rekyylittömällä vasaralla, jonka tuottamaa iskuenergiaa mitataan tangon yläpäähän kiinnitetyllä välikappaleella. Kartiokärjellä
varustetun tangon uppoutumaa maahan mitataan automaattisesti itsestään kelautuvalla mittanauhalla, joka on kiinnitetty tangon yläpään välikappaleeseen.
Välikappale on varustettu kiihtyvyysanturilla, jonka avulla saadaan iskun nopeus selville. Pandassa käytettävän rekyylittömän vasaran paino on 2,0 kg.

Kuva 4.1.

Panda2-laitteen toimintaperiaate. (Langton 1999/ Soil Solution
Ltd).

Mittaustuloksena saatava dynaaminen kärkivastus qd lasketaan Langtonin
(1999) mukaan ns. hollantilaisella kaavalla, jota on kuitenkin muokattu alkuperäisestä Cassanin (1988) esittämästä ja se voidaan nyt esittää kaavan 4-1 muodossa:
1

𝑞𝑑 = ∙
𝐴

½ 𝑀𝑉 2
1+

𝑃
𝑀

∙

1
𝑥90°

, missä

(4-1)

qd on dynaaminen kärkivastus
X90° on yhden iskun aiheuttama uppoama 90 °:n kärjellä.
A on kärjen pinta-ala
M on iskevän painon massa (weight of the striking mass)
P on iskun massa ( weight of the struck mass)
V on iskun nopeus (speed of impact of the hammer)
Kaavan sisältämistä suureista nähdään, ettei se huomioi tangon ja maan välistä
vaippavastusta. Laitteesta on kehitteillä myös kolmas versio, joka mittaa enemmän parametrejä, mutta jossa myös oletetaan vaippavastus nollaksi (Benz-Na-
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varrete et al. 2014). Tangon päässä käytettävät kärkikappaleiden mitat vaihtelevat. Laitteessa voidaan käyttää kiinteää 2 cm2 kärkeä tai isompaa uhrautuvaa
4 cm2 kärkeä. Näiden kärkien halkaisijat ovat 16 mm ja 22,5 mm. Laitteen iskutankojen halkaisija on 14 mm ja yhden osan pituus on 500 mm. Langtonin artikkelissa on myös mainittu 10 cm2 kärkikappale erikoistapauksia varten. Kaikkien
kärkikappaleiden kärjen kulma on 90°. Panda2-mittalaite kykenee tyypillisesti
mittaamaan 20–30 MPa kärkivastusta noin 4–6 m syvyyteen saakka. Sopivissa
olosuhteissa laitteella voidaan päästä syvemmällekin.

Kuva 4.2.
Panda2-laite käytössä kentällä.
Laitetta käytetään iskemällä
kairatankoa vasaralla. Välissä on
iskun voimakkuutta mittaava
kahvaosa sekä tangon alapäässä
oleva tunkeutumaa mittaava laite.
Kuva 21.6.2017.

4.1.2 Mittaustulosten hyödyntäminen
Kärkivastusta qd voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tiivistyön tarkkailussa,
joka on maaperätutkimuksen ohella Pandan® tärkein käyttökohde. Tulosten tulkintaan käytettävässä tietokoneohjelmassa on valmiiksi sisäänrakennettuna
useita erilaista materiaaleja erilaisilla tiivistysasteilla ja vesipitoisuuksilla. Näiden materiaalimallien pohjalta voidaan tuloksia tarkastella erilaisten värikoodausten avulla. Tiiviyden tarkastelumenetelmä perustuu Langtonin mukaan pitkäaikaisiin tieteellisiin tutkimuksiin, jotka on tehty Blaise Pascalin yliopistolla
Clermont Ferrandilla. Näissä tutkimuksissa Zhou (1997) on Langtonin mukaan
raportoinut, miten tiiviysrajat voidaan muodostaa pinnalla olevan kärkivastuksen, kriittisellä syvyydellä olevan kärkivastuksen sekä kriittisen syvyyden pinnasta mitatun etäisyyden mukaan. Kriittinen syvyys määräytyy sen mukaan,
missä kohdassa saavutetaan suurin kärkivastus kyseiselle materiaalille. Esimerkki tiiviystarkasteluista on nähtävissä Langtonin (1999) artikkelissaan esittämässä kuvassa 4.3, jossa tiivistystyö on epäonnistunut liian paksujen tiivistyskerrosten takia.
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Esimerkki Pandalla tehtävästä tiiviystarkastelusta. Kuvan rajaarvot (punainen ja vihreä viiva) pohjautuvat Blaise Pascalin
yliopiston tekemään tutkimukseen. Mitatun kärkivastuksen
perusteella tiivistystyö on epäonnistunut liian paksujen tiivistyskerrosten takia. (Langton / Soil Solution Ltd 1999).

Tämän tutkimuksen kannalta Pandalla tehtävät maaperätutkimukset ovat kuitenkin mielenkiintoisempia. Panda2 antaa kärkivastuksen tyypillisesti megapascaleina (MPa). Dynaaminen kärkivastus ei kuitenkaan vastaa suoraan staattista
kärkivastusta tai leikkauslujuutta. Asiasta on tehty tutkimuksia, joista on saatu
korrelaatioita edellä mainittujen suureiden välille. Tutkimuksissa yhteydet on
saatu selville erilaisten hyvin tutkittujen testikenttäkohteiden avulla, joita Ranskan Building Research Establishment on ylläpitänyt. Näillä kentillä on myös
tehty Pandalla kokeita ja niitä on verrattu muilla testimenetelmillä saatuihin arvoihin. Mainitsemisen arvoista on, että kokeissa on tarkistettu tankojen vaippakitkan suuruus 0,5 m välein ja testi on lopetettu, kun kitka on muuttunut merkittäväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyissä olosuhteissa Pandalla ei voida täysin
luotettavasti mitata suuremmilla syvyyksillä, mikäli maan ja tangon välille alkaa
muodostua vaippakitkaa. Näin oli käynyt myös eräällä testikentällä silttisessä
savimateriaalissa noin 4,5 m syvyydessä.
Testien pohjalta Langton on raportoinut Pandan kärkivastuksen qd vaihtelevat
savilla välillä 0–3 MPa ja hiekalla/soralla 4–30 Mpa. Dynaaminen kärkivastus on
testeissä ollut käytännössä sama kuin staattinen kärkivastus. Dynaamisen kärkivastuksen suhde maan leikkauslujuuteen (undrained shear strength) on 1 Cu
(kPa) = qd (kPa) / 15…20. Tarkka arvo vaihtelee riippuen maalajista.
Panda-laitteesta on kehitteillä/kehitetty myös versio 3, joka näyttää kärkivastuksen lisäksi mm. dynaamisen jäykkyysmoduulin Ekd, muodonmuutosmoduulin
Ed, aallonnopeuden cp ja cs. Escobar et al. (2016) ovat artikkelissaan kuvanneet
tämän uuden version käyttöä rautatieympäristössä. Panda2 ja Panda3 laskevat
kärkivastuksen hieman eri tavalla, joten uudella laitteella mitatut arvot eivät ole
täysin yhteneviä Panda2-laitteen antamien tulosten kanssa. Artikkeli keskittyy
uusien parametrien tulkintaan/käyttöön, mutta niiden selvittämiseksi on tehty
laboratoriokokeita kahdella eri materiaalilla eri tiiviyksissä ja vesipitoisuuksissa.
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Näytteet rakennettiin 400 mm halkaisijalla olevaan 800 mm korkeaan metallisylinteriin. Tiiviys testattiin tiivistystyön yhteydessä ödeometrityyppisesti. Tämän jälkeen näytteeseen lyötiin kolme tankoa Panda2 ja Panda 3 laitteilla. Escobar et al. esittämistä tuloksista on poimittu taulukkoon 4.1 vesipitoisuudet, tiiviydet sekä kärkivastukset. Tuloksista havaitaan selvästi, miten kärkivastus
kasvaa huomattavasti hiekkanäytteen tiiviyden kasvaessa. Savella vesipitoisuudella on sen sijaan selvästi havaittava vaikutus kärkivastukseen, mikä on hyvin
järkeenkäypää. Käytetyt vesipitoisuudet ovat joko melko pieniä tai melko korkeita eikä kokeita ole tehty n. 4–6 % vesipitoisuuksissa.
Taulukko 4.1. Panda3-laitteella saatuja kärkivastuksia eri tiiviyksillä näytteillä
eri vesipitoisuuksissa. Kärkivastukset ovat keskiarvoja. (Muokattu
lähteestä Escobar et al. 2016)
Näyte

Koetunnus

Vesipitoisuus w (%) Tiheys
ρ (kN/m3)

Kärkivastus
qd (MPa)

Allierin hiekka

1

0,8

16,1

2,3

2

0,8

16,8

11

3

10

15,3

1,7

4

10

16,7

8,2

5

10

18,2

41,7

6

14,6

16,2

2,6

7

14,6

16,5

4,6

1

0,6

15,7

11

2

0,6

16,6

32

3

0,6

17,4
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4

15,3

16,6

1,5

5

15,6

17,4

3,0

6

19,1

16,7

4,0

Lasechampin savi

Kuten aiemmassa luvussa todettiin, laitteen mittaustapa ei huomioi mahdollista
vaippakitkaa, vaan se näkyy kärkivastuksen kasvuna. Vaippakitkaa voi esiintyä
koheesiomaalajeilla sekä riittävän karkearakeisilla mailla. Kirjallisuudesta on
löydettävissä erilaisia ratkaisuja DCP-laitteen vaippakitkan eliminointiin. Livneh
(2000) esittää artikkelissaan alun perin Dahlberg & Bergdahl (1974) esittämän
menetelmän, jossa lyötävää tankoa pyöritetään säännöllisin väliajoin ja mitataan siihen tarvittava momentti, jolloin voidaan laskea korjattu kärkivastusarvo.
Menetelmä on muistuttaa vahvasti maaperätutkimuksessa käytettävän siipikairan mittausmenetelmää sekä myös ns. puristin-heijarikairausta.
Tangon pyöritys ei ole ainoa vaihtoehto, sillä Abuel-Naga et al. 2011 esittävät artikkelissaan useita erilaisia menetelmiä, kuten esimerkiksi alun perin Meardi &
Gadsby (1971) kehittämä suojaputkimenetelmä, jossa maahan lyödään suurella
kärjellä varustettua iskutankoa sekä iskutankoa suojaavaa putkea. Menetelmässä kitka saadaan eliminoitua melko hyvin, mutta suojaputken asettamisessa
on omat ongelmansa. Toinen Abuel-Naga et al. mainitsema menetelmä on Baudrillard (1974) raportoima prosessi, jossa iskutangon ja maan väliseen tyhjätilaan
injektoidaan porausnestettä ja joka vähentää kitkaa merkittävästi. Abuel-Naga
et al. esittävät artikkelissaan myös oman kehittämänsä menetelmän, joka perustuu lyöntitangon nostamiseen. Heidän menetelmässään testin lopuksi tankoa nostetaan ensin 1 m, jonka jälkeen tanko lyödään takaisin mitaten tarvittavien iskujen määrää. Tämän jälkeen tankoa nostetaan 2 m ja lyödään 1 m jälleen
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takaisin. Näin saadaan mitattua pelkästään vaippakitkan aiheuttamat vastukset
ilman kärkivastusta. Edellytyksenä tämän kaltaiselle menetelmälle on, ettei kärjen muodostama reikä sorru heti. Kirjallisuuden perusteella on siis olemassa
useita erilaisia menetelmiä vaippakitkan huomioimiseen DCP-kokeessa, mutta
Panda2-laitteelle niitä ei ole tiettävästi vielä sovellettu. Vaippakitkan huomioiminen vaatii selvästikin jatkotutkimuksia, jos se haluttaisiin luotettavasti kompensoida pois.

4.2 Panda-kokeiden tulokset
4.2.1 Kokeiden tekninen toteutus
Panda2-mittalaitteella laboratoriokokeet tehtiin ulkomitaltaan 250 mm muoviputkessa. Putken sisämitta oli 235 mm ja putken korkeus 800 mm. Putken pohja
oli tulpattu muovisella tulpalla, johon oli tehty reiät kyllästystä ja kuivatusta
varten. Pohjatulpan päälle oli lisäksi laitettu suodatinkangas sekä vanerinen
rei’itetty levy kairatangon pohjakosketusta varten.
Kokeissa oli tavoitteena pitää tiivistystyö ja näytteen tiiviys samana. Tätä varten
näytteet kasattiin aina lähellä optimivesipitoisuutta, jonka jälkeen vesipitoisuutta muutettiin. Koeohjelman mukaisesti mittauksia tehtiin erilaisilla kuivatusajoilla, joka johti erilaisiin vesipitoisuuksiin näytteessä. On huomattava, että
800 mm korkean näytteen kuivaminen putkessa ei tapahdu tasaisesti, vaan vesipitoisuus vaihtelee korkeussuunnassa. Tästä syystä näytteen lopullinen vesipitoisuus on määritetty kerroksittain purkamalla näyte kerroksittain ja kuivaamalla kerrokset erikseen.
Tiivistys on kokeissa tapahtunut tehokkaalla iskuvasaralla, johon rakennettiin
tiivistämistä varten 200 mm tiivistyskiekko.
Näytteen valmistaminen tapahtui seuraavan prosessin mukaisesti:
1) Uunikuiva materiaali kostutetaan lähelle optimivesipitoisuutta myllyssä
2) Materiaalia kaadetaan näyteputkeen tunnettu määrä, jolla saavutetaan
tiivistyksen jälkeen noin 50 mm paksuinen kerros.
3) Näytettä tiivistetään putkessa tärytiivistimellä kolmesta kohdasta.
Tiivistimessä on noin 200 mm lätkä. Tiivistykseen käytetään vakioaikaa
10 s.
4) Jatketaan näytteen kasaamista, kunnes näytekorkeus on saavutettu.
5) Tiivistetty näyte kastellaan vedellä lähelle kyllästystä. Kastelu tapahtuu
kokeesta riippuen joko näytteen yläpuolelta tai ylä- ja alapuolelta yhtä
aikaa.
6) Annetaan näytteen kuivua huoneilmassa koeohjelman mukainen aika.
7) Näytteeseen isketään 3 tai 4 kairatankoa Panda2®-laitteella.
8) Näyte puretaan 100 mm kerroksissa. Kerrokset punnitaan, kuivataan ja
punnitaan uudelleen jokaisen kerroksen vesipitoisuuden selvittämiseksi.
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4.2.2 Mittaustulokset
Laitteen suoraan tallentamassa datassa yksittäisten iskujen tuottamat kärkivastukset vaihtelevat suuresti, joka on selitettävissä maan heterogeenisilla
ominaisuuksilla. Tästä syystä esitetyt tulokset on laskettu kolmen näytteeseen
lyödyn tangon keskiarvoina aina 100 mm osuudelta kerrallaan. Lähes kaikilla
materiaaleilla suurin kärkivastus saavutettiin noin 400–500 mm syvyydessä ja
yleensä tämän jälkeen kärkivastus alkoi pienentyä. Ilmiötä tutkittiin staattisen
kairatankotestin avulla, jossa Panda2-laitteen tankoa painettiin hydraulitunkilla
tietokoneohjatusti vakionopeudella näytteeseen ja samalla mitattiin tarvittavaa
voimaa. Ilmiö kärkivastuksen pienenemisestä viimeisen 200 mm matkalla oli havaittavissa myös tässä kokeessa, joten kyse on joko vaippavastuksen aiheuttamasta ilmiöstä tai pohjan löyhtymisestä ylempiä kerroksia tiivistettäessä. Tästä
syystä kärkivastuksien keskiarvoja on tarkasteltu pääasiassa 0–500 mm syvyydeltä.
Yksi koesarja näytteille tehtiin uunikuivalla materiaalilla. Uunikuivien näytteiden
valmistus poikkesi muista niin, että ne myös tiivistettiin kuivana, joka johti erilaisiin kuivairtotiheyksiin. Kokeiden tulokset on esitetty kuvassa 4.4, jossa on kuvattu kolmen lyödyn tangon kärkivastuksen keskiarvo syvyyttä kohden. Tuloksista havaitaan, että mitattu kärkivastus kasvaa voimakkaasti syvyyden suhteen
kaikilla materiaaleilla ja suurin arvo saavutetaan noin 450 mm syvyydellä. Kärkivastus korreloi voimakkaasti näytteiden kuivairtotiheyden kanssa, sillä km44
(2,23 g/cm3) ja km98 (2,18 g/cm3) näytteet olivat selvästi tiiviimpiä kuin km137
(- g/cm3) ja Kollola (1,87 g/cm3). Kuivalla materiaalilla keskiraekoko d50 ei näytä
olevan tarkasteltujen materiaalien rakeisuusalueella merkitsevä parametri käyrien samanlaisuudesta päätellen, sillä km137 materiaalin d50 luku oli 0,4 mm ja
referenssimateriaalilla 1,2 mm.

Kuivien näytteiden kärkivastukset syvyyden suhteen
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Kuva 4.4.

km44F:0% ;2,23g/cm3

km98F:0% ;2,18g/cm3

km137F:0% ;g/cm3

Referenssimateriaali F:0% ;1,87g/cm3

Uunikuivilla näytteillä mitatut kärkivastukset. Tulokset ovat
kolmen tangon keskiarvoja 100 mm kerroksittain. Mitattu
kärkivastus kasvaa syvyyden mukaan, mutta alkaa heikentyä n.
450 mm jälkeen.
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Kosteilla näytteillä mitattu kärkivastus vaihteli selvästi kuivairtotiheyden ja vesipitoisuuden mukaan. Kaikilla materiaaleilla suurimmat kärkivastukset saavutettiin pienimmillä vesipitoisuuksilla ja pääsääntöisesti kärkivastukset heikkenivät vesipitoisuuden kasvaessa. Tulokset on raportoitu kuvassa 4.5, jossa on esitetty kärkivastus syvyyden suhteen koko näytteestä. Kuvan 4.5 tuloksissa näkyy
selkeästi kärkivastuksen kasvaminen syvyyden suhteen. Myös kosteilla näytteillä tapahtui pohjassa samankaltainen löyhtyminen kuin uunikuivilla näytteillä, mutta löyhtymisen suuruus vaihteli materiaalista riippuen. Tuloksien perusteella km44 materiaalissa on selvästi suuremmat vaihtelut vesipitoisuuden/kuivairtotiheyden myötä verrattuna referenssimateriaalin, joka oli tunnottomin vesipitoisuuden vaihtelulle.

Kuva 4.5.

Koko näytteen kärkivastuskuvaajat syvyyden suhteen erilaisilla
vesipitoisuuksilla. Myös kuivairtotiheyksissä on ollut eroa. Vesipitoisuus kuvaa koko tarkastelusyvyyden keskiarvoa. Erot
materiaalien välillä olivat merkittäviä ja heikoimmat kärkivastukset mitattiin Kollolan materiaalista, jolla on suurin
leikkauslujuus staattisissa kolmiaksiaalikokeissa.
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Paremman käsityksen vesipitoisuuden vaikutuksesta saa kuvasta 4.6, jossa
kärkivastus on esitetty vesipitoisuuden suhteen ja jossa on tarkasteltu vain 0–
500 mm syvyyttä. Tällöin löyhempi pohja-alue on jätetty pois ja kuvassa materiaalista riippuen mittauspisteet on jaoteltu kuivairtotiheyksien mukaan eri luokkiin. Referenssimateriaali on tälläkin tavalla tarkasteltuna tunnottomin vesipitoisuuden kasvulle, vaikka siinäkin esiintyy pientä kasvua. Muilla materiaaleilla kasvu on suurempaa, sillä esimerkiksi km44-materiaalilla vaihteluväli oli
kuivairtotiheydestä ja vesipitoisuudesta riippuen yli 30 MPa. Km98 – ja km137materiaaleilla kärkivastus myös selkeästi kasvoi vesipitoisuuden alentuessa.

Kuva 4.6.

Kärkivastuksen määräytyminen vesipitoisuuden mukaan.
Tarkastelu on tehty 0–500 mm syvyysalueelta. Tuloksissa on
nähtävissä samankaltaisuutta staattisten kolmiaksiaalikokeiden
tuloksien kanssa, sillä vesipitoisuuden lasku alle 7 % nostaa
kärkivastuksia.

4.2.3 Kenttämittaukset Pandalla
Kenttämittauksien tarkoituksena oli selvittää laitteen soveltuvuutta Suomen rataympäristöön. Kenttäkohteina hyödynnettiin Rantaradalla sijaitsevia kohteita
km 44, km98 ja km137. Tutkimukset kentällä aloitettiin kilometriltä 137, joka on
hiekkaharjumainen kohde. Mittauksia tehtiin tältä kohteelta eniten, koska laitteen tanko upposi helposti pehmeään, tasarakeiseen hiekkaan. Mitatut tulokset
on esitetty 9 iskun keskiarvona kuvassa 4.8, koska tällöin pienistä kivistä aiheutuvat piikit tasoittuvat pois Alusrakennetta tarkasteltiin läheltä jätkänpolkua ja
pengerluiskasta eri kohdista kuvan 4.7 mukaisesti. Mitatut kärkivastukset olivat
pieniä, noin 3 MPa luokkaa 0,7 m syvyyteen saakka. Tämän kerroksen alapuolella
oli selkeästi suuremman kärkivastuksen tuottavaa materiaalia, koska kärkivastukset selvästi kasvoivat. Yksi mittaus osui heti alkuvaiheessa kiveen, joka aiheutti kuvaajassa näkyvän piikin noin 0,4 m syvyydellä. Syvimmillään kokeet
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ulottuivat 2,2 m syvyyteen saakka, jolloin vastaan tuli kova pohja. Ulkoisesti tarkasteltuna läheinen hiekkaharju ja radan rakentamisessa käytetyt materiaalit
muistuttivat pitkälti toisiaan, eikä selkeitä kerrosrajoja alusrakenteessa pystytty havaitsemaan.

Kuva 4.7.

Km137 tehtyjen Panda-kokeiden paikat radan poikkileikkauksessa.
Mitattu kärkivastus [MPa]
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Kuva 4.8

Mittaustulokset km137-kohteelta. Mitatut kärkivastukset olivat
pääsääntöisesti melko pieniä metriin saakka, jonka jälkeen kärkivastus alkoi kasvaa.
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Toinen tarkasteltava kenttäkohde sijaitsi Rantaradan kilometrillä 98. Kohteesta
tehtiin kolme mittausta läheltä jätkänpolkua eri kohdista. Aluksi kärkivastus oli
kahdessa mittauksessa n. 3 MPa:n tasolla, kunnes 1,2 m syvyydellä vastus alkoi
selvästi kasvaa. Mittauksessa nro2 kärkivastus oli heti aluksi suurempi, mutta
syvemmällä tilanne oli vastaava kuin muissa mittauksissa. Kaksi mittausta onnistuttiin tekemään n.3,5 m syvyyteen, mutta kolmas jäi kesken 2,0 m syvyyteen
suuren vastuksen vuoksi. Koeteknisenä havaintona huomattiin, että tässä kohteessa alusrakenne on sekarakeisempaa materiaalia ja siihen oli myös sekoittunut raidesepeliä. Vaikka kärkivastukset eivät olleet erityisen suuria, oli tangon
saaminen maahan työlästä. Sekarakeinen materiaali, joka sisälsi myös raidesepeliä, osoittautui ongelmalliseksi tankojen kestävyyden kannalta.
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Kuva 4.9.

Raasepori km98 Mittaus1

Km98-kohteen mittaustulokset. Kärkivastukset olivat suurempia
kuin edellisessä kohteessa, mutta siltikin melko pieniä 1,5 m
syvyyteen saakka. Tankojen upottaminen vaati kohteessa
kuitenkin todella pitkiä lyöntisarjoja.

Viimeisellä koekohteella, kilometrillä 44, tehtiin vain yksi koe. Kyseinen koekohde sijaitsee pehmeiköllä ja rata on vuosien varrella painunut. Painumisen takia pinnalle on lisätty toistuvasti raidesepeliä, joka on uponnut ja sekoittunut
alusrakennemateriaaliin. Vaikka koe tehtiin jätkänpolulta radan ulkopuolelta, oli
tangon lyömisessä suuria vaikeuksia. Tämä näkyy hyvin myös kuvan 4.10 tuloksista, sillä jo melko pinnassa kärkivastus oli keskimäärin 10 MPa. Kärkivastus
kasvoi syvemmälle mentäessä ja selkeästi joukossa oli myös kiviä, jotka tekivät
käyrään piikkejä. 1,7 m syvyydellä kärkivastus alkoi laskea, joka indikoi alusrakennetta pehmeämpää maakerrosta. Tangon poistaminen kokeen jälkeen oli
myös työlästä, sillä jo lyöntivaiheessa kivet aiheuttivat tankoon vääntöä. Kyseisen kohteen kaltaiset olosuhteet vaativat selkeästi järeämpää pohjatutkimuskalustoa.
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Mitattu kärkivastus [MPa]
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Kuva 4.10.

Kohteella km44 mitattu kärkivastus syvyyden suhteena.
Haastavan materiaalin vuoksi kokeita tehtiin vain yksi.

4.2.4 Johtopäätökset Panda2®-laitteesta
Panda2-laite osoittautui helppokäyttöiseksi ja helposti kuljetettavaksi DCP-laitteeksi. Laboratoriossa tehty koesarja osoittaa, miten kärkivastus määräytyy pitkälti materiaalin kuivairtotiheyden perusteella, mutta myös vesipitoisuudella on
selkeä vaikutus (tutkimuskysymykset 1 ja 2). Tuloksissa on selvästi samankaltaisuutta Escobar et al. (2016) julkaisemille tuloksille, joissa hiekkamateriaalilla
pienellä kuivairtotiheyden kasvulla oli yllättävän suuri vaikutus Panda-laitteen
mittaamalle kärkivastukselle. Tämä sopii yhteen myös muiden tutkimusten
kanssa, sillä esim. Chaigneau et al. (2000) ovat artikkelissaan todenneet, miten
DCP-laitteen kärkivastus on erittäin herkkä kuivairtotiheyden vaikutukselle. Vesipitoisuuden kannalta tarkasteltuna tehty koesarja osoitti, että kentältä tuodut
materiaalit (km 44, 98 ja 137) reagoivat kaikki selvästi vesipitoisuuteen, mutta
hyvälaatuinen Kollolan referenssimateriaali oli melko pienivasteinen vesimäärän vaihtelulle. Vesipitoisuuden yhteyden kärkivastukseen ovat havainneet
myös Morvan & Breul (2016), tutkiessaan silttimateriaalia Pandalla. Materiaalien keskimääräinen d50-raekoko ei vaikuttanut ratkaisevasti kärkivastuksen
määräytymiseen tutkituilla materiaaleilla, mutta on syytä huomioida, että tarkasteltu raekokoalue oli melko kapea.
Laboratoriossa mitatut kärkivastukset olivat huomattavasti suurempia kuin
kentällä mitatut. Tämä oli hieman yllättävää, mutta oletettavasti käytetty muoviputki laajeni tiivistyön aikana sekä iskettäessä tankoja näytteeseen. Tällöin
materiaaliin muodostui todennäköisesti sellipaineen kaltainen jännitystila, joka
lisäsi maan syrjäyttämiseen tarvittavaa vastusta, mutta joka myös aiheutti huomattavan vaippakitkan lyöntitankoon. Kentältä tuodut materiaalit kaivettiin käsivoimin alusrakenteesta tukikerroksen alapuolelta, joten niiden määrä oli rajal-
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linen ja siksi kokeet päädyttiin tekemään putkimaisessa muotissa. Mikäli materiaaleja olisi ollut käytössä enemmän, olisi suurempi laakea koeastia ollut jälkikäteen ajateltuna parempi. Tutkimuksen jälkeen on kuitenkin selvää, että vaippavastuksella on merkittävä vaikutus mitattuihin arvoihin, mutta sen osuuden
arvioiminen on erittäin vaikeaa. Myös kenttäkokeissa lyöntitankoon kohdistui
selvää vaippavastusta, erityisesti kohteella km44, mutta osittain myös km98kohteessa. Tämä asia on selvästi syytä huomioida tuloksia tarkastellessa, koska
vaippavastusta ei huomioida kärkivastuksen laskennassa. Suurempien, uhrautuvien kärkien käyttö olisi parempi vaihtoehto, mutta jo nykyinen 2 cm2 kärki
osoittautui kentällä haastavaksi lyödä. Ongelma ei kuitenkaan ole ilmeisesti
maailmanlaajuinen, sillä Haddani et al. (2016) ovat artikkelissaan esitelleet
Ranskassa suoraan tukikerroksen päältä tehtäviä tarkasteluita Panda-laitteella.
Suomen olosuhteissa voidaan kuitenkin todeta, että laite soveltuu tältä osin paremmin erinäisten ohuiden kerrosten tiiviystarkasteluihin ja pehmeämpien materiaalien pohjatutkimuksiin (tutkimuskysymys 3). Samalla valmistajalla on
myös kehitteillä selvästi järeämpi vastaava mittalaite, Grizzly3, jonka todetaan
soveltuvan paremmin kivisiin olosuhteisiin (Benz-Navarrete et al. 2014).
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5 Sykliset kolmiaksiaalikokeet
Syklisten kolmiakselikokeiden tarkoituksena oli selvittää vesipitoisuuden vaikutusta ratarakennemateriaalien kuormituskestävyyteen. Edellisessä luvussa kuvatut staattiset kolmiakselikokeet osoittivat selkeästi alhaisessa vesipitoisuuksissa esiintyvän näennäisen koheesion lujuutta lisäävän vaikutuksen, mutta
aiempien tutkimusten perusteella on tiedossa, että dynaamisessa kuormituksessa vesipitoisuuden rooli on staattisia kokeita suurempi. Syklisessä kuormituksessa materiaalissa tapahtuu pumppautumista, jolloin mahdollisesti muodostuva huokosvedenpaine heikentää rakeiden välistä jännitystä sekä näennäistä koheesiota. Rautatieympäristössä esiintyvä kuormitus on luonteeltaan
myös syklistä, jolloin syklisellä kuormitusjärjestelyllä voidaan staattista koetta
paremmin tarkastella materiaalien todellista käyttäytymistä rakenteessa.

5.1 Koemenettely
Isossa kolmiakselikoesellissä tutkittiin neljää erilaista materiaalia. Koeteknisesti isot kokeet ovat melko työläitä, sillä ne vaativat sellin käsittelyssä mm. siltanosturin käyttöä. Sykliset koesarjat vievät myös paljon aikaa. Nämä tekijät rajoittivat tehtävien kokeiden määrää. Alkuperäisen koeohjelman mukaan jokaisesta materiaalista oli tarkoitus tehdä kolme koetta, mutta erilaisten ongelmien
takia kokeita jouduttiin tekemään useampia. Tavoitteena oli pitää kuivairtotiheys
vakiona ja muuttaa vain vesipitoisuutta, mutta tämä ei täysin onnistunut. Kaikki
kokeet tehtiin avoimen tilan kokeina, eli huokospaine pääsi purkautumaan sellin
yläyhteen kautta ulos. Osassa kokeita vettä poistuikin tätä kautta huomattavia
määriä.
Jokaiselle näytteelle tehtiin näytteen valmistuksen jälkeen esikuormitus tiivistysvesipitoisuudessa. Tämän tarkoituksena oli tasata näytteenvalmistuksessa
tapahtuvia tiiviyseroja sekä taata kaikille näytteille samanlainen lähtötilanne.
Esikuormituksen jälkeen jatkettiin mahdollisella kyllästyksellä ja mahdollisella
kuivatuksella. Varsinaiset tarkasteltavat kokeet olivat moduulimääritys sekä
syklinen koesarja murtoon saakka. Moduulisarjassa näytettä kuormitettiin erilaisilla deviatorisilla jännityksellä erilaisissa sellipaineissa. Kuormitussarja keskeytettiin, mikäli tästä aiheutui yli 0,25 % muodonmuutos. Kumulatiivisena maksimimuodonmuutoksena moduulisarjassa sallittiin 0,5 %, joka käytetyllä 400
mm näytekorkeudella tarkoittaa 2 mm pysyvää muodonmuutosta.
Kokeet jaettiin kolmeen erilaiseen sarjaan. A-sarjan kokeissa vesipitoisuus on
ollut tiivistysvesipitoisuus alusta loppuun saakka. B-sarjan kokeissa näyte tehtiin ja esikuormitettiin tiivistysvesipitoisuudessa. Tämän jälkeen näyte kyllästettiin ja tässä tilassa tehtiin moduulimääritys sekä syklinen koesarja. C-sarjan
näyte kyllästettiin vastaavalla tavalla kuin B-sarjassa, mutta tämän jälkeen
näytteen annettiin painovoimaisesti kuivaa ennen moduulimääritystä ja syklistä
koesarjaa.

5.1.1 Näytteen valmistus
Näytteen valmistus aloitettiin kuivaamalla materiaali uunissa 105 °C lämpötilassa. Uunikuivauksen ei pitäisi aiheuttaa ongelmia hiekkamateriaaleilla, mutta
savea sisältävissä materiaaleissa on olemassa riski siihen, että savimineraalit
muodostavat kovia, huonosti vettä imeviä paakkuja. Materiaalien rajallisen
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määrän vuoksi uunikuivausta oli kuitenkin pakko käyttää. Kuivatuksen ja jäähdyttämisen jälkeen materiaali kostutettiin myllyssä 7 % vesipitoisuuteen. Tämän vesipitoisuuden oli arvioitu olevan sopiva tiivistysvesipitoisuus, mutta
osalla materiaaleista vettä oli aavistuksen liikaa (proctor-kokeet luku 3.3 ). Näytettä valmistettiin noin 30 kg tiivistystä varten.
Seuraavassa vaiheessa oli vuorossa näytteen tiivistys d=200 mm teräsputkeen.
Tiivistys tapahtui neljässä n. 100 mm kerroksessa. Näyte jaettiin annoksiin, jotka
muodostivat aina määrätyn paksuisen kerroksen (halutun irtotiheyden perusteella). Kuvassa 5.1 on käynnissä näytteen tiivistys. Jokaista kerrosta tiivistettiin
n. 20 sekuntia tehokkaalla tärytiivistimellä, joka tuotti menetelmällä saavutetun
maksimitiiviyden. Kerrosten paksuutta kontrolloitiin säännöllisillä mittauksilla
niin, että pyrittiin 400 mm näytekorkeuteen. Osassa näytteistä tiivistysvaiheessa alkoi poistua vettä, joka johti A-sarjan kokeissa tavoiteltua 7,0 % vesipitoisuutta pienempiin vesipitoisuuksiin.

Kuva 5.1.

Syklisen kolmiaksiaalikokeen näytteen valmistus. Näyte tiivistettiin tehokkaalla tärytiivistimellä useassa eri kerroksessa.
Kuvassa näkyy valmiina näytteen ympärille tuleva kumi.
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Tiivistyksen jälkeen näyte siirrettiin tiivistysputkesta kumin sisälle pursottamalla. Pursotus tapahtui hydraulisylinterin avulla kuvan 5.2 mukaisella järjestelyllä. Tässä vaiheessa näytteenvalmistusta oli suurin riski näytteen rikkoutumiseen, sillä esimerkiksi pienetkin sivusuuntaiset liikahdukset aiheuttivat näytteeseen helposti murtumia. Erityisesti näytteen ylä- ja alapintaan voi muodostua
heikompia vyöhykkeitä, joita esikuormituksella pyrittiin tiivistämään. Pursotus
tehtiin kerroksittain niin, että samalla kiedottiin kumin ympärille sidontaliinaa,
joka tuki näytettä.

Kuva 5.2.

Näytteen siirtäminen näyteputkesta kumin sisälle "pursottamalla". Operaatio tapahtui hydraulisylinterin avulla.

Kun näyte oli siirretty kumin sisälle, asennettiin siihen siirtymämittausta varten
kiintopisteet. Kuvassa 5.3 on käynnissä holkkien liimaus. Näytteen ympärillä
olevassa kumissa on valmiina kiinni 8 kappaletta messinkisiä holkkeja, joihin
neljälle eri puolelle näytettä laitettavat siirtymäanturit tulevat kiinni. Holkit kiinnitetään näytteeseen puristamalla ruiskulla liimamassaa holkin reiän läpi näytteeseen. Tavoitteena on saada holkki kiinnittymään näytemateriaaliin. Myös tähän työvaiheeseen liittyy riskejä, joissa on helposti mahdollista vaurioittaa näytettä. Välillä liimamassaa oli hyvin vaikea saada työnnettyä holkista läpi, jolloin
näytettä voi helposti työntää liikaa ja siten aiheuttaa näytteeseen murtumia. Liiman asettamisen jälkeen holkkien reikiin laitettiin väliaikaisesti mittapala, joka
asettaa holkit määrätylle 200 mm etäisyydelle toisistaan.
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Näytteen valmistus meneillään. Kumin sisään rakennettuun
näytteeseen liimataan kiinni näytteen siirtymien mittauksessa
tarvittavia holkkeja.

Näytteen valmistuksen jälkeen asennettiin näytteeseen ja kuormitusselliin
kiinni tulevat siirtymäanturit, paineanturit sekä kuormitusvoimaa mittaava anturi. Selli suljettiin ja nostettiin siltanosturilla kuormitusraamin sisäpuolelle kuvan 5.4 mukaisesti. Tämän jälkeen alkoivat kuormituskokeet.

Kuva 5.4.

Syklisen kolmiaksiaalikokeen kuormitus käynnissä.

Väyläviraston julkaisuja 8/2021

71

B- ja C-sarjan kokeissa tehty kyllästys toteutettiin johtamalla sellin alayhteeseen vettä n. 1,5 m korkealla olleesta vesisäiliöstä. Sellin yläyhde pidettiin auki.
Kyllästykseen käytetty aika vaihteli huomattavasti, koska materiaalien vedenläpäisevyydet olivat erilaiset. Referenssimateriaali ja km137-kyllästyivät helposti,
mutta km44- ja km98-materiaalien kyllästyminen kesti huomattavasti pidempään. Joidenkin näytteiden kohdalla jouduttiin käyttämään myös pientä alipainetta näytteen yläyhteessä, jotta näyte saatiin kyllästettyä. Kokeiden jälkeen
mitattujen vesipitoisuuksien perusteella on selvää, että näytettä ei saatu tällä
menetelmällä kyllästettyä täysin. On todennäköistä, että huonosti vettä läpäisevillä materiaaleilla näytteeseen jää kohtia, jotka eivät kokonaan kyllästy. Uunikuivatus on myös saattanut vaikuttaa materiaalien hienoaineksen rakenteeseen siten, että uudelleen vettyminen kestää huomattavan kauan.
C-sarjan kokeille tehty kuivatus tapahtui painovoimaisesti avaamalla alayhde ja
antamalla veden valua näytteestä pois. Näytteen ylä- ja alaosassa olevasta
huokoskivestä ja putkistosta aiheutui pientä vastapainetta, joten kuivatus ei
välttämättä ollut yhtä tehokasta kuin luonnontilanteessa. Referenssimateriaali
ja km137-materiaali kuivivat melko tehokkaasti, mutta km44- ja km98-materiaaleihin vettä jäi kyllästyksen jäljiltä enemmän.
Näytteistä on laskettu raportointia varten kyllästysasteet. Kokeen jälkeen näyte
purettiin kolmessa osassa, jolloin saatiin selville ylä-, keski- ja alaosan vesipitoisuudet. Näistä vesipitoisuuksista on laskettu keskiarvo ja jota on verrattu laskennalliseen maksimivesipitoisuuteen. Laskennallinen maksimivesipitoisuus on
saatu selville kuivairtotiheyden ja kiviaineksen arvioidun kiintotiheyden (2650
kg/m3) perusteella lasketun huokoisuuden avulla. Menetelmän hankaluudeksi
osoittautui, että kyllästetyn näytteen vesipitoisuus jäi esimerkiksi referenssimateriaalilla 3 % päähän laskennallisesta maksimista. On todennäköistä, että
näytettä ei saatu käytetyllä koemenettelyllä täysin kyllästyneeksi ja parempi
kyllästyminen olisi edellyttänyt voimakkaan alipaineen käyttöä sekä pitkää kyllästysaikaa. Toinen virhetekijä vesipitoisuuden määrityksessä liittyi näytteen
purkuun, jossa vettä saattoi päästä hieman karkuun, ennen kuin näyte otettiin.
Osassa myöhemmin toteutetuissa kokeissa näyte purettiin kolmeen osaan ja vesipitoisuus määritettiin suuremmasta määrästä näytemateriaalia. Tämä antoi
osittain tarkemman tuloksen.

5.1.2 Kuormituskokeiden periaatteet
Esikuormitus
Ensimmäinen valmiille näytteelle tehty kuormitus oli esikuormitus. Esikuormituksen avulla pyrittiin tiivistämään näyte varsinaisia kuormituksia varten. Esikuormitus myös tasaa mahdollisia eroja näytteiden tiivistyksessä sekä korjaa
pieniä vaurioita näytteen ylä- ja alapinnassa. Syklisenä kuormana käytettiin 150
kPa pystysuuntaista jännitystä sellipaineen ollessa 70 kPa. Esikuormituspulsseja ajettiin maksimissaan 2000 kpl. Kuvassa 5.5 on esitetty esikuormitus referenssimateriaalin 1A3-näytteestä. Sellin ulkopuolelta kuormitustunkista mitattuna näytteeseen muodostui 1,0 mm painuma 2000 pulssin aikana. Pääosa painumasta, 0,8 mm, tapahtui ensimmäisen 100 pulssin aikana. Painuman muodostumisessa oli kuitenkin näyte- ja materiaalikohtaisia eroja.
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Pysyvät muodonmuutokset suhteessa kuormitukseen
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Kuva 5.5.

Referenssimateriaalille tehdyn 1A3-kokeen esikuormitus.

Moduulimääritys
Moduulimäärityksillä määritettiin tutkituista materiaaleista ns. resilient-moduuli, joka kuvaa jännityksen ja palautuvan muodonmuutoksen keskinäistä suhdetta. Alhainen resilient-moduuli kuvaa maan heikkoa kykyä sietää kuormitusta
ilman muodonmuutoksia. Suuri moduuliluku vastaavasti kertoo siitä, että maahan voidaan kohdistaa suuriakin voimia muutoksen pysyessä vielä palautuvana.
Mikäli heikkolaatuisella materiaalilla syklinen kuorma ylittää elastisen tason, alkaa materiaalissa syntyä pysyviä muodonmuutoksia. Moduulimäärityksissä materiaaliin kohdistettiin 100 pulssin sarjoja erilaisissa sellipaineissa. Sellipaineen
kasvu kasvatti luonnollisesti moduuliarvoa. Kokeissa käytettiin sellipaineita 20
kPa, 35 kPa, 50 kPa, 70 kPa ja 100 kPa. Kuormitusportaat pohjautuivat standardin
SFS-EN 13286-7 Low stress level (2004) –määritykseen mutta niin, että suuria
kuormia pienillä sellipaineilla rajattiin, jotta materiaali säilyy ehjänä sykliseen
kuormitukseen. Käytetyt kuormitusportaat ovat nähtävissä taulukossa 5.1.
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Taulukko 5.1. Moduulimäärityksessä käytetyt sellipaineet ja deviatoriset
jännitykset. Sarja mukailee standardin SFS-EN 13286-7 Low
stress level sarjaa.
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Kuvassa 5.6 on esitetty moduulisarjan aikana tapahtuva näytteen pysyvä muodonmuutos. Kuva on otettu km137-materiaalille tehdystä 2C1-kokeesta, jossa
materiaali on ensin kyllästetty ja sitten kuivatettu painovoimaisesti. Syklisen
kuorman ja sellipaineen kasvaessa näytteeseen muodostui moduulisarjan aikana 0,45 mm pysyvää muodonmuutosta. Pysyvä muodonmuutos lisääntyi selvästi kuorman lisääntymisen vaikutuksesta, vaikka kasvanut sellipaine myös
kasvatti näytteen kykyä sietää suurempia deviatorisia jännityksiä. Kuormitus aiheutti näytteeseen myös vaakasuuntaisia muodonmuutoksia, jotka näkyvät kuvassa 5.7. Vaakasiirtymä on toisessa anturissa pienentynyt eri kuormitusportailla, joka tarkoittaa, että näyte on todennäköisesti aavistuksen levinnyt. Vaakasiirtymäanturi 1:ssä muutosta ei näkynyt, joka voi johtua siitä, että muutos on
ollut anturin mittauskyvyn ulkopuolella. Näytteen halkaisijan kasvaminen kasvattaa näytteen poikkipinta-alaa, joka myös aavistuksen pienentää kuormituspainetta.
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Pysyvä muodonmuutos suhteessa kuormitukseen
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Kuva 5.6.

Km137-materiaalin 2C1-moduulimäärityksessä tapahtuneet
pysyvät muodonmuutokset.

Näytteen vaakasiirtymät
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Kuva 5.7.

Vaakasiirtymä 2[mm]

Km137-materiaalin moduulimäärityksessä tapahtuneet vaakasuuntaiset siirtymät. Vaakasiirtymäanturi 1 on ollut mittausalueen
ulkopuolella, mutta toisen vaakasiirtymäanturin tuloksissa näkyy
kuormituksen aiheuttamat siirtymät.
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Syklinen kuormitus
Syklisessä, dynaamisessa kuormituksessa näytteeseen kohdistetaan pitkiä
kuormitussarjoja. Tällöin toistuva kuormitus voi saada aikaan huokospaineen
nousua ja pysyviä muodonmuutoksia. Junan aiheuttama syklinen kuormitustaajuus vaihtelee vaunutyypistä ja ajonopeudesta riippuen, mutta esimerkiksi
160 km/h kulkevalla IC-junalla akselien välinen taajuus on noin 25 Hz ja vaunun
telien noin 2 Hz ja peräkkäisten vaunujen telien noin 10 Hz. Kuitenkin pehmeämmillä rakenteilla teli näkyy yleensä yhtenä taipumasuppilona, joten telien välinen taajuus on merkittävämpi. Tässä tutkimuksessa syklisen kuormituksen taajuus oli 5 Hz, tätä suurempiin taajuuksiin ei päästy nykyisellä kolmiaksiaalikoelaitteistolla. Materiaalien välisiä eroja tutkittiin toteuttamalla koesarja, jossa
näytettä kuormitettiin 10 000 pulssin sarjoissa alkaen 20 kPa:n kuormasta. Jokaisen sarjan jälkeen kuormaa lisättiin 10 kPa siihen saakka, kunnes näyte murtui
tai näytteen muodonmuutokset kasvoivat kriittisiksi. Esitetty syklinen kuorma
vastaa jännitystilatarkastelussa pystysuuntaista jännityskomponenttia σ1 sellipaineen (σ2 ja σ3) ollessa 30 kPa. Näytteissä havaittiin erilaisia hajoamismekanismeja, sillä referenssimateriaali tuntui kestävän kuormitusta hyvin pienillä
muodonmuutoksilla pitkään, kunnes näyte hajosi yhtäkkiä. Toisilla materiaaleilla, kuten km98 ja km44 muodonmuutoksia alkoi tulla jo huomattavasti pienemmillä kuormitustasoilla, mutta samankaltaista voimakasta loppumurtumista ei esiintynyt, vaan kuormitusta olisi periaatteessa voinut jatkaa. Tällaisessa tilanteessa kuormitusjärjestelyiden liikevarat toimivat rajoittavana tekijänä. Kuvassa 5.8. on nähtävissä referenssimateriaalin 1A3 koe, jossa näyte on
ollut tiivistysvesipitoisuudessa (7,0 %). Materiaalissa ei tapahtunut juurikaan
muodonmuutoksia ennen 150 kPa kuormaa. Tämän jälkeen muodonmuutoksia
alkoi syntyä ja noin 220 kPa tasolla muodonmuutosta oli kertynyt 2,0 mm. Pian
tämän jälkeen näyte hajosi melko kertaluonteisesti.
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Kuva 5.8.

Referenssi 1A3 syklinen kuormitus 30 kPa sellipaineessa. 180 000
pulssin kohdalla anturia on siirretty kuormituksen välissä liikevaran lisäämiseksi, joka on aiheuttanut pienet notkahduksen
siirtymäkäyrään.
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Kuvassa 5.9 on esitetty toisenlainen hajoamismekanismi. Kyllästetyssä tilassa
testattu km44-materiaalille tehdyssä 3B3-kokeessa muodonmuutoksia alkoi
syntyä voimakkaasti 80 kPa syklisen kuorman jälkeen. Kuormitusta pystyttiin
jatkamaan tasolle 160 kPa, kunnes käytettävät liikevarat loppuivat ja koe oli keskeytettävä. Tällä 80–160 kPa välillä näytteeseen oli muodostunut noin 10 mm
pysyvä muodonmuutos, joka on moninkertainen verrattuna referenssimateriaaliin. Km44-materiaali ei myöskään kestänyt läheskään vastaavia syklisiä kuormia, kuin referenssimateriaali. Kuvassa 5.10 esitetyt vaakasuuntaiset siirtymät
myös osittain selittävät käytöstä, sillä pystysuuntaisten muodonmuutosten voimistuessa näyte oli alkanut selvästi levitä ja lopuksi näyte oli toiselta puolelta
levinnyt 2,5 mm ja toiselta puolelta 1,7 mm. Tällöin kuormitus jakautui suuremmalle pinta-alalle. Referenssimateriaalin 1A3-kokeen kohdalla kyse oli enemmänkin näytteen kallistumisesta kokeen aikana, kuin varsinaisesta leviämisestä.
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Kuva 5.9.

Syklinen kuormituskoe km44-materiaalille 3B3 ja siinä
muodostuneet pysyvät muodonmuutokset.

Pystysuuntainen siirtymä (ulko) [mm]

250,0

Väyläviraston julkaisuja 8/2021

77
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Km44-materiaalin 3B3-kokeen vaakasuuntaiset siirtymät.

Kuten materiaalien pysyviä muodonmuutoksia esittävistä kuvista on nähtävissä,
on materiaalien kestävyyttä vaikea arvioida maksimivoiman perusteella, koska
se edellyttäisi tiettyä sallittua muodonmuutosrajaa. Toisaalta maksimikuormituksen kesto ei myöskään ole kovin käytännöllinen suure tarkasteltaessa materiaalien kestävyyttä rautatien alusrakenteessa. Tämän vuoksi kaikista kokeista
on materiaalien vertailua varten otettu käyttöön suure, joka kuvaa koko näytteen suhteellista muodonmuutosta yksittäistä kuormituspulssia kohden: pysyvien muodonmuutosten kertymänopeus. Tämän suureen avulla on helppo vertailla materiaalien kykyä sietää kosteutta ja kuormitusta. Koska kuormituksessa
on ollut eri kuormitusvoimien välissä usein pieniä ja välillä suurempiakin taukoja,
esiintyy sarjan alussa usein suurempaa painumista, koska näyte on saattanut
aavistuksen palautua edellisestä kuormituksesta. Tämän vuoksi suhteellinen
muodonmuutos on laskettu käyttämällä siirtymiä 10 000 pulssin sarjasta pulssien 50. ja 9950. kohdalta. Tällä välillä tapahtuvat muodonmuutokset ovat puhtaasti kuormituksesta johtuvia. Kuormitusjärjestelyssä nopeita pulsseja ajaessa
ohjelmisto hakee oikean tunkkiohjauksen toteutuvien voimien perusteella, joten
sarjojen ensimmäiset pulssit eivät välttämättä ole vielä suuruudeltaan haluttua
kuormitusvoimaa vastaavia. Tästäkin syystä ensimmäisten pulssien huomiotta
ottaminen on järkevää. Siirtymiä mitataan kokeessa ulkoisesti sekä näytteen ulkopintaan asetetuilla siirtymäantureilla. Kummallakin tavalla saadut tulokset
olivat melko lähellä toisiaan, mutta syklisten kokeiden kohdalla on käytetty ulkoisia pystysuuntaisia antureita, koska monissa kokeissa näytteen pinnassa
olevat anturit antoivat erikoisia tuloksia. Loppuvaiheen kokeessa syylliseksi selvisi vioittunut johtosarja. Pysyvien muodonmuutoskuvaajien piirrosta on jätetty
pois syklinen kuorma, jossa näyte hajosi, koska tällöin pysyvien muodonmuutosten kertymänopeutta ei pystytty enää luotettavasti määrittämään. Tällä tavalla
lasketut tulokset ja materiaalien vertailut on esitetty seuraavassa tulosluvussa.
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5.2 Tulokset
Neljälle erilaiselle materiaaleille tehtyjen kokeiden perustiedot on kerätty taulukkoon 5.2. Taulukossa on esitetty kokeiden tunnukset, materiaalien kuivairtotiheydet, kyllästysaste kokeen jälkeen sekä kolmesta eri kohdasta määritetyt
vesipitoisuudet. Kaikissa kokeissa koejärjestely ei toiminut toivotusti, joten esim.
1A1-kokeesta ei ole käytössä mittausdataa.
Taulukko 5.2.

Koetunnus

Yhteenveto kokeista ja niiden tiedoista. Kyllästysasteen
perässä oleva +-merkki tarkoittaa, että näytteen vesipitoisuus on ollut kasvavaan suuntaan (kyllästetty) ja
miinusmerkki kuivavaan suuntaan (kuivatettu).
Kuivairtotiheys Kyllästysaste Vesipitoisuus Vesipitoisuus Vesipitoisuus Muuta
ala w [%]
keski w [%]
ylä w [%]
[g/cm3]
[%]

Referenssimateriaali
1,746

30

7,3

5,3

4,2

1A2

1,768

40

8,7

6,3

6,2

1A3

1,786

35

8,7

5,6

4,8

1B2

1,733

70+

17

7,6

17

1C1

1,782

30-

6,6

4,9

4,3

2A1

1,764

35

7,4

7,0

5,8

2B1

1,751

60+

14,1

13,1

8,0

2C1

1,733

45-

13,4

8,3

5,4

2,083

60

6,9

6,3

4,7

1A1

Ei syklisen kokeen
dataa (tallennusvirhe). Näyte
hajosi 260 kPa
tasolla.

Km137

Km98
4A1
4B1

2,083

70+

7,0

7,0

6,7

4B3

1999

60+

7,4

6,9

6,1

4C1

2,062

55-

6,5

6,2

5,5

4C2

1,948

55-

9,2

6,0

4,9

3A1

2,115

65

6,1

6,1

6,4

3A2

2,071

60

7,1

6,7

5,1

2,089

60+

6,0

6,1

6,5

2,137

80+

7,4

6,5

6,9

2,100

75+

7,1

7,1

7,4

2,063

65+

7,7

7,2

6,4

2,142

75-

6,4

6,5

7,2

2,069

65-

7,4

7,3

6,3

Moduulimääritys
epäonnistunut

Km44

3B1
3B2
3B3
3B4
3C1
3C2

Kuormitusvirhe
Kuormitusvirhe.
Hajosi 150kPa
kuormalla.
Varmasti kyllästynyt.
Kuormitusvoimat
aluksi liian alhaiset, korjattu tuloksiin.
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5.2.1 Moduulimääritykset
Referenssimateriaalin moduulimäärityksen tulokset on esitetty kaaviossa 5.11.
Eri vesipitoisuuksien välillä oli havaittavissa eroja moduuliarvoissa, mutta pääsääntöisesti erot olivat melko pieniä lukuun ottamatta koetta 1A1 (sr30). Sellipaineella 20 kPa eroa oli 37 MPa heikoimman ja lujimman näytteen välillä. Suurimmalla 100 kPa sellipaineella ero kasvoi reiluun 80 MPa:iin. Kosteimmalla
näytteellä 1B2 (sr70+) moduulisarjaa ei voitu tehdä loppuun, koska 50 kPa sellipaineella pysyvät siirtymät kasvoivat liian suuriksi. Tämä kertoo siitä, että
vaikka referenssimateriaali ei ollut herkkä veden vaikutukselle, alkaa siinäkin tapahtua selvää lujuuden alenemista lähellä kyllästystilaa. Referenssimateriaali
kesti syklistä kuormitusta parhaiten, mutta moduulimäärityksessä se ei kuitenkaan saavuttanut yhtä hyviä arvoja kuin materiaalit km98 ja km44. Moduuliarvot
olivat jopa yllättävän lähellä km137-materiaalin arvoja, joka oli syklisissä kokeissa heikoin. Selittävä tekijä lienee materiaalin melko alhainen kuivairtotiheys.
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Referenssimateriaalin moduulimäärityksen tulokset eri jännitystasoilla. Käytetyt sellipaineet (20–100 kPa) on merkitty kuvaajaan.

Syklisissä kokeissa heikoiten pärjänneen km137-materiaalin moduuliarvot on
esitetty kaaviossa 5.12. Moduuliarvot olivat melko samankaltaisia kuin referenssimateriaalilla, joka todennäköisesti johtuu samankaltaisista kuivairtotiheyksistä. Tiivistysvesipitoisuudessa kuormitetun näytteen moduuliarvot olivat hyvin lähellä kuivatun näytteen arvoja, vaikka kyllästysasteet olivat 35 % ja 50 %.
Kyllästetyllä näytteellä, jonka vesipitoisuus oli kokeen jälkeen 65 %, moduuliarvot olivat selkeästi alhaisemmat (20 kPa sellipaineella n. 30 MPa, 100 kPa sellipaineella n. 60 MPa). Moduulisarja kuitenkin pystyttiin viemään tällä näytteellä
loppuun saakka.

Väyläviraston julkaisuja 8/2021

80

400

100 kPa

Moduuliarvo [MPa]

350

70 kPa

300

50 kPa

250

35 kPa

200

km137:2A1
(sr35)
km137:2B1
(sr65+)
km137:2C1
(sr50-)

20 kPa

150
100
50
0
0

50

100

150

200

250

Deviatorisen jännityksen lisäys [kPa]

Kuva 5.12.

Km137-materiaalin moduulimäärityksen tulokset.

Km98-materiaali oli kuivairtotiheydeltään selvästi tiiviimpää kuin kaksi edellistä
materiaalia ja se näkyi myös moduuliarvoissa, jotka on esitetty kaaviossa 5.13.
Moduuliarvot olivat melko samankaltaiset pienillä sellipaineilla, mutta suuremmilla sellipaineilla ja kuormitusvoimilla erot kasvoivat merkittävästi. Parhaimmillaan kokeessa saavutettiin 500 MPa moduuliarvo. Tutkitun materiaalin moduuliarvot olivat selvästi sidoksissa vesipitoisuuteen ja parhaat tulokset saatiin
4C2 (sr50-) näytteestä, joka oli kuivatettu näyte. Heikoimmat tulokset tulivat
parhaiten kyllästetyllä 4B1-näytteellä, jonka kyllästysaste oli noin 70 %.
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Kuva 5.13.

Km98-materiaalin moduulimäärityksen tulokset. Tallennusvirheestä johtuen A-sarjan kokeesta ei ole tietoja.
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Tutkituista materiaaleista tiivein oli km44-materiaali, jonka tulokset ovat kuvassa 5.14. Materiaalille on tehty myös muita moduulimäärityksiä, mutta anturivikojen takia niitä ei ole tähän raportoitu. Näiden moduulit ulkoantureiden perusteella olivat kuitenkin hyvinkin samassa suuruusluokassa muiden kokeiden
kanssa. Erot eri kokeiden välillä olivat pienehköjä. Kuormituksen lisääntyessä
materiaalien järjestys muuttui, sillä 3C1-näyte toimi aluksi hyvin, mutta suuremmilla kuormitustasoilla heikommin. 3C1-näytteen kuivairtotiheys oli suurin.
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Kuva 5.14.

Km44-materiaalin moduulimäärityksen tulokset. Kuvaan on
valittu kustakin vesipitoisuudesta edustavimmat kokeet.

Moduulimääritysten perusteella havaittiin, että sekä vesipitoisuus että kuivairtotiheys vaikuttavat merkittävästi moduuliarvon määräytymiseen. Koska
kaikki tutkitut materiaalit olivat maalajiltaan hiekkoja, olivat materiaalien moduuliarvot kuitenkin melko samankaltaisia, vaikka tiiveimmillä näytteillä tulokset olivatkin suurempia. Merkittävä huomio kokeista kuitenkin oli, ettei moduuliarvo reagoi kovin vahvasti vesipitoisuuden vaikutukseen, eikä se myöskään
korreloi materiaalin kykyyn kestää pidempiä syklisiä koesarjoja. Eroa voi selittää
moduulimäärityksessä käytettävä 100 pulssin sarjan lyhyys sekä matalampi
(1 hz) kuormitustaajuus. Tulosten perusteella kuivairtotiheyden rooli on tässä
koetyypissä suurin. Toinen merkittävä huomio on, että parhaiten syklisissä kokeissa menestynyt referenssimateriaali sai samankaltaisia arvoja syklisissä kokeissa huonoiten menestyneen km137-materiaalin kanssa. Mikäli moduuliarvojen perusteella materiaalit laitettaisiin paremmuusjärjestykseen, järjestys olisi
hyvin erilainen kuin syklisten kokeiden perusteella muodostettu järjestys. Moduuliarvon perusteella ei siis pystytä luetettavasti arvioimaan materiaalin kuormituksenkestokykyä kaikissa olosuhteissa.
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5.2.2 Sykliset kokeet
Ensimmäinen syklisissä kuormituskokeissa tarkasteltu materiaali oli referenssimateriaali. Kokeiden tulokset on koottu kuvaan 5.15. Referenssimateriaalille oli
onnistuneita kuormituksia neljä kappaletta erilaisissa vesipitoisuuksissa. Mitatut pysyvien muodonmuutosten kertymänopeudet pulssia kohden olivat tällä
materiaalilla alhaiset, pääsääntöisesti alle -1,0*10-7. Pienin kyllästysaste 30 %
saavutettiin kuivatetulla näytteellä ja tässä vesipitoisuudessa näyte myös kesti
kuormitusta pitkään, 220 kPa tasolle saakka. Kyllästetyn näytteen kyllästysaste
kuormituksen jälkeen oli 70 % ja tässä vesipitoisuudessa 130 kPa jäi viimeiseksi
kokonaiseksi sarjaksi. Eroa näiden kahden sarjan välillä oli siis 90 kPa, joka on
prosentuaalisesti hyvin suuri lisäys kuormituskestävyyteen kuivemmassa tilassa. Tämän materiaalin kohdalla kyllästyneen tilan 1B2-kokeen näytteen
kuivairtotiheys on kuitenkin pienempi kuin muilla kokeilla, joten se voi osaltaan
lisätä näytteiden välistä eroa. Referenssimateriaalin murtumismekanismi oli
hauras, materiaali kesti kuormitusta pitkään ja hajosi lopulta hyvin nopeasti, kun
syklinen kuorma ylitti materiaalin kestokyvyn. Materiaali osoittautui myös pysyvien muodonmuutosten kertymänopeuden suhteen melko tunnottomaksi vesipitoisuuden vaikutukselle, mikäli syklinen kuorma pysyy alle 130 kPa tasossa.

Suhteellinen muodonmuutos pulssa kohden ε

Koko näytteen suhteellinen muodonmuutos eri kyllästysasteilla
kuormituspulssia kohden
Syklinen kuorma [kPa]

-9,00E-07

Referenssimateriaali:1A3 (sr40)

-8,00E-07

Referenssimateriaali:1C1 (sr30-)

-7,00E-07

Referenssimateriaali:1B2 (sr70+)

-6,00E-07

Referenssimateriaali:1A2 (sr40)

-5,00E-07
-4,00E-07
-3,00E-07
-2,00E-07
-1,00E-07
0,00E+00

Kuva 5.15.
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Referenssimateriaalien syklisissä kokeissa mitatut pysyvien
muodonmuutosten kertymänopeudet.
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Toinen testattu materiaali, km137, osoittautui erilaiseksi kuin referenssimateriaali. Kuten kuvassa 5.16 on nähtävissä, tapahtui materiaalissa voimakasta pysyvää muodonmuutosta huomattavasti referenssimateriaalia pienemmillä pystysuuntaisilla kuormitusvoimilla. Eri näytteiden välillä oli myös huomattavia
eroja. Kuivin näytteistä, 2A1 kyllästysasteeltaan 35 %, kesti kuormitusta 130 kPa
sarjan loppuun saakka. Tällöin pysyvien muodonmuutosten kertymänopeus pysyi vielä alle 2,0 ∙ 10-7 pulssia kohden. Lähes kyllästyneessä tilassa tehty koe ei
kestänyt samankaltaista kuormitusta, vaan hajosi 80 kPa syklisellä kuormalla.
Tässä vesipitoisuudessa siirtymät kasvoivat merkittävästi 50 kPa kuormitusportaan jälkeen kohoten yli -4,00 ∙ 10-7 tasolle. Kuivatettu näyte, jonka kyllästysaste
osui näiden kahden väliin, kesti paremmin, mutta myös siinä alkoi tapahtua selvää muodonmuutosta 50 kPa kuormatason jälkeen. Materiaali osoittautui siis
herkäksi vesipitoisuuden vaikutukselle ja toiseksi se ei kuivanakaan kestä läheskään vastaavaa kuormitusta kuin referenssimateriaali. Staattisissa kolmiaksiaalikokeissa vesipitoisuuden tuli olla melko alhainen, jotta näennäinen koheesio
alkoi merkittävästi vaikuttaa km137-materiaalissa. Tällöin alle 35 % kyllästysasteella voitaisiin saada vielä parempi kuormituskestävyys, mutta tällaisiin vesipitoisuuksiin ei reaalimaailman kohteissa välttämättä päästä.

Suhteellinen muodonmuutos pulssia kohden ε

Koko näytteen suhteellinen muodonmuutos eri
kyllästysasteilla kuormituspulssia kohden
Syklinen kuorma [kPa]
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km137:2C1 (sr50-)
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-4,00E-07
-3,00E-07
-2,00E-07
-1,00E-07
0,00E+00
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Km137-materiaalin kuormituskokeiden tulokset.
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Kuvassa 5.17 on esitetty km98-materiaalille tehtyjen syklisten kokeiden yhteenveto. Kokeita jouduttiin tekemään useampia materiaalin hankalan kyllästettävyyden vuoksi, joka johti useaan noin 50–60 % kyllästysasteella tehtyyn kokeeseen. Myös tällä materiaalilla pienimmät pysyvät muodonmuutokset ja suurin
kuormituskesto saavutettiin tiivistysvesipitoisuudessa tehdyllä näytteellä. Vastaavasti heikoin kestävyys saavutettiin lähes kyllästyneellä näytteellä. Materiaalissa muodonmuutoksia alkoi kokeissa tapahtua 60–70 kPa syklisillä kuormilla kyllästystilasta riippumatta. 4A1 näyte kesti kuormitusta melko pitkään,
170 kPa tason loppuun saakka. Muodonmuutokset olivat kaikilla kokeilla tutkituista materiaaleista suurimpia, jopa -8,0∙ 10-7 eli moninkertaisia verrattuna referenssimateriaaliin. Tehtyjen kokeiden kyllästysasteet osuivat melko kapealle
alueelle, joten laajemmalla skaalalla olisi todennäköisesti saatu erilaisia tuloksia. Hajoamismekanismi vaikutti tällä materiaalilla olevan virumistyyppinen,
jossa materiaali ei hajonnut kerrasta, mutta muodonmuutokset jatkuivat pitkään
suurena.

Suhteellinen muodonmuutos pulssia kohden ε

Koko näytteen suhteellinen muodonmuutos eri kyllästysasteilla
kuormituspulssia kohden
Syklinen kuorma [kPa]
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-1,00E-07
0,00E+00
0
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Km98-materiaalin pysyvien muodonmuutosten kertymänopeudet
syklisessä kuormituksessa.
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Eniten ongelmia kokeiden suhteen tuottivat km44-materiaalista valmistetut
näytteet. Kuten kuvassa 5.18. on esitetty, jäivät vesipitoisuudet melko lähelle toisiaan ja vaihtelua oli vain välillä 65–80 %. Materiaali sisälsi niin paljon hienoainesta, että sen kyllästäminen oli vaikeaa ja tämän vuoksi kokeita täytyi uusia.
Toiminnaltaan km44-materiaali oli melko samankaltainen km98-materiaalin
kanssa. Pysyvät muodonmuutokset olivat suuria. Kuivatettu 3C1-näyte oli heikoin, vaikka kyllästetyssä kokeessa oli suurempi kyllästysaste. Kuormituskestävyys parani vesipitoisuuden alentuessa ja kuivimmalla 65 % kyllästysasteella
olevalla 3A2-kokeella näyte kesti selvästi enemmän kuormitusta pienemmillä
kokonaismuodonmuutoksilla. Yksittäisten kokeiden välillä näytti olevan kuitenkin eroja, sillä esimerkiksi 3C1-kokeessa muodonmuutokset ovat olleet suurempia, kuin 3B2-kokeessa, vaikka vesipitoisuus on ollut alempi. Näiden kokeiden
kuivairtotiheydessä ei ole ollut merkittävää eroa. Todennäköisesti kyse on ollut
yksittäisen näytteen heikkoudesta, jota varsin kapea vesipitoisuusalue korostaa.
Suuremmilla kyllästysaste-eroilla olisi saatu todennäköisesti lisää tuloksia molempiin ääripäihin.

Koko näytteen suhteellinen muodonmuutos eri kyllästysasteilla
kuormituspulssia kohden
Syklinen kuorma [kPa]

-9,00E-07

km44:3A2 (sr65)
km44:3C1 (sr75-)

-8,00E-07

km44:3B3 (sr75+)

Suhteellinen muodonmuutos pulssia kohden ε
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Materiaalin km44 pysyvien muodonmuutosten kertymänopeudet
syklisessä kuormituksessa.
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Edellä esitettiin kokeista lasketut muodonmuutokset pulssia kohden eri kuormilla. Tulokset ovat käsiteltyjä, joten kuvaan 5.19 on koottu parhaiten onnistuneista kokeista suoraan mitatut siirtymät eri kuormilla. Kuvien piirtämisessä on
käytetty kuormitustunkin siirtymäanturia, koska tämä oli ainut anturi, jonka antamat arvot olivat kaikissa kokeissa vertailukelpoisia. Tunkkianturi ei ole yhtä
tarkka kuin ulkoiset pystysiirtymäanturit, mutta näitä antureita siirrettiin kuormitussarjojen välissä, joten kokonaissiirtymien arvioiminen niiden perusteella
on hankalampaa. Kuvan käyristä näkee hyvin jo aiemmin kerrotun eron näytteiden erilaisista hajoamismekanismeista. Varsinkin referenssimateriaali hajosi
hyvin jyrkästi, kun taas muissa materiaaleissa oli enemmän pitkäaikaista muodonmuutosta. Km137-materiaalin 2B1-koe on tämän tarkastelun perusteella erikoinen, sillä kuormitus on keskeytetty jostain syystä vain reilussa 2 mm siirtymässä. Muodonmuutoksia on kuitenkin tapahtunut jo pienillä kuormitusvoimilla,
mutta verrattuna muihin kokeisiin, muodostuneen kokonaissiirtymän määrä on
hyvin pieni. On todennäköisestä, että mittauslaitteistosta on tässä kohtaa loppunut kuormitusvara. On mahdollista, että näyte on ollut myös hieman muita
matalampi.

Kuva 5.19.

Kooste materiaaleihin kokeen aikana muodostuneista siirtymistä
millimetreinä sykliseen kuormaan nähden.
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Kuormituskokeiden kannalta on olennaista, millaisia jännityksiä todellisissa
maarakenteissa esiintyy. Marko Peltomäki on tutkinut asiaa mallinnuksen avulla
diplomityössään ”Ratarakenteen kuormituskäyttäytymisen mallintaminen”
(2020). Kuvassa 5.20. on esitetty mallinnuksen tuloksena saatu pystyjännityslisäys eri syvyyksillä 250 kN akselipainolla. Pengerpaksuus on mallinnuksessa ollut 1,25 m pölkyn alapinnasta mitattuna. Tuloksista voidaan päätellä, että eristys-välikerroksen alueella jännitys vaihtelee syvyyden ja paikan mukaan n.
30 kPa:sta 75 kPa:han. Tämän perusteella yhteenvetokuvassa 5.21 on merkitty
keltaisella 40–80 kPa alue, joka kuvaa oletettavissa olevia pystyjännityslisäyksiä 250 kN akselipainolla. Mallinnustuloksista voidaan myös havaita jännitysten
voimakas pieneneminen heti tukikerroksen alapuolella.
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Kuva 5.20. Pystyjännitysjakauma syvyyden suhteen erilaisilla rakenteilla.
Pengerpaksuus on 1,25 m. Kuva on peräisen Marko Peltomäen
mallinnuksista, joista julkaistaan oma raporttinsa.
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Syklisten kolmiaksiaalikokeiden merkittävimmät tulokset on vedetty yhteen kuvassa 5.21. Keltaisella merkitty 40–80 kPa alue kuvaa todennäköistä eristysvälikerroksen kuormituksesta aiheutuvaa jännitystä 250 kN akselipainolla. Yhteenvetona kokeista voidaan todeta, että kaikkien muiden materiaalien muodonmuutokset pulssia kohden pysyivät melko pieninä todennäköisellä käyttöalueella lukuun ottamatta km137-materiaalin kyllästynyttä koetta. Tulosten perusteella näyttää siltä, että mikäli kyseinen materiaali on pitkään syklisen kuormituksen alla kyllästyneenä, siinä alkaa tapahtua selvästi enemmän muodonmuutoksia. Referenssimateriaalin, km44 ja km98 materiaalien kohdalla voidaan todeta, että vesipitoisuuden kasvu myös lisää muodonmuutoksia, mutta sen vaikutus on tällä kuormitusalueella vielä melko pientä.

Kuva 5.21.

Syklisten kolmiaksiaalikokeiden yhteenveto. Käyttöalue 250 kN
akselipainolla on merkitty kuvaan keltaisella.

Peltomäen mallinnustulosten ja tässä tutkimuksessa tehtyjen syklisten kolmiaksiaalikokeiden perusteella on rakennettu laskuri, joka laskee liikennekuorman alusrakennekerrokseen aiheuttaman pysyvän muodonmuutoksen suuruuden. Laskurissa radan rakennekerrokset on jaettu 10 cm paksuisiin kerroksiin. Jokaista kerrosta vastaava pystyjännityksen lisäys haetaan kuvan 5.20. jännityksistä ja tätä vastaava muodonmuutoskerroin edelle esitetyistä syklisistä kolmiaksiaalikoetuloksista. Pystyjännityksiä skaalataan tarvittaessa siten, että
laskurilla voidaan tarkastella myös pienempiä akselipainoja kuin 250 kN. Kun
mukaan otetaan myös vuosittainen akselimäärä, voidaan laskurilla arvioida
pysyviä muodonmuutoksia vuositasolla. Seuraavissa kuvissa 5.22 ja 5.23 on arvioitu Rantadan materiaalien toimintaa käyttämällä henkilöliikennettä kuvaavaa
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160 kN akselipainoa sekä 250 kN akselipainoa (jota ei ole Rantadalla tällä hetkellä käytössä). Vuosittaisena liikennemäärä on pidetty vakiona (3,8 Mbrt), jolloin suuremmalla akselipainolla ylittävien akselien määrä pienenee. Pystyjännitykset on haettu käyttäen keskimääräisiä jännityksiä pölkyn pään alueella.
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Kuva 5.22.

Rantaradan vuosittaisella liikennemäärällä metrin alusrakennekerrokseen muodostuvat pysyvät muodonmuutokset 160 kN
akselipainolla. Erot materiaalien välillä ovat tällä akselipainolla
pieniä.
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Rantaradan vuosittaisella liikennemäärällä ja 250 kN akselipainolla muodostuvat pysyvät muodonmuutokset metrin
paksuiseen alusrakennekerrokseen. Suuremmalla akselipainolla
materiaalin välille alkaa muodostua selviä eroja.
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Tulosten perusteella 160 kN akselipainolla pystyjännityslisäys on niin pieni, että
kaikki materiaalit kestävät tämän hyvin. Rantaradan liikennemäärällä tämä aiheuttaisi laskelman mukaan 0,5–1,0 mm vuosittaisen painuman 1 m alusrakennekerrosta kohden. Akselipainon kasvaessa 250 kN tilanne muuttuu selvästi.
Tällöin materiaalien välille muodostuu merkittäviä eroja ja laskennallisesti pysyvä painuma vuodessa on kuivassa tilanteessa hyvälaatuisilla materiaaleilla
selvästi alle millin, kuten pienemmälläkin akselipainolla, mutta kosteassa tilassa muodonmuutokset kasvavat selvästi. Km44 ja km98 materiaaleilla muodonmuutosta tulisi laskentamallin mukaan kyllästyneessä tilassa hieman yli
2 mm, mutta km137 materiaalin kohdalla saavutettaisiin laskennallisesti lähes
7 mm pysyvä muodonmuutos vuodessa. On kuitenkin hyvä huomioida, että laskelmassa on käytetty sekä 160 kN että 250 kN akselipainolla samoja kolmiaksiaalikoetuloksia, jotka on tehty käyttäen 30 kPa sellipainetta. Pienemmällä akselipainolla todellinen tukipaine on pienempi, joten 160 kN akselipainolla todelliset
siirtymät saattavat olla hieman arvioitua suurempia.
Deformaatiolaskurilla voidaan laskea myös muodonmuutosten määrä tarkastelukerrosta kohden. Näin on tehty kuvassa 5.24. Koska tukikerrokselle ei näissä
tarkasteluissa määritetty muodonmuutostasoa, tapahtuu suurimmat muodonmuutokset välikerroksen yläosassa. Kuvan esimerkissä on käytetty kokeissa
heikoiten menestynyttä km137 materiaalia ja se on myös ollut kyllästyneessä tilassa, jolloin muodonmuutosta on tapahtunut eniten. On selvää, että reaalimaailmassa tämän kaltaisessa tapahtumassa on mukana monia vaikuttavia tekijöitä, joita yksinkertainen laskentamalli ei kykene huomioimaan. Tämän kaltainen tarkastelu antaa kuitenkin selviä viitteitä siitä, mikä osuus rakenteessa on
kaikkein herkin. Tarkastelun perusteella välikerroksen kestävyys ja kosteustila
ovat merkittävässä asemassa.
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Kuva 5.24.

Muutokset kerroksittain 250 kN akselipainolla käyttäen km137
materiaalia kyllästyneessä tilassa (2B1-koe). Muodonmuutoksia
syntyy eniten välikerroksen yläpintaan.
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Rantaradalla ei vielä liiku 250 kN akselipainolla olevaa kalustoa. Nykyinen vuosittainen liikennemäärä muodostuu lähes täysin henkilöliikenteestä, jonka akselipaino on selvästi tavaraliikennettä pienempi. On todennäköisestä, että merkittävä osa muodonmuutoksista johtuu tällä hetkellä joko pohjamaan painumisesta tai tukikerroksen kulumisesta. Rantaradan kallioleikkauksissa on mitattu
1–2 mm vuosittaista painumaa, joka johtuu tukikerroksen kulumisesta. Toisaalta
näissä kohteissa tukikerros joutuu myös kovemmalle, koska alusrakenne ei ole
kimmoinen. Myöhemmässä luvussa esitetyt mitatut siirtymät ovat samassa
suuruusluokassa, kun huomioidaan alusrakenteen, tukikerroksen sekä pohjamaan painumat. Mikäli akselipainoja kasvatettaisiin Rantaradan kaltaisilla materiaaleilla, olisivat selvästi suuremmat vuosittaiset painumat todennäköisiä.
Km137-materiaali olisi tällaiselle kuormitukselle erityisen herkkä kosteaan vuodenaikaan.

5.3 Muista ratarakennemateriaaleista tehdyt
sykliset koesarjat
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös vanhempia syklisiä kolmiaksiaalikokeita, joita
yliopistolla on tehty erilaisille ratamateriaaleille.
Vuonna 2004 on tutkittu Länkipohjan eristyskerroksen materiaalia (Testausselostus: Yhteenveto Länkipohjan lisäkohtauspaikan eristyskerroksen materiaalin laboratoriotutkimuksista, 2004). Testauksessa materiaalia on verrattu sen
aikaisten ohjeiden (RMYTL) mukaiseen materiaaliin. Molemmista materiaaleista
valmistettiin kokeita varten neljä erilaista näytettä: tiivis ja kostea, tiivis ja kyllästynyt, löyhä ja kostea sekä löyhä ja kyllästynyt. Materiaalien rakeisuudet on
esitetty kuvassa 5.25. Moduulimääritykset tehtiin SHRP protocol 46 mukaisesti,
jonka jälkeen samoille näytteille tehtiin syklinen koesarja. Syklisessä koesarjassa käytettiin enimmillään 10 000 pulssin pituista kuormitussarjaa, jossa sellipaine oli 50 kPa ja aksiaalinen toistokuormitus 150 kPa. Kuormitustaajuus oli
2 Hz. Moduulimäärityksissä Länkipohjan löyhässä kyllästyneessä tilassa olleeseen näytteeseen alkoi muodostua merkittäviä muodonmuutoksia ja koe oli keskeytettävä 800 moduulipulssin jälkeen, jolloin siirtymää oli muodostunut 1,0 %.
Moduulisarjassa on normaalisti 1500 pulssia, joten näyte hajosi nopeasti. Syklisissä kokeissa, joiden tulokset on esitetty kuvassa 5.26, oli selkeästi havaittava
ero materiaalien välillä. RMYTL:n mukainen materiaali kesti hyvin lukuun ottamatta löyhässä kyllästyneessä tilassa ollutta näytettä, jossa siirtymät kasvoivat
n. 2000 pulssin kohdalla 1,25 %:iin ja koe oli keskeytettävä. Vastaavasti Länkipohjan materiaalissa vain tiiviissä kosteassa tilassa ollut näyte kesti sarjan hyvin. Kosteassa ja löyhässä tilassa olleeseen näytteeseen muodostui pulssisarjan
aikana 1,25 % muodonmuutoksia ja kyllästyneeseen tiiviiseen näytteeseen muodostui yli 1,5 % siirtymät 900 pulssin aikana, jolloin koe oli keskeytettävä. Johtopäätöksenä havaitaan selvästi, miten heikkolaatuinen materiaali on altis kyllästyneen tilan kuormitukselle. Kosteustilan ollessa alhaisempi, tiiviit näytteet kestävät kuormituksen varsin hyvin.
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Kuva 5.25.
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Länkipohjan ja RMYTL:n mukaisen materiaalin rakeisuuskäyrät.
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Syklinen koesarja Länkipohjan ja RMYTL:n mukaiselle materiaalille. Kokeista puuttuu Länkipohjan kyllästynyt löyhä näyte, joka ei
kestänyt moduulikuormitusta.

Vastaavanlainen tutkimus on tehty 2008 Tampere–Seinäjoki rataosan PohjoisLoukon ja Jalasjärven eristyskerrosmateriaaleille. (Testausselostus: Yhteenveto
Pohjois-Loukon ja Jalasjärven materiaaleille tehtyjen dynaamisten kolmiaksiaalikokeiden tuloksista, 2008) Näytteet esikäsiteltiin 4 mm seulalla, jolloin jäljelle
jäänyt materiaali on ollut puhdasta hiekkaa. Kokeissa on käytetty neljää erilaista
kosteus/tiiviystilayhdistelmää kummallakin materiaalilla. Sykliset kolmiaksiaalikokeet on tehty vastaavalla tavalla kuin Länkipohjan tutkimuksessa ja näytteille on ensin tehty moduulimääritykset. Valitettavasti oikeita rakeisuuskäyriä
ei tästä tutkimuksesta pystytty löytämään. Tämän jälkeisessä syklisessä kuormituksessa tavoiteltiin 26 kPa pysyvää pystysuuntaista jännitystä ja 40 kPa
kuormituslisäystä. Pysyvä pystyjännitys muodostui 20 kPa sellipaineesta ja
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6 kPa kuormitussylinterin vähimmäisvoimasta. Kokeissa käytetty kuormitustaajuus oli 5 Hz. Kuormituskokeissa kostea tila tarkoitti Pohjois-Loukon näytteessä
17,4/17,9 % kyllästysastetta ja Jalasjärven materiaalissa 14,8/15,8 % kyllästysastetta. Moduulimäärityksen aikana kyllästyneessä tilassa molempien materiaalien löyhien näytteiden kokeet piti keskeyttää yhdeksännen kuormituspulssisarjan (n.2/3 moduulimäärityssarjan pituudesta) jälkeen liian suurien muodonmuutosten takia. Tällöin Pohjois-Loukon materiaaliin muodostui n.3,2 % pysyvä
muodonmuutos ja Jalasjärven materiaaliin n. 2,3 %. Syklisen kuormitussarjan
kokeet on esitetty kuvassa 5.27. Näissä kokeissa siirtymät pysyivät melko pieninä käytetyillä kuormitusvoimilla. Pohjois-Loukon materiaali osoittautui silti
heikommaksi kuin Jalasjärven, varsinkin kosteassa tilassa olleen löyhän näytteen osalta. Löyhät ja kyllästyneet näytteet puuttuvat molemmista materiaaleista. Tutkimuksen päätelmissä on todettu, miten moduulimäärityksissä käytettävät deviatorisen ja hydrostattisen jännitystilakomponentit suhteet (q/p) eivät juurikaan ylitä vastaavia pitkän toistokuormitussarjan tavoitearvoja. Tämä
tarkoittaa, että kyllästyneen tilan löyhät näytteet olisivat murtuneet myös tässä
kokeessa varsin nopeasti.
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Pohjois-Loukon ja Jalasjärven materiaalien sykliset kuormituskokeet.

Vuonna 2015 on valmistunut tutkimustulokset Tampere–Seinäjoki rataosan
pengerhiekoista (tutkimusselostus: Tpe-Sk junaradan pengerhiekkojen geotekniset tutkimukset osa2, dynaamiset kolmiaksiaalikokeet, 2015). Sykliset kolmiaksiaalikokeet tehtiin näytteille, jotka olivat peräisin ratakilometreiltä
242+160,242+504, 314+707 ja 320+300. Näytteiden esikäsittelyssä poistettiin yli
8 mm rakeet. Osalle näytteistä tehtiin ensin moduulimääritys standardista SFSEN 13286-7;2004 Method B Low stress level valikoiduilla kuormitusportailla. Pitkässä syklisessä kokeessa sellipaineena käytettiin 20 kPa, pysyvänä pystykuormana 6 kPa ja kuormana 40 kPa lisäjännitystä. Kuormitustaajuus oli 5 Hz. Kokeita
tehtiin eri tiiviysasteilla ja eri vesipitoisuuksilla. Näytteistä määritettiin purettaessa vesipitoisuus ja kyllästyneiden näytteiden kyllästysasteiden havaittiin
vaihtelevan välillä 73–93 % materiaalin mukaan. Materiaalien kuivairtotiheydet
ja kyllästysasteet on esitetty taulukossa 5.3 ja rakeisuudet kuvissa 5.28 ja 5.29.
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Taulukko 5.3. Tampere–Seinäjoki rataosan näytteiden kuivairtotiheydet ja
kyllästysasteet. Kyllästyneen tilan kokeissa ei saavutettu täyttä
kyllästysastetta laskennan perusteella.

Kuva 5.28.

Tampere-Seinäjoki tutkittujen näytteiden rakeisuusmääritykset
osa 1/2. Näytteet on katkaistu 8 mm seulalla.
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Tampere-Seinäjoki tutkittujen näytteiden rakeisuusmääritykset
osa 1/2. Näytteet on katkaistu 8 mm seulalla.

Testausselostuksessa vertailukelpoiset kokeet on kerätty taulukkoon 5.4. Löyhien näytteiden pysyvät muodonmuutokset suhteessa kuormituspulsseihin on
piirretty kuvaan 5.30. Kokeissa H455_3 ja H455_6 murtuivat moduulimäärityksessä 70 kPa deviatorisella jännityksellä sellipaineen ollessa 20 kPa. Kokeessa
H455_5 taasen pysyvä muodonmuutos oli moduulimäärityksien jälkeen lähes 3
%. Kaikkien kokeiden tuloksista voidaan nähdä, miten tiiviit kosteassa tilassa
kuormitetut näytteet kestivät kuormitussarjan loppuun saakka hyvin pienillä
muodonmuutoksilla. Kyllästyneessä tilassa km 314+707 materiaaliin muodostui
0,8 % palautumaton muodonmuutos. Löyhemmässä tiiviystilassa tehdyissä kokeissa erot eri materiaalien välillä olivat suuremmat, sillä kyllästyneessä tilassa
yhtäkään koesarjaa ei saatu ajettua loppuun saakka ja siirtymät olivat 2,9–4,2 %
melko alhaisilla sykleillä. Kosteassa tilassa löyhemmät näytteet kestivät selvästi paremmin ja sarjat saatiin tehtyä loppuun asti. Tällöin siirtymät vaihtelivat
välillä 0,1–3 %. Materiaalille km320+300 tehtiin myös yksi koe, jossa kyllästysasteeksi muodostui 48 % ja tällöin siihen muodostui syklisessä kokeessa 1,5 %
palautumaton muodonmuutos. Tämän kokeen tulokset osuvat hyvin kyllästyneen ja kostean tilan välimaastoon.
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Taulukko 5.4. Vertailukelpoiset kokeet ja niissä näytteisiin muodostuneet
palautumattomat aksiaaliset muodonmuutokset є1.

Kuva 5.30.

Löyhähköille näytteille tehtyjen kuormitussarjojen palautumattomat muodonmuutokset.

Tarkastelluista aiemmin tehdyistä syklisistä kuormituskokeista voidaan huomata, miten kyllästyneessä tilassa erityisesti löyhät näytteet kestävät kuormitusta huonosti. Käytetyt sykliset kuormat ovat näissä kokeissa olleet melko pieniä lukuun ottamatta hieman eri tavalla toteutettua Länkipohjan eristyskerrosmateriaalin tutkimusta. 20 kPa:n sellipaineella 40–50 kPa kuormitus on verrattavissa 30 kPa:n sellipaineella n. 60–75 kPa kuormituslisäykseen. Kuten aiemmin
on todettu, tämän kaltaisia kuormitusvoimia voi rakenteessa mallinnustulosten
perusteella esiintyä. Aiempien kolmiaksiaalikokeiden tarkasteltu tukee selvästi
johtopäätöstä siitä, miten kyllästyneestä tila voi heikkolaatuisilla materiaaleilla
olla kohtalokas.
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6 Kenttämittausten tulokset
Kenttämittausten toteutus koekohteilla on onnistunut pääsääntöisesti hyvin.
Mittausjakson alkupuolella oli jonkun verran ongelmia dataloggerien satunnaisen jumiutumisen kanssa, joka vaivasi kaikkia kolmea kohdetta. Myöhemmin
tämä ongelma saatiin korjattua ohjelmistopäivityksillä sekä dataloggerien automaattisella uudelleenkäynnistyksellä. Merkittävimmät mittauskatkot on koottu
taulukkoon 6.1. Parhaiten kohteista on toiminut km137, jossa tarkasteluajanjaksolla mittaus oli poissa käytöstä 33,5 vuorokautta. Vastaavasti eniten ongelmia
esiintyi kohteella km44, jossa katkoa ehti kertyä 141 vuorokautta. Katkot vaikuttavat eniten sadekertymien laskentaan.
Taulukko 6.1.0 Merkittävimmät mittauskatkokset 16.6.2017–4.11.2019. Kohteista
varmimmin on toiminut km137.
Mittauskatkot ajalla 16.6.2017 - 4.11.2019
Kohde1, km44

Alku

Loppu

Kesto [d]

5.9.2017 16:00

9.10.2017 12:00

33,8

23.12.2017 1:00

11.1.2018 9:00

19,3

1.2.2018 12:30

22.2.2018 13:00

21,0

24.2.2018 0:00

24.2.2018 10:30

0,4

10.7.2018 11:00

31.7.2018 12:30

21,1

13.9.2018 12:00

10.10.2018 13:30

27,1

2.2.2019 6:30

20.2.2019 13:00

18,3

Yhteensä

141,0

18.7.2017 13:30

22.8.2017 15:30

35,1

1.2.2018 12:30

22.2.2018 13:00

21,0

28.8.2018 9:30

10.10.2018 15:30

43,3

6.1.2019 9:30

7.1.2019 6:00

0,9

Yhteensä

100,2

19.6.2017 17:30

20.6.2017 1:30

0,3

1.2.2018 12:00

22.2.2018 15:00

21,1

27.4.2018 18:30

28.4.2018 7:30

0,5

28.4.2018 16:30

29.4.2018 7:30

0,6

1.5.2018 18:30

2.5.2018 7:30

0,5

2.5.2018 16:30

3.5.2018 2:30

0,4

3.5.2018 17:00

4.5.2018 2:30

0,4

6.5.2018 1:00

6.5.2018 7:30

0,3

6.5.2018 16:30

7.5.2018 7:30

0,6

26.7.2018 16:30

27.7.2018 7:30

0,6

24.11.2018 14:00

26.11.2018 6:00

1,7

15.12.2018 14:30

17.12.2018 6:00

1,6

23.12.2018 9:00

24.12.2018 6:00

0,9

18.1.2019 10:30

19.1.2019 10:30

1,0

8.2.2019 10:00

11.2.2019 6:00

2,8

Yhteensä

33,5

Kohde 2, km98

Kohde 3, km137
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Mittauskatkojen lisäksi on esiintynyt katkoksia yksittäisissä antureissa antureiden vikaantumisten sekä ulkoisten syiden vuoksi. Päällysrakenteen vaihdon
vuoksi radan pystysuuntaista asemaa mittaavat anturit jouduttiin purkamaan ja
asentamaan uudelleen kohteilla km44 ja km98. Mittausjakso siirtymien osalta
jäi näillä kohteilla toivottua lyhyemmäksi. Ongelmia on esiintynyt myös ojan vedenpinnan korkeutta mittaavissa ultraääniantureissa. Kilometrin 44 pohjavesiputki jäi talvella 2019 kairavaunun alle ja hajosi. Km137 tensiometrit vaurioituivat
pian asennuksen jälkeen, koska jätkänpolkua pitkin kulki ilmeisesti mopoilijoiden
reitti. Muiden kohteiden tensiometrit jäätyivät ensimmäisen talven aikana ja vain
osa niistä pysyi ehjänä. Kesällä 2019 km137 dataloggeri hajosi osittain ilmeisesti
lähelle osuneesta salamaniskusta, sillä juuri ennen hajoamista kohteessa oli satanut runsaasti ja useat mittauskanavat hajosivat ylijännitteestä.

6.1 Radan pystysuuntaiset siirtymät
Yksi tärkeimmistä kenttäkohteiden mittauksista on ollut radan pystysuuntaiset
siirtymät. Siirtymät on mitattu pölkyn päistä kovaan pohjamaahan nähden luvussa 2.2 esitetyllä tavalla. Rantaradalla vuosina 2018 ja 2019 tehdyt päällysrakenteet vaihtotyöt rajoittivat mittausjaksoja, sillä siirtymäanturit jouduttiin purkamaan kohteesta km44 keväällä 2018 ja kohteesta km98 syksyllä 2018. Kohteiden anturit on asennettu takaisin kohteisiin syksyllä 2019. Kuvissa raiteen pystysuuntainen asema on laskettu päivän keskiarvosta eli 48 mittauksen keskiarvona. Myös päivän sisällä raiteessa on tapahtunut pientä elämistä todennäköisesti vaihtelevien lämpötilojen takia. Lämpötila vaikuttaa mm. kiskojen jännitykseen, ratapölkyn käyristymiseen sekä itse siirtymäantureihin. Päiväkohtaiset
pienet muutokset eivät siis välttämättä tarkoita pysyviä siirtymiä.
Kohteiden monitorointi alkoi kesällä 2017 ja pian tämän jälkeen rata tuettiin kaikkien kohteiden kohdalla. Tuenta tapahtui km44-kohteella 21.6.2017 ja tällöin rataa nostettiin noin 15 mm. Tuennan jälkeen kaikissa kohteissa tapahtui nopeaa
alkupainumaa. Kuvassa 6.1 on esitetty ensimmäisen kohteen km44 pystysuuntaiset siirtymät. Mittausjakson aikana on havaittavissa melko tasaisena pysyvä
jatkuva painuminen tuennan jälkeen. Maaliskuun 2018 aikana kohteessa on ollut
havaittavissa lyhyt jakso, jolloin siirtymät ovat hetkeksi tasaantuneet. Tällöin
kyseessä on ollut rakenteen jäätyminen, joka on poistunut huhtikuun alkupuolella. Jakson aikana tapahtunut nousu on kuitenkin ollut enimmillään reilun millimetrin luokkaa, joten merkittävää routimista ei mittausjaksolla tapahtunut.
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Kohteen km44 pystysuuntaiset siirtymät. Mittausdataa on ollut
käytettävissä vuoden 2017 viikosta 24 vuoden 2018 viikkoon 24
saakka.

Kilometrillä 98 sijaitsevan kohteen siirtymäkäyttäytyminen on ollut saman kaltaista kuin ensimmäisellä kohteella. Siirtymät on esitetty kuvassa 6.2. Rataan on
muodostunut melko tasaisesti painumaa, mutta painumanopeus on ollut pienempi. Talvella 2018 kohteessa on tapahtunut selvästi pientä routimista, joka on
alkanut tammikuun loppupuolella ja kestänyt huhtikuun puoliväliin asti. Nousu
on ollut kuitenkin toispuoleista ja enimmillään vain millimetrin luokkaa. Vuoden
2017 tuennassa radan kallistusta hieman muutettiin ja enemmän siltä puolelta,
jossa pientä routanousua esiintyi. On mahdollista, että penkereellä sijaitseva
kohde ei käyttäydy täysin tasaisesti, vaan ongelmat ovat enemmän toispuoleisia. Tarkastelujakson loppupuolella vaikuttaisi siltä, että syksyllä 2018 siirtymiä
on muodostunut hieman tavanomaista nopeampaa tahtia.

Kuva 6.2.

Kohteen km98 mitatut pystysiirtymät. Värit kuvaavat radan eri
puolia.
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Kolmannella kohteella, kilometrillä 137, tuenta on tehty kaksi kertaa peräkkäin.
Kuten kuvassa 6.3 nähdään, ei kohteessa ole tapahtunut merkittäviä pystysuuntaisia muodonmuutoksia tarkastelujakson aikana. Tämä kohde on ainut, jossa
mittausajanjakso on ollut selvästi pidempi, kesästä 2017 kesään 2019 saakka.
Tuennan jälkeen painumia syntyi nopeammin vuoden 2017 loppuun saakka,
jonka jälkeen painuminen rauhoittui talven ja kesän 2018 ajaksi. Syksyllä 2018
painumia on alkanut taas muodostua, mutta ne ovat loppuneet talven alkaessa.
Painumat ovat kauttaaltaan olleet tässä kohteessa yllättävän pieniä ottaen huomioon, että kohteen lähistöllä oli havaittu EMMA-tarkasteluissa ongelmia. Routimista ei kohteessa ole myöskään esiintynyt, vaikka talvella 2018 raiteen asema
on aavistuksen (maks. 0,5 mm) noussut syksyn alimmasta kohdasta. Näin pieni
muodonmuutos sopii hyvin yhteen rakenteen routaantumisen kanssa.

Kuva 6.3.

Km137 mitatut pystysiirtymät. Muutokset ovat olleet pieniä.

Siirtymäantureiden perusteella on laskettavissa myös raiteen painumanopeudet kohteissa. Painumia on tarkasteltu kuukausitasolla, koska päiväkohtaiset
vaihtelut olivat liian suuria (liikkeet pieniä ja liian lyhyt aikajänne). Päiväkohtaisessa tarkastelussa siirtymiä tapahtui molempiin suuntiin. Kuvassa 6.4 on esitetty kuukausitason painumanopeudet kohteesta km44. Kesällä 2017 tuennan
jälkeen kesä-heinäkuun painumanopeus oli 1,8 mm/kk tuennan aiheuttaman alkupainuman vuoksi. Tyypillisesti painumaa muodostuu tässä kohteessa vähintään 0,5 mm kuukaudessa lukuun ottamatta maaliskuuta 2018, jolloin rakenne
on ollut jäässä. Sulamispehmenemisen aikaan pystysuuntaisia siirtymiä näyttäisi muodostuneen huhtikuussa 2018 toiselle puolelle rataa hieman enemmän,
mutta tämä johtunee osittain pienestä, toispuoleisesta routanoususta, joka on
nähtävissä kuvassa 6.1. Keskimääräinen raiteen painumanopeus on mittauksen
ajan ollut 0,71 mm/kk. Todennäköisesti painumanopeudet olisivat olleet jonkun
verran pienempiä, mikäli mittausjakso olisi jatkunut pidempään. Tuloksista on
myös havaittavissa, että 2018 painumanopeudet ovat radan toisella puolella
suurempia kuin toisella.
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Km44-kohteen painumanopeudet kuukausittain. Vuoden 2017
kesä-heinäkuun painuma oli noin 1,8 mm tuennan aiheuttaman
alkupainuman vuoksi. Värit kuvaavat painumanopeutta radan eri
puolilla.

Kohteessa km98 painumanopeudet (kuva 6.5) olivat selvästi pienempiä kuin kilometrillä 44. Heti tuennan jälkeen painumanopeus oli suurta kahden kuukauden
ajan. Elokuussa 2017 painumaa tuli vielä 1,5–1,7 mm. Tämän jälkeen painuminen
hidastui noin 0,5 mm /kk tasolle. Talvella painumista tapahtui huomattavan vähän ja vuoden 2018 helmi- ja maaliskuussa rakenne hieman kohosi routaantumisen / pienen routimisen takia. Routiminen oli osittain toispuoleista ja tämä näkyy niin kohoamisessa kuin saman puolen suurempana sulamispainumana. Tämän jälkeen keväällä sulamispehmenemisen aikana raide painui 0,5–1,0 mm verran. Kesä-heinäkuussa 2018 painumanopeudet olivat pienimmillään kuivan kesän myötä.

Kuva 6.5.

Kohteen km98 raiteen painumanopeudet.
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Kolmannella kohteella, kilometrillä 137, painumanopeustarkastelu tuotti hieman
erilaisia tuloksia kuin aiemmissa kohteissa. Kohteessa pidempi mittausjakso
kertoi tuloksia kahden vuoden ajalta. Kuvassa 6.6 on nähtävissä raiteen painumanopeudet 2017 kesästä 2019 kesään saakka. Tuenta tapahtui hieman edellisistä kohteista poikkeavasti, sillä kohde tuettiin ensimmäisen kerran vasta syksyllä 4.9.2017 ja toisen kerran 6.10.2017. Tätä ennen painumat olivat hyvin pieniä,
noin 0,1–0,3 mm kuukaudessa. Tuennan jälkeen esiintyi luonnollisesti nopeampaa painumista, joka vaihteli 0,3 millimetristä 0,7 millimetriin. Tämä on huomattavasti pienempää jälkipainumista kuin kahdella edellisellä kohteella. Talvella
rakenne hieman kohosi routaantumisen vuoksi. Syksyllä 2018 painumanopeudet
olivat hieman suurempia koko märän kauden elokuusta tammikuuhun saakka.
Kohteen pienistä siirtymistä kertoo myös vuoden 2019 aikana mitatut siirtymät,
sillä heti talven routaantumisen aiheuttaman kohoamisen jälkeen rakenne on
mittausten mukaan kohonnut myös touko-kesäkuussa. Oletettavasti siirtymätasot ovat niin pieniä, että mittausmenetelmän tarkkuus alkaa tulla rajoittavaksi
tekijäksi, sillä myös lämpötilavaihtelut aiheuttavat mittaukseen epätarkkuutta.

Kuva 6.6.

Km137 raiteen painumanopeudet kuukautta kohden.

6.2 Sademäärien tarkastelu
Kaikissa kolmessa kenttäkohteessa on ollut käytössä sademäärien mittaus. Mittaus on toteutettu mittausasemaan integroidulla sademittarilla (ks. luku 2.2 ).
Käytössä ollut mittausjärjestely ei kykene sulattamaan lunta, joten mitatut kertymät eivät ole täysin vertailukelpoisia talven osalta Ilmatieteenlaitoksen mittaamiin virallisiin sademääriin. Oman mitta-aseman toiminnassa on esiintynyt
myös katkoja, jotka saattavat vaikuttaa kuukausisummiin riippuen siitä, onko
katkon aikana satanut. Myös Ilmatieteenlaitoksen mittausdatassa on katkoksia
ja tästä syystä kaikilta kuukausilta ei ole käytössä sadesummaa. Mittaus koekohteilla alkoi kesäkuun 2017 puolivälin tienoilla, joten tarkastelut on aloitettu
heinäkuulta.
Kohteen km44 sateeseen liittyvä mittausdata on koottu kuvaan 6.7. Kuvassa on
esitetty mitta-asemalle kertynyt kuukausittainen sademäärä, Ilmatieteenlaitoksen Siuntion mitta-aseman sadehistoria sekä mittauskatkojen pituus. Siuntion
mitta-aseman sijainti on erittäin hyvä, sillä se sijaitsee n. 5 km etäisyydellä seurantakohteen mitta-asemasta. Vuonna 2017 syksyn sademäärät olivat hyvin
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suuria, sillä kohteen oman mittauksen myötä loka–joulukuun aikana satoi vettä
yli 300 mm. Lokakuussa Ilmatieteenlaitoksen mitta-asemalla mitattiin yli
200 mm sadekertymä, joka on lähes 100 mm enemmän kuin seurantakohteen
oma mittaustulos. Lokakuussa on ollut mittauskatko, joka voi selittää tätä eroa,
mutta sateissa voi olla myös paikallista vaihtelua. 2017 elo- ja marraskuussa
molempien mitta-asemien kertymät ovat olleet hyvin lähellä toisiaan.
Vuonna 2018 kuukausittaiset sademäärät ovat koko vuoden ajan olleet selvästi
maltillisempia. Yhtenäkään kuukautena ei tuolloin mitattu yli 100 mm sademääriä. Suurimmillaan sademäärät olivat Ilmatieteenlaitoksen mukaan tammi- ja
joulukuussa n. 70 mm. Maaliskuusta kesäkuuhun omat ja Ilmatieteenlaitoksen
tulokset olivat hyvin samankaltaisia. Heinä-, syys- ja lokakuussa omassa mittauksessa on esiintynyt katkoksia, jolloin oman mittauksen sadekertymä on jäänyt vajaaksi. Syksy 2018 on ollut jonkin verran sateisempi kuin alkuvuosi, mutta
kaiken kaikkiaan sadetta on kertynyt hyvin tasaisesti ja sadekertymä on syksyn
kuukausina ollut yllättävän samankaltainen, n. 60 mm. Selvästikin vuosi 2018 oli
vuotta 2017 kuivempi.
Vuonna 2019 sademäärät ovat olleet jonkun verran edellistä vuotta suurempia.
Tammi- ja helmikuussa vettä on tullut todennäköisesti lumena, jolloin oma
mitta-asema on antanut pienemmän kertymän kuin Ilmatieteenlaitoksen. Muuten kertymät ovat olleet hyvin samankaltaisia ja oma mittaus on myös toiminut
hyvin ja mittauskatkojen määrä on selkeästi aiempia vuosia pienempi. Huhtikuu
2019 on ollut kuiva, mutta toukokuussa vettä on kertynyt n. 70 mm eli selvästi
enemmän kuin 2018. Heinäkuussa sademäärät ovat alkaneet kasvaa n. 50 mm
kertymästä syksyn lähes n. 100 mm kuukausikertymiin. Elo-, syys- ja lokakuussa
vettä kertyi huomattavasti, yhteensä n. 300 mm. Tyypillinen suomalainen vuotuinen sademäärä on n. 500–650 mm, joten syksyn sateet ovat olleet selkeästi
merkittäviä. Runsas vesimäärä oli havaittavissa myös maastokäynnillä kenttäkohteella.

Kuva 6.7.

Km44 mitatut sademäärät ja Ilmatieteenlaitoksen Siuntion
havaintoaseman mitatut sademäärät. Kuvaan on lisäksi piirretty
myös mittauskatkojen pituudet, jotka vaikuttavat sadekertymään.
Seurantakohteen mittauslaitteisto ei ole kyennyt sulattamaan
lunta talven aikana, joten se vaikuttaa talven sadekertymiin.
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Toisen seurantakohteen, km98, lähettyviltä ei löytynyt Ilmatieteenlaitoksen
mitta-asemaa. Lähimpänä sisämaassa oli Lohjan Porlassa sijaitseva asema,
jonka suora etäisyys kohteesta on 33 km. Vaihtoehtoina tälle vertailupisteelle
olisi ollut rannikolla sijaitsevia sääasema, mutta täysin rannikolla ilmasto saattaa olla selvästi erilainen verrattuna selvästi sisämaassa olevaan. Sateeseen
liittyvä mittausdata on edellisen kohteen tapaan kerätty kuvaan 6.8. Seurantakohteen oman mittausdatan ja Ilmatieteenlaitoksen tuottaman datan välillä on
havaittavissa eroja niin, että Ilmatieteenlaitoksen mittaamat sadekertymät ovat
pääsääntöisesti suurempia. Kahden kohteen etäisyyden ollessa näin suuri, on
mahdollista, että sateissa on ollut oikeastikin eroja.
Vuoden 2017 loppupuoli on ollut selvästi mittausjakson sateisin, kuten oli myös
edellisessä kohteessa. Kuukausittaiset sadekertymät vaihtelivat tällöin 40 ja
100 mm välillä. Vuonna 2018 sadetta on kertynyt tasaisemmin eri vuodenaikoina
ja myöskään syksyn aikana ei ollut voimakasta sadekautta. Vuoden 2019 kohdalla on todennäköistä, että sademittari ei ole toiminut oikein, sillä huhti- toukoja kesäkuun sadekertymät ovat 0 mm. Kesäkuussa sadekertymä on jälleen alkanut kasvaa, mutta erot oman mittausjärjestelyn ja Ilmatieteenlaitoksen välillä
ovat melko suuria, yli 40 mm kuukaudessa. On mahdollista, että sademittarin
keinu on alkanut jumittaa eikä reagoi kunnolla esimerkiksi pienempiin sateisiin.

Kuva 6.8.

Km98 sademäärät omalta mitta-asemalta sekä Ilmatieteenlaitoksen Lohjan Porlan asemalta.
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Kolmannen seurantakohteen km137 sadedata on kerätty kuvaan 6.9. Ilmatieteenlaitoksen verrokkina toimiva mitta-asema sijaitsee Salon Särkässä 4 km
päässä koekohteelta, joten mittausten pitäisi olla varsin yhtenevät. Km137 on ollut mitta-asemista luotettavin ja siinä on esiintynyt vähiten mittauskatkoja.
Vuoden 2017 syksy on ollut sateinen myös tällä kohteella. Mitatut kuukausisademäärät ovat vaihdelleet 50 millimetristä noin 100 millimetriin. Elo-, -loka ja
joulukuussa Ilmatieteenlaitoksen mittaukset ovat antaneet selvästi suurempia
sademääriä, mutta marraskuussa tilanne on ollut toisinpäin. Syksyn sateet ovat
kuitenkin olleet tällä kohteella maltillisempia kuin kahdella muulla. Vuosi 2018
on selkeästi ollut kuiva, eikä suuria kuukausisummia ole kertynyt omalta mittaasemalta tai Ilmatieteenlaitoksen asemalta. Vuonna 2019 erot oman ja Ilmatieteenlaitoksen mittausten välillä näyttävät kasvavan ja onkin todennäköistä, että
oma sademittari ei ole mitannut enää täysin oikein. On mahdollista, että mittariin
on kertynyt likaa tai sen heilurikippo on kangistunut. Ilmatieteenlaitoksen mittausten perusteella 2019 on ollut selvästi sateisempi kuin vuosi 2018.

Kuva 6.9.

Km137 sademäärät omalta mitta-asemalta sekä läheiseltä
Ilmatieteenlaitoksen Salon Kärkän asemalta.

Sademäärien mittauksen tarkoituksena oli arvioida alusrakenteen vesipitoisuutta erilaisissa olosuhteissa. Reilun kahden vuoden mittainen seurantajakso
ei ole pitkä aika erilaisten sadeolosuhteiden seurannassa, mutta onneksi seurantajaksolle osui hyvin märkä vuoden 2017 syksy sekä kokonaisuudessaan
melko kuiva vuosi 2018. Tuloksista on koottu kuva 6.10, johon on kerätty yhteen
eri vuosien sademäärät omista seurantapisteistä ja lähimmistä Ilmatieteenlaitoksen mittausasemista. Vuosittaisen sadekertymän laskennassa tehdään
useita yksinkertaistuksia, sillä mittauskatkoja on esiintynyt niin omilla asemilla
kuin myös km44 läheisyydessä olevalla Ilmatieteenlaitoksen asemalla. Kuten
aiemminkin on todettu, talvisaikaan omat mitta-asemat eivät pystyneet sulattamaan lunta, joten kertymä vääristyy senkin takia. Kertymistä näkyy kuitenkin
hyvin suuremmat trendit, jotka ovat alusrakenteen kosteuden kannalta olennaisia. Vuoden 2017 mittaukset alkoivat vasta kesäkuussa ja puolen vuoden aikana
kertyi kaikilla kohteilla 500–650 mm sadetta, joka on tyypillinen koko vuoden sa-
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demäärä Suomessa. Vuonna 2018 kertymät jäivät selvästi alhaisemmaksi ja olivat 400–500 mm Ilmatieteenlaitoksen mittausten mukaan. Kohteiden välillä on
ollut myös eroja, sillä km44 ja km137 välillä oli 2017 100 millimetrin ero kertymässä. Vuonna 2019 vettä ehti kertyä 500–650 mm kohteilla lokakuun loppuun
mennessä. Tästä voidaan päätellä vuoden 2019 olleen keskimääräistä sateisempi.

Kuva 6.10.

Kooste mitatuista vuosittaisista sadesummista kohteilla ja
Ilmatieteenlaitoksen verrokkiasemilla. Mittauskatkot on myös
koostettu kuvaan mukaan. Tulosten perusteella on syytä epäillä,
että varsinkin km137 mittari on kangistunut mittausjakson loppuaikana mutta myös km98 kohdalla on havaittavissa samaa.

Sadetarkastelujen yhteenvetona voidaan todeta, että sademäärissä on havaittavissa vaihtelua niin vuosittain kuin kohteittainkin. Kuivassa km137-kohteessa
sademäärät vaikuttavat olevan tyypillisesti pienempiä, kuin kahdella muulla
kohteella. Vuosi 2018 toimii hyvänä referenssinä kuivasta vuodesta, josta saadaan kuivan pään verrokki ja syksyistä 2017 ja 2019 kosteamman tilanteen vertailupiste. Tämän avulla voidaan kompensoida tästä tutkimuksesta pois jäänyttä
kuivatusparannusten analysointia.
Erot vuosittaisissa sademäärissä voivat olla isoja. Kuvassa 6.11 on esitetty Salon
Kärkässä Ilmatieteenlaitoksen mittaamat vuosittaiset sadekertymät vuodesta
1961 vuoteen 2019. Tämän ajan keskiarvo on 656 mm eli Salo kuuluu hieman keskimääräistä sateisempaan osaan Suomea. Vuonna 2017 sadekertymä oli 670 mm
eli hieman keskiarvon yläpuolella. Kuitenkin joinakin vuosina, esim. 2011 ja 2012
sadekertymä on ollut n. 840 mm eli vielä selvästi vuotta 2017 suurempi. Vuonna
2018 sadetta kertyi vain 433 mm, joten aiemmin esitetyt havainnot kuivasta vuodesta pitävät hyvin paikkansa. Viimeinen tarkastelujakson vuosi 2019 oli myös
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varsin sateinen, sillä sadekertymäksi muodostui lopulta 702 mm. Salon virallisten mittaustulosten perusteella viimeiset vuodet eivät näytä kuitenkaan erityisen sateisilta, mutta toisaalta vuosittainen vaihtelu on ollut melko suurta ja
2000 luvun puolella on kuitenkin mitattu mittaushistorian suurimmat sademäärät vaikkakin ero on kuitenkin melko pieni 1980-luvuun mittauksiin verrattuna.

Kuva 6.11.

Ilmatieteenlaitoksen mittaamat Salon sademäärät vuosittain.

6.3 Pohjavesi
Kohteilta on mitattu pohjavedenpinnan korkeutta pohjavesiputkien avulla. Pohjavesiputket asennettiin kohteissa km44 ja km98 n. 5,5 m syvyyteen maanpinnasta tarkasteltuna. Pohjavesiputki oli huomattavasti kairatankoa paksumpi, joten saaminen tähän syvyyteen käsikäyttöisellä kalustolla oli hankalaa. Kohteet
km44 ja km98 sijaitsevat pehmeällä maaperällä, joka sisältää heikosti vettä läpäisevää savea ja silttiä. Tämä tekijä tuo pohjavedenpinnan aseman mittaukseen tiettyä epävarmuutta, sillä ei voida olla täysin varmoja siitä, mitataanko
pohjavettä vai orsivettä. Hiekkaharjukohteella km137 on ollut käytössä myös
pohjaveden mittaus, mutta tarkastelujaksolla 06/2017–07/2019 ei kohteessa
pohjavettä esiintynyt. Tässä kohteessa pohjavesiputkea saatiin maan sisään
vain noin 3 metriä, jonka jälkeen kärki osui todennäköisesti kallioon. Kohteen vedenläpäisevyys on niin suuri, että mikäli kallio viettää tästä kohdasta poispäin,
ei tällä tavalla mitattavaa vettä esiinny.
Kilometrin 44 viikkokohtaiset mittaustulokset ovat nähtävissä kuvassa 6.12.
Pohjavedenpintaa on mitattu puolen tunnin välein ja näistä mittauksista on laskettu viikoittainen keskiarvo. Tämän kaltainen tarkastelu tuo hyvin esiin keskimääräisen pohjavedenpinnan vaihtelun eri vuodenaikoina, mutta toisaalta kadottaa esimerkiksi kovien sateiden aiheuttamat nopeat muutokset. Mittausten
perusteella pohjavedenpinta on alle metrin päässä radan korkeusviivasta koko
mittausjakson ajan, mutta tämä on osittain ristiriidassa vesipitoisuusantureiden
antamiin mittaustuloksiin. Näiden antureiden mukaan vedenpinta vaihtelee KV-
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1,1–1,4 m. Antureita asennettaessa pohjavettä alkoi tulvia melko nopeasti eristys-välikerrokseen tehtyyn kuoppaan. Pohjavesiputkea korjattiin syksyllä 2019,
jolloin sen juureen jouduttiin kaivamaan kuoppa, johon myös alkoi tulla vettä nopeasti. Alueen ojissa vedenpinta on myös lähellä ympäröivää maanpintaa, joten
on ilmeistä, että rata sijaitsee erittäin kosteassa paikassa. Mahdolliset erot pohjavesimittauksen ja vesipitoisuusantureiden välillä voivat selittyä osittain lievästi paineellisella pohja/orsivedellä. Mittausjakson alkupuolella kesä- ja heinäkuussa 2017 vedenpinta on ollut korkeammalla todennäköisesti myös siksi,
että pohjavesiputki jouduttiin asennusvaiheessa huuhtelemaan puhtaaksi, jolloin se jäi täyteen huuhteluvettä. Ympäröivien materiaalien heikko vedenläpäisevyys aiheuttaa mittaukseen viiveitä. Syksyllä 2017 vedenpinta on ollut
1,0 metrin etäisyydellä korkeusviivasta pohjavesiputken mittausdatan perusteella. Talven aikana vedenpinta on vähitellen noussut ja maaliskuussa 2018 se
on ollut 0,7 metrin syvyydellä. Kesällä 2018 vedenpinta on jälleen laskenut ja
syksyn tullen alkanut nousta talvea kohden.

Kuva 6.12.

Kilometrin 44 kohteen pohjavedenpinnan asema radan korkeusviivasta viikkotasolla. On todennäköistä, että pohjavesiputki on
mitannut lievästi paineellista pohjavettä tai orsivettä ja siten
saanut korkeamman vedenpinnan kuin rakenteessa olevat vesipitoisuusanturit.
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Kuvassa 6.13 on esitetty vastaavalla tavalla mitattu pohjavedenpinnan asema
kohteesta km98. Tässä pengermäisemmässä ja selvästi kuivemmassa kohteessa vedenpinta on vaihdellut -2,8 m ja -3,7 m välillä. Kuivinta on ollut elokuussa 2017 ja heinäkuussa 2019. Vuoden 2018 maaliskuussa vedenpinta on ollut
mittausjaksolla korkeimmillaan -2,8 m tasolla. Myös km44-kohteessa oli samaan aikaan mitattu korkein vedenpinta. Muuten vedenpinta pysyy viikkotasolla
tarkasteltuna suhteellisen tasaisena. On kuitenkin selvää, että lähes metrin
muutos vedenpinnassa muuttaa selvästi alueen kosteusolosuhteita ja tuo vettä
lähemmäksi rakennekerrosten pintaa. Mielenkiintoista on, että vesipitoisuusantureita asennettaessa jätkänpolulle tehtyyn asennuskuoppaan, alkoi kuoppaan
tulla vettä. On todennäköistä, että rakenteessa on huonosti vettä läpiseviä kerroksia ja vedenpinnan taso ei ole kohteessa täysin vakio. Kohteessa alimmat vesipitoisuusanturit ovat noin tasolla -1,5 m KV:sta ja alin anturi on usein ollut täysin kyllästynyt. Tämä johtuu todennäköisesti eri vesivyöhykkeistä tai kapillaarisesta noususta.

Kuva 6.13.

Kilometrin 98 kohteen pohjavedenpinnan asema radan korkeusviivasta viikkotasolla.
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Pohjavedenpinnan kausivaihtelujen lisäksi voidaan tarkastella myös nopeampia
tapahtumia. Tätä varten mittausdatasta haettiin voimakkaita sateita, jotka eivät
ole kestäneet useita päiviä peräkkäin. Km44-kohteessa satoi 4.8.2017 yhdessä
vuorokaudessa 36,75 mm. Edellisenä päivänä kohteessa ei ole satanut, mutta
2.8. vettä tuli 19,8 mm. Tätä aiemmin on ollut useita päiviä kuivaa. Mitatut sademäärät ja pohjavedenpinnan asema on esitetty kuvassa 6.14. Elokuun 2. päivänä
oleva vajaan 20 millimetrin sademäärä alkoi nostaa pohjavedenpintaa melko
nopeasti, sillä vaikutukset näkyivät jo seuraavana päivänä. Neljännen päivän
voimakas sade jatkoi pinnan nostamista ja pohjavedenpinta kohosi tästä neljä
päivää eteenpäin 8. päivään saakka, jonka jälkeen pinta alkoi laskea. Pohjavedenpinnan tasossa tapahtui muutosta n. 20 mm, eli kaikki satanut vesi ei päätynyt tällä alueella suoraan mitattuun pohjaveteen. Tarkastelusta voidaan havaita, että vedenpinta reagoi yllättävän nopeasti sateeseen ottaen huomioon,
että kyse on pehmeikkökohteesta. Lähellä rataa on pinnassa hiekkaa ja koska
pohjavedenpinta on muutenkin lähellä pintaa, on muutokset tämän takia näin
nopeita. Toisaalta vedenpinnan korkeuden maksimi saavutettiin vasta neljän
päivän kuluttua, joten sateen vaikutukset näkyvät useita päiviä. Elokuun aikana
kohteessa oli myös 12. päivä sadetta, mutta muuten kertyneet sademäärät olivat
pieniä. Näiden kolmen merkittävimmän sadepäivän jälkeen vedenpinta palautui
lähtötasolleen vasta 25. päivä, joten sateen vaikutukset kestävät melko kauan.

Kuva 6.14.

Päiväkohtainen vaihtelu pohjavedenpinnan tasossa sadepäivien
aikana kohteessa km44.
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Kilometrillä 98 vastaavanlaiseen tarkasteluun sopii parhaiten elokuu 2019. Tällöin 23. päivänä vettä on satanut vuorokauden aikana 48 mm. Tilanne ja sen kehittyminen on esitetty kuvassa 6.15. Voimakas sade on nostanut 23. päivänä heti
pohjavedenpintaa ja huippuarvo on saavutettu seuraavana päivänä. Yksittäinen
48 millimetrin sade nosti vedenpintaa noin 80 mm. Pohjavedenpinta palautui
noin 20 mm korkeammalle tasolle 8.9. mennessä. Myös tässä kohteessa sateen
vaikutus on yllättävän nopea ja voimakas, mutta kuitenkin sen vaikutukset kestivät kaksi viikkoa. Pohjaolosuhteet ovat tällä alueella tyypillisesti savea/silttiä,
joten vaikutusten nopeus on yllättävää. On mahdollista, että koska putki on
asennettu radan sivuluiskaan, on maassa paremmin vettä johtavia vyöhykkeitä,
joita pitkin vettä on kulkeutunut näin nopeasti alaspäin. Toinen vaihtoehto on,
että putkeen pääsee vuotamaan sadevettä putken liitosten kautta. Toisaalta nämäkin liitokset ovat myös maan sisässä, joten niihin ei pitäisi päästä vettä kovin
suoraan.

Kuva 6.15.

Km98 nopeammat pohjavedenpinnan vaihtelut sateen aikana.

6.4 Sähkönjohtavuus
Seurantakohteista on mitattu sähkönjohtavuuksia eri syvyyksiltä GS3-antureilla. Sähkönjohtavuuden mittauksella on pyritty selvittämään alusrakenteen
olosuhteita, sillä sähkönjohtavuus kuvaa mm. sitä, miten puhdasta rakenteen
vesi on ja sisältääkö se suoloja. Antureina on luvussa 2.2 esitetyt Decagonin GS3
anturit, joita on joko 3 kpl (km44 ja km137) tai 4 kpl (km98). Käytetyt anturit on
asennettu lähemmäksi toisiaan, kuin valmistajan suosittama 20 cm. Anturoiden
vaikutusta toisiinsa testattiin laboratoriolosuhteissa vesijohtovedessä sekä lumesta sulatetussa sadevedessä. Kummassakaan tilanteessa ei havaittu merkittävää vaikutusta, vaikka anturit olivat kiinni toisissaan. Vesijohtoveden mitattu
sähkönjohtavuus oli noin 15 mS/m ja sulatetun lumen 0,4 mS/m. Kentältä mitattu maksimi on noin 3 mS/m.
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Kohteiden sähkönjohtavuutta on tarkasteltu kuukausitasolla kuukauden keskiarvona sekä kuukauden aikana mitattuna maksimiarvona. Kuvassa 6.16 on
nähtävillä km44-kohteen sähkönjohtavuudet eri mittaussyvyyksillä. Mitatut
sähkönjohtavuudet ovat pieniä, joten alusrakenteessa oleva vesi ei pidä sisällään suoloja. Sähkönjohtavuus kasvaa mentäessä syvemmälle rakenteessa.
Tämä johtuu pitkälti vesipitoisuuden kasvusta ja mittauksista on myös havaittavissa, että sähkönjohtavuus kasvaa kosteina vuodenaikoina, kuten esimerkiksi
2017 syksyllä. Kuivana vuotena 2018 sähkönjohtavuudet ovat olleet pieniä kevään sulamisjakson jälkeen.

Kuva 6.16.

Km44 sähkönjohtavuudet kuukausittain mittausjaksolla.
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Toisella tarkastelukohteella, kilometrillä 98, mitatut sähkönjohtavuudet ovat olleet rakenteen yläosassa -1,07 m saakka pienempiä kuin km44. Nämä on esitetty
kuvassa 6.17. Sen sijaan syvemmällä -1,35 m etäisyydellä korkeusviivasta sähkönjohtavuus on suurempi. Ilmiötä selittää todennäköisesti kasvanut savipitoisuus, sillä antureita asennettaessa rakenteessa oli havaittavissa erilaisia materiaaleja ja syvemmällä hiekan joukossa oli myös savea. Vesipitoisuusdatan
perusteella tämä syvyys on myös käytännössä koko ajan kyllästyneessä tilassa.
Mitattu n. 3 mS/m sähkönjohtavuus on kuitenkin yleisesti katsoen edelleen
pieni. Mielenkiintoista kohteessa on myös se, että sähkönjohtavuus vaihtelee
selvästi vähemmän kuin ensimmäisessä tarkastelukohteessa. Pientä nousua on
nähtävillä kevään sulamisjakson aikana, mutta jostain syystä sähkönjohtavuus
on alkanut kasvaa kesän 2019 aikana. Kohteen läheisyydessä on aloitettu stabilointiprosessi, jolloin alueella on ollut enemmän liikennettä ja toisaalta myös
vesien virtaus on saattanut muuttua.

Kuva 6.17.

Km98 sähkönjohtavuudet kuukausittain mittausjaksolla.
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Viimeisellä tarkastelukohteella, km137, sähkönjohtavuudet ovat myös hyvin pieniä, kuten kuvasta 6.18 on nähtävissä. Käytännössä maksimisähkönjohtavuus on
kohteella ollut 1 mS/m, joten sähkönjohtavuus on hyvin lähellä täysin puhtaan
veden sähkönjohtavuutta. Ylimmässä anturissa, joka on -0,63 m korkeusviivasta, on havaittavissa kuitenkin pientä vaihtelua yleisen vesipitoisuuden mukaisesti. Käytännössä esimerkiksi keväällä 2018 sulamisaikaan sähkönjohtavuus on aavistuksen noussut, mutta kuivan kesän myötä se on painut lähes nollaan. Myöhemmin vesipitoisuuksien kasvaessa sähkönjohtavuus on taas kohonnut. Alemmissa antureissa sähkönjohtavuus on jostain syystä pienempi, joka
poikkeaa muiden kohteiden mittauksista. Selittävä tekijä on todennäköisesti se,
että mitatut arvot ovat niin pieniä anturin mittaskaalalla, että käytännössä kohteen sähkönjohtavuus on koko mittausjakson aikana ollut niin pieni, että se alkaa
olla jo antureiden mittauskyvyn rajamailla. Kun myös otetaan huomioon, että
kohde on tasarakeista hiekkaa sisältävä harju, on luonnollista, että vesi on kohteessa puhdasta ja suotautunutta.

Kuva 6.18.

Km137 sähkönjohtavuudet kuukausittain mittausjaksolla.

Sähkönjohtavuustarkastelujen perusteella ei tässä vaiheessa voi tehdä kovin
mittavia johtopäätöksiä. Mitatut sähkönjohtavuudet olivat hyvin pieniä, joka viittaa siihen, että rakenteessa ei ole ainakaan suolapitoista vettä eikä muitakaan
aineita, jotka nostavat sähkönjohtavuutta. Kun kohteille tehdään kuivatusparannukset, on mielenkiintoista nähdä, miten sähkönjohtavuudet tällöin käyttäytyvät. Mikäli vesien kulku kohteissa muuttuu, saattaa tämä näkyä sähkönjohtavuuksien muuttumisena.
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6.5 Routarajan tarkastelu
Seurantakohteista on mitattu alusrakenteen lämpötiloja sekä lämpötiloja maan
pinnalta dataloggerista. Alusrakenteessa lämpötila-antureita on ollut joko 3 kpl
(km44 ja km137) tai 4kpl (km98). Käytetyt lämpötila-anturit ovat olleet integroituina GS3-vesipitoisuusantureihin ja niissä on käytetty tehtaan kalibrointia. Dataloggerin mittaama ulkolämpötila pitää hyvin paikkansa pilvisellä ja kylmällä
säällä, mutta aurinkoisella kelillä mittauskaapin lämpötila nousee lämpösäteilyn vaikutuksesta ulkolämpötilaa korkeammaksi. Mittausjakson 2017–2019 aikana talvet olivat Suomessa melko leutoja ja talven 2017–2018 aikana oli myös
lunta pahimpien pakkasten aikana.
Ensimmäisellä seurantakohteella kilometrillä km44 routaa esiintyi antureiden
mittaussyvyydellä vain talvena 2017–2018. Kuvassa 6.19 on esitetty tämän talven mittaustulokset. Routa ulottui syvimmillään -1,14 m tasolle saakka. Kuvassa
roudan mittaus alkaa ensimmäisen lämpötila-anturin syvyydeltä -0,98 m korkeusviivasta. Roudan syvyyden vaihtelusta voidaan havaita hyvin viime aikaisten talvien luonne, jossa lämpimämmät ja kylmät kaudet vuorottelevat. Tästä
syystä 2017–2018 talvena havaittiin neljä kylmempää jaksoa, joista kaksi oli
4tammikuussa ja toiset kaksi maaliskuussa. Talvi 2018–2019 oli niin leuto, ettei
routarajaa mitattu KV-0,98 m syvyydellä. Kohteen alhaista roudansyvyyttä
selittävät myös rakenne, sillä rata sijaitsee lähinnä tukikerroksen verran ympäröivää maata ylempänä sekä alueen märkyys, joka lisää rakenteen ominaislämpökapasiteettia.

Kuva 6.19.

Routatarkastelu km44. Ensimmäisenä mittaustalvena maa
routaantui ajoittain enimmillään -1,14 m syvyydeltä. Talvena
2018–2019 routa ei ylettynyt ensimmäiselle lämpötila-anturille
(-0,98 m) saakka.
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Toinen kohde, km98, sijaitsee penkereellä, jolloin lämpöä pääsee poistumaan tehokkaammin rakenteesta. Routarajan sijainti ajan suhteen on esitetty kuvassa
6.20 talvena 2017–2018. Joulukuun loppupuolella ja tammikuun alkupuolella on
ollut katko mittauksessa, jonka vuoksi routa näyttäisi tunkeutuvan rakenteeseen hyvin nopeasti. Toinen mittauskatko on ollut helmikuussa. Routaraja on kadonnut mittausalueelta nopeasti useita kertoja. Lämpötiladatan perusteella
muutos on tapahtunut jopa yhden päivän aikana. Tämän kaltaista nopeaa käytöstä selittää se, että anturit ovat jätkänpolun alla, penkereen reunassa, jolloin
reunan ollessa jäähtyneenä radan keskiosa on vielä plussan puolella. Toinen selittävä tekijä on mitattujen lämpötilojen suuruus, sillä pakkasta on ollut rakenteessa enimmillään vain muutaman miinusasteen verran. Talven 2018–2019
osalta kohde käyttäytyi samoin kuin km44 ja pakkasasteita ei rakenteesta pystytty mittaamaan.

Kuva 6.20.

Routatarkastelu km98. Enimmillään routaa esiintyi kohteessa
1,0 m syvyydellä. Talvena 2018–2019 routaa ei mitattu tarkastelusyvyyksillä.
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Kolmas kohde, km137, on otollinen routarajan etenemiseen syvälle. Rakenne on
pengermäinen toisella puolella rataa ja alusrakennemateriaalina on hiekkaa,
jonka kuivairtotiheys on pieni. Alhainen kuivairtotiheys ja alhainen vesipitoisuus
aiheuttavat rakenteelle alhaisen ominaislämpökapasiteetin, jolloin routaraja
tunkeutuu helpommin syvälle. Ensimmäisenä mittaustalvena 2017–2018 on tapahtunut useita jäätymis-sulamissyklejä, joista ensimmäinen toteutui tammikuussa ja myöhäisin maaliskuun lopussa. Enimmillään routa saavutti 1,34 m syvyyden 10.3.2018. Tämän syvemmälle routarajaa ei muutenkaan pystytä arvioimaan tässä kohteessa, koska syvin anturi on juuri samalla syvyydellä ja tuona
hetkenä sen lämpötilalukema putosi aavistuksen pakkasen puolelle.

Kuva 6.21.

Routatarkastelu km137 2017–2018 talvena. Talven aikana on ollut
mittauskatkos helmikuussa.
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Toisena tarkastelutalvena 2018–2019 km137 on ainut, jossa routaraja tunkeutui
mittaussyvyydelle. Ensimmäisen kerran rakenne routaantui 0,7 m syvyydeltä
joulukuun puolivälin jälkeen ja seuraavan kerran tammikuun puolivälin jälkeen.
Lisäksi maaliskuussa oli kaksi muuta lyhyttä jaksoa. Routajaksot olivat tammikuun jaksoa lukuun ottamatta melko lyhyitä ja siten kuvaavat leudon talven runsaita lämpötilanvaihteluita yhdistettynä rakenteen pienen ominaislämpökapasiteettiin.

Kuva 6.22.

Routatarkastelu km137 2018–2019 talvena.

Kun routarajan tarkasteluun yhdistetään luvussa 6.1 esitetyt pystysuuntaiset
siirtymät, voidaan todeta, ettei tämän tutkimuksen mittausjaksolla 2017–2019
tapahtunut kohteissa merkittävää routimista. Kohteissa km98 ja km137 näkyi
routajaksolla hyvin pientä routaantumisen aiheuttamaa nousua, joka lähinnä
muodostui rakenteen jäätymisestä. Routarajan paikan tarkastelussa yllättävää
oli useat piikit ja niiden väliset leudommat jaksot, joka toisaalta on looginen seuraus viime aikaisista leudoista talvista ja vaihtelevista lämpötiloista. Toisaalta
myös erityisesti km44 kohteessa ilmiötä korosti se, että ensimmäinen lämpötilaa mittaava anturi oli melko syvällä. Kohteiden välillä oli myös selkeästi eroa
rakenteen ominaislämpökapasiteetissa, sillä km137 oli ainut, jossa routaraja
tunkeutui mittausalueelle jälkimmäisenä mittaustalvena. Ensimmäisenä talvena routaraja oli myös tässä kohteessa syvemmällä kuin muissa. Tämän kohteen rakenteen ominaislämpökapasiteettia pienentää rakenteen alhainen vesipitoisuus.

6.6 Alusrakenteen mitatut vesipitoisuudet
Seurantakohteiden vesipitoisuuksien mittaus on ollut käynnissä koko mittausjakson ajan kesästä 2017 syksyyn 2019 saakka. Vesipitoisuutta mittaavissa
antureissa ei ole esiintynyt häiriöitä lukuun ottamatta muutamia dataloggerien
kokonaisia jumiutumisia. Rakenteen vesipitoisuuden analysoiminen ei ole täysin
yksiselitteistä ja tarkasteluita varten joudutaan tekemään tiettyjä oletuksia,
joita käsitellään seuraavassa luvussa.
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Käytetyt anturit (luku 2.2 ) mittaavat maan vesipitoisuutta volumetrisena vesipitoisuutena eli mitattu yksikkö on m3/m3 (kuutiota vettä kuutiossa maata). Kohteissa antureiden kalibrointikertoimena on käytetty valmistajan ilmoittamia
yleisiä yhtälöitä eikä antureita ole kalibroitu erikseen koekohteiden maalajeille.
Sinänsä kalibrointi olisi hyvä tehdä, mutta sen toteuttaminen on hankalaa, koska
alusrakennemateriaali vaihteli myös syvyyssuunnassa (etenkin kohteissa km98
ja km44). Volumetrinen vesipitoisuus mittayksikkönä on siitä hankala, että se ei
kuvaa yksiselitteisesti kyllästystilaa erilaisten maamateriaalien välillä, sillä
huokoisuudet vaihtelevat tuntuvasti. Tästä syystä raportoinnissa on käytetty
pääsääntöisesti kyllästysasteita. Kyllästysasteiden laskennassa on hyödynnetty syklisten kolmiaksiaalikokeiden tiivistystuloksia, joista selviää materiaalin
huokostilan määrä ja siten suurin mahdollinen teoreettinen vesipitoisuus.
Lisäksi hyödynnettiin myös mittausdatasta selkeästi näkyviä hetkiä, jolloin anturi on ollut kyllästynyt. Näiden menetelmien avulla on haarukoitu materiaalien
maksimivesipitoisuus, jonka avulla kyllästysaste on laskettu. Haasteena menetelmässä on maan tiiviystilan arviointi, sillä jätkänpolun alapuolella tiivistysaste
ei ole yhtä korkea kuin suoraan radan alapuolella. Tämä vaikuttaa suoraan huokostilan määrään. Tätä ilmiötä on käsitelty kuvassa 6.23. On myös mahdollista,
että materiaali on osittain löyhtynyt, kun asennusta varten kaivetusta kuopasta
painettiin anturien piikit maahan. Kyllästysasteen laskennassa käytettävät parametrit on esitetty taulukossa 6.2. Erityisen hankalaksi osoittautuivat km44 ja
km98 materiaalit, sillä syvemmällä rakenteessa on mitattu suurempia vesipitoisuuksia kuin laskemalla arvioitiin. Tällöin ylimpien antureiden maksimivesipitoisuutta on hankala arvioida, sillä toteutumien perusteella ei voida tietää, antavatko anturit oletettuja suurempia vesipitoisuuksia kyllästyneenä. Näille antureille on pyritty tekemään valistunut arvio niiden mahdollisesta maksimivesipitoisuudesta, jonka perusteella kyllästysaste on laskettu. Tästä syystä kyllästysasteiden absoluuttiseen arvoon on syytä suhtautua pienellä varauksella ja ymmärtää siihen liittyvät epävarmuustekijät.

0%
1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

Kuivairtotiheys [g/cm3]

Kuva 6.23.

Kuivairtotiheyden vaikutus volumetrisen vesipitoisuuden maksimiin ja sitä vastaavaan gravimetriseen vesipitoisuuteen (painoprosentti). Laskelmassa on oletettu kiviaineksen kiintotiheyden
olevan suomalaiselle kiviainekselle tyypillinen 2,65 g/cm3.
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Taulukko 6.2. Materiaalien kyllästysasteiden laskennassa käytetyt maksimivesipitoisuudet.

Anturi

Km44

Laskennallinen
θ max [m3/m3] /
kuivairtotiheys

Kentältä mitattu
θ max [m3/m3]

0,22 / 2,07 g/cm3

Laboratoriossa
mitattu θ max
[m3/m3] (käsin
tiivistettynä)

Lopullinen kyllästysasteen laskennassa käytettävä
θ [m3/m3]

0,35

KV-0,84 m

0,15

0,41

KV-0,98 m

0,18

0,41

KV-1,11 m

0,44

0,44

KV-1,26 m

0,46

0,46

KV-1,41 m

0,41

0,41

KV-1,56 m

0,41

0,41

Km98

0,24 / 1,99 g/cm

3

0,37

KV-0,47 m

0,27

0,40

KV-0,62 m

0,19

0,40

KV-0,77 m

0,28

0,40

KV-0,92 m

0,24

0,40

KV-1,07 m

0,36

0,40

KV-1,22 m

0,48

0,48

KV-1,35 m

0,43

0,43

0,48

KV-1,45m
Km137

0,33 / 1,75 g/cm3

0,48
0,38

0,25

0,35

KV-0,63 m

0,30

0,35

KV-0,81 m

0,24

0,35

KV-0,99 m

0,24

0,35

KV-1,16 m

0,17

0,35

KV-1,34 m

0,25

0,35

KV-0,46 m

Vesipitoisuutta on mitattu kohteissa läpi vuoden. Käytetyt anturit eivät pysty
mittaamaan jäätyneen maan vesipitoisuutta oikein, joten kyllästysastetarkasteluista on suodatettu pois jaksot, jolloin anturin mittaama maakerros on ollut
jäässä. Usein nämä hetket näkyivät jyrkkinä muutoksina vesipitoisuudessa ja olivat helppo poistaa. Vääristyneet tulokset olisivat aiheuttaneet haittoja erityisesti histogrammitarkasteluun. Jäätyneen tilan mittaustulosten poisto on tapahtunut siten, että jos samalta syvyydeltä on ollut käytössä lämpötilatieto, on
esitetty vain arvot, kun lämpötila >0 °C. Mikäli samalta syvyydeltä ei ole ollut
käytössä lämpötilatietoa, on käytetty ylemmän kerroksen lämpötila-anturia,
esim. KV-0,81 m anturin tulokset on suodatettu ylemmän KV-0,63 m lämpötilaanturin perusteella. Menetelmä hukkaa jonkun verran talvisaikaista dataa,
mutta määrä on havaintojen perusteella melko pieni. Toinen vaihtoehto olisi ollut suodattaa anturitietoja ulkolämpötilan mukaan, jolloin olisi leikkaantunut
paljon enemmän talvisaikaista dataa.
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6.6.1 Mitatut volumetriset vesipitoisuudet
Kuten edellä esitettiin, liittyy kyllästysasteen laskentaan tiettyjä oletuksia.
Tästä syystä tässä alaluvussa esitellään lyhyesti kaikkien kohteiden volumetriset vesipitoisuudet ilman suodatusta/keskiarvotusta. Lisäksi kohteiden kuukausitason volumetrisen vesipitoisuuden keskiarvot, minimit ja maksimit on esitetty
liitteessä 1. Ensimmäisenä on kuva 6.24, jossa on esitetty raaka vesipitoisuusdata kohteesta km44. Kuvassa on mukana myös talviajan mittaustulokset, jolloin jäätynyt vesi näkyy yhtäkkisenä pudotuksena vesipitoisuudessa. Mittausdatasta on havaittavissa, että varsinkin syvemmällä saavutetut maksimivesipitoisuudet pienenevät hieman ajan kuluessa. Tämä johtunee siitä, että maa on osittain häiriintynyt antureiden asennuksen yhteydessä ja se tiivistyy uudelleen, jolloin vedelle jää vähemmän tilaa rakenteessa. Alkuvuodesta 2018 voidaan datasta havaita jakso, kun rakenne alkoi jäätyä ja vesipitoisuudet laskivat jyrkästi.
Vastaavasti rakenteen sulaessa vesipitoisuus nousee jyrkästi. Kuvassa näkyy
hyvin myös antureiden erilaiset maksimivesipitoisuudet, sillä KV-1,56 m anturin
maksimivesipitoisuus on ollut 0,35–0,4 m3/m3, kun taas KV-1,26 m on ollut n.
0,45 m3/m3.

Kuva 6.24.

Km44 volumetrisen vesipitoisuusdatan lähtötilanne ennen
käsittelyä. Ei suodatusta.
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Kuvassa 6.25 on esitetty suodattamattomana ja keskiarvoistamattomana km98
vesipitoisuusdata. Syvimmällä olevat anturit antavat hyvin tasaisia vesipitoisuuksia vuodenajasta riippumatta. Tämä antaa viitteitä siitä, että näiden antureiden ympäristössä on silttiä/savea.

Kuva 6.25.

Km98 suodattamattomat volumetriset vesipitoisuudet.

Kuvassa 6.26 vesipitoisuusdata on ilmaistu värigradienttikuvan avulla. Kuvasta
on nähtävissä, miten vesipitoisuus lisääntyy syksyllä niin syvemmällä rakenteessa kuin myös rakenteen pintaosissakin. Myös esimerkiksi 2018 huhtikuussa
rakenteen vesipitoisuus on noussut -0,7 m tasolla ja sitä syvemmällä.

Kuva 6.26.

Km98 volumetrinen vesipitoisuus värikuvana.
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Viimeisen kohteen km137 suodattamaton vesipitoisuusdata on kuvassa 6.27.
Keväällä 2018 kohteessa on sulamisaikaan ollut hetki, kun -0,63 m syvyydellä
anturi on ollut hyvin lähellä kyllästynyttä tilaa. Muuten kyllästyneitä hetkiä ei
tällä kohteella ole havaittavissa.

Kuva 6.27.

Km137 suodattamattomat volumetriset vesipitoisuudet.

6.6.2 Mitatut kyllästysasteet
Kyllästysasteiden avulla erilaisten materiaalien vertailu toisiinsa on helpointa.
Kuvassa 6.28 on esitetty km44-kohteen kyllästysasteet kuukausikeskiarvojen
avulla ja kuvassa 6.29 suodattamattomasta ja keskiarvoistamattomasta datasta
piirretty värigradienttikuvaaja. Kesällä 2017 anturien asennuksen jälkeen kyllästysasteet ovat vaihdelleet syvyyden mukaan 20 %:ista 90 %:iin. Syksyllä sateet
ovat selvästi nostaneet kyllästysasteita ja tällöin loka-marraskuussa kohteella
oli vain kaksi anturia (KV-0,98 m ja KV-0,84 m), joiden kyllästysaste ei ollut yli
80 %. Tällöin vedenpinta oli -1,11 m korkeusviivasta. Nämä kaksi yli anturia ovat
keskiarvojen perusteella näyttäneet melko samanlaisia lukemia koko mittausjakson ajan, joka johtunee siitä, että anturit ovat todennäköisesti suojassa kaapelikourun alapuolella. Talvella 2018 kyllästysasteet laskivat, kunnes 2018 huhtikuussa kyllästysasteet nousivat jälleen melko korkeisiin lukemiin. Kesä 2018 oli
erityisen kuiva ja sen vaikutus näkyi jopa syvimmällä olevan KV-1,56 m anturin
keskiarvossa siten, että heinä-elokuussa kyllästysaste oli siinä vain noin 65 %
luokkaa. Syksyllä tilanne alkoi palata takaisin normaaliin. Keväällä 2019 datasta
on selvästi nähtävissä jakso, jolloin sulamisaikaan kyllästysasteet ovat kohonneet taas melko korkeiksi, kunnes ovat kesän myötä laskeneet. Syksyt ja keväät
erottuvat datoista selkeästi kosteimpina hetkinä ja keskikesän aika yleensä kuivimpana.
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Kuva 6.28.

Km44 keskimääräiset vesipitoisuudet kuukausittain tarkastelujaksolla.

Kuva 6.29.

Km44 kyllästysasteet. Yksi anturi on oikutellut syksyllä 2019,
jonka vuoksi osa mittausdatasta puuttuu.

Kuvissa 6.30 ja 6.31 on esitetty vastaavalla tavalla km98 kyllästysasteet. Kohteessa vesipitoisuudet pysyvät selvästi edellistä kohdetta tasaisempina, sillä
KV-1,45 m ja KV-1,22 m anturit ovat koko ajan n. 90 % kyllästysasteessa. Näiden
välissä olevan KV-1,35 m anturin datassa on nähtävissä enemmän vaihtelua,
mutta senkin kyllästysaste on yli 80 % lukuun ottamatta erityisen kuivaa kesää
2018. KV-1,07 m anturin kyllästysaste pysyy melko tasaisena 60–80 % välillä ja
reagoi selvästi vuodenaikaisvaihteluun. Lähempänä pintaa olevissa antureissa
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on enemmän vaihtelua vesiolosuhteiden mukaisesti, mutta keskimääräiset kyllästysasteet ovat näissä alle 50 %. Mittausdatasta on tunnistettavissa syksyiset
sademäärät sekä keväiset sulamisajat vastaavalla tavalla, kuin edellisestä kohteesta. Selkeä vesipitoisuuksien jakaantuminen syvyyden suhteen johtuu todennäköisesti kapillaarisesta vedestä, sillä tämän kohteen materiaalista mitattiin
hyvin korkeita kapillaarisia nousukorkeuksia. Se myös selittäisi, miksi rakenne
pysyy niin tasaisesti samassa kosteustilassa ympäri vuoden verrattuna vaikkapa edelliseen kohteeseen. On myös mahdollista, että osa antureista on
savi/silttisemmässä vyöhykkeessä, jonka vedenläpäisevyys on hidasta ja vedenpidätyskyky suurta.

Kuva 6.30.

Km98 keskimääräiset vesipitoisuudet kuukausittain tarkastelujaksolla.

Kuva 6.31.

Km98 kyllästysasteet.
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Kuvissa 6.32 ja 6.33 on esitetty km137-kohteen kyllästysasteet. Verrattuna kahteen edelliseen, mitatut kyllästysasteet ovat hyvin pieniä, kuukauden keskiarvoissa kaikki alle 60 %. Vesipitoisuus on syvimmässä mittauspisteessä KV1,34 m varsin vakio, mutta talvena 2018 rakenne on jäätynyt syvälle asti, jolloin
vesipitoisuus on laskenut. Tämä näkyy hyvin värikuvasta. Syksyn 2017 korkeat
sademäärät eivät tällä kohteella vaikuttaneet erityisemmin, mutta sadetarkastelun perusteella sademäärät yleisestikin vaikuttivat olevan pienempiä kuin
kahdessa muussa kohteessa. Syksyjen sateiden vaikutukset näkyvät kyllä lähes
kaikissa mittapisteissä, mutta vaikutus on pieni. Keväällä 2018 roudan sulaessa
rakenteen vesipitoisuus on ollut korkeimmillaan ja värikuvan perusteella on lyhyen aikaa mitattu n. 80 % kyllästysasteita useammassa mittapisteessä. Keväällä 2019 on havaittavissa myös vastaavaa, mutta pienemmässä mittakaavassa. Kuiva kesä 2018 ei erityisemmin ollut havaittavissa. Värikuvassa näkyy
myös edellisiä kohteita selkeämmin yksittäiset sateet, jotka ovat nostaneet aavistuksen rakenteen vesipitoisuutta. Tämä johtunee hiekan suuresta vedenläpäisevyydestä, jolloin vesi valuu melko nopeasti rakenteen läpi.

Kuva 6.32.

Km137 keskimääräiset vesipitoisuudet kuukausittain tarkastelujaksolla.
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Km137 kyllästysasteet.

6.6.3 Histogrammit
Histogrammityyppinen analysointitapa kertoo hyvän yhteenvedon siitä, millaisia vesipitoisuuksia rakenteessa esiintyy ja miten kauan. Tulokset on koottu taulukkoon 6.3 ja siinä on esitetty koko mittausjakso kesäkuusta 2017 marraskuuhun 2019 saakka. Km44 kohteella syvyyksillä -0,84 m ja -0,98 m ei käytännössä
esiinny yli 40 % kyllästysasteita, mutta -1,11 m tasolla vesipitoisuus alkaa selvästi kasvaa. KV-1,56 m tasolla rakenne on yli 80 % ajasta yli 80 % kyllästysasteessa. Kilometrillä 98 pintakerroksissa on havaittavissa hieman suurempia kyllästysasteita, noin 20–60 %. KV-1,22 m syvyydeltä km98-kohteessa rakenne on
pääosan ajasta lähes täysin kyllästynyt. Km137 tuo tarkasteluun selvää vaihtelua, sillä kaikilla syvyyksillä sen kyllästysasteet olivat pääasiassa 20–40 %,
mutta syvemmällä myös osan aikaa 40–60 %. Tätä suuremmat kyllästysasteet
olivat hyvin lyhytkestoisia.
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Taulukko 6.3. Vesipitoisuuksien suhteelliset esiintymiset. Luvut kuvaavat
prosentuaalista osuutta ajasta koko mittausjakson aikana.
Kohde/syvyys

Sr 0—20 %

Sr 20–40 %

Sr 40–60 %

Sr 60–80%

Sr 80–100 %

KV-0,84 m

84

16

0

0

0

KV-0,98 m

2

98

1

0

0

KV-1,11 m

0

21

42

16

20

KV-1,26 m

0

5

51

10

33

KV-1,41 m

0

1

18

51

29

KV-1,56 m

0

0

0

19

81

KV-0,47 m

4

51

45

0

0

KV-0,62 m

26

74

0

0

0

KV-0,77 m

0

12

87

1

0

KV-0,92 m

1

22

77

0

0

KV-1,07 m

0

0

7

82

11

KV-1,22 m

0

0

0

1

99

KV-1,35 m

0

0

0

19

81

KV-1,45 m

0

0

0

0

100

KV-0,46 m

25

67

7

1

0

KV-0,63 m

1

65

31

3

1

KV-0,81 m

2

65

30

3

0

KV-0,99 m

0

81

18

1

0

KV-1,16 m

21

77

2

0

0

KV-1,34 m

2

88

10

0

0

Km44

Km98

Km137

6.6.4 Yhteenveto vesipitoisuustarkasteluista
Kaikki tarkastellut kohteet osoittautuivat kosteuskäyttäytymiseltään erilaiseksi.
Syvyyden vaikutus vesipitoisuuden oli selvä ja alusrakennekerrosta ei voida tulosten perusteella pitää vakiolosuhteisena. Km137 on selkeästi kohteista kuivin
ja sen kyllästysasteet ovat pääosin alhaisia, mutta kevään sulamisaikana tämänkin kohteen vesipitoisuudet voivat nousta hetkellisesti suuriksi. On todennäköisestä, että vesipitoisuuksia ei tässä kohteessa pystytä paljoakaan pienentämään kuivatuksen avulla. Km98-kohde osoittautui mielenkiintoiseksi siitä,
että se reagoi niin lievästi eri vuodenaikoihin. Mikäli kyse on kapillaariveden aiheuttamasta kosteudesta tässä rakenteessa, kuivattaminen voi olla haastavaa.
Mitatut kyllästysasteet olivat tässä kohteessa suurimpia. Km44-kohde oli myös
varsin kostea ja vedenpinta nousee alusrakenteeseen saakka. Kohde kuitenkin
reagoi varsin selvästi vuoden 2018 kuivaan kesään, joka antaa viitteitä siitä, että
alentamalla ympäristön vedenpintaa voidaan selvästi alentaa myös rakenteen
vesipitoisuutta. Mikäli yleistä vesitasapainoa saadaan muutettua, alenee todennäköisesti myös syksyn sateiden vaikutus jossain määrin.
Merkittävimmät löydökset vesipitoisuusmittauksista on koottu alla oleviin kuviin, joissa on esitetty värien avulla yli 70 % kyllästysasteet. Laboratoriokokeiden perusteella tämän kyllästysasteen jälkeen materiaalin kuormituskyky heikkenee olennaisesti. Kilometrillä 44 vähintään 70 % kyllästysasteiden määrä
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vaihtelee huomattavasti vuodenaikojen mukaan, kuten kuvasta 6.34 on havaittavissa. Tämän vyöhykkeen paikka vaihtelee jopa 0,5 m. Kilometrin 98 kohteelle
on tehty vastaava kuva 6.35, jonka perusteella yli 70 % kyllästysasteet pysyvät
lähes vakiosyvyydellä. Kohteella km137 ei tällaisia vesipitoisuuksia juurikaan havaita, kuten kuvasta 6.36 nähdään.

Kuva 6.34.

Km44 yli 70 % kyllästysasteet.

Kuva 6.35.

Km9yli 70 % kyllästysasteet.

Kuva 6.36.

Km137 yli 70 % kyllästysasteet.
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6.7 Maaveden jännitys
Maassa olevan veden jännitystä on kohteissa mitattu kahdella eri tavalla. Rakenteen pinnassa/pengerluiskassa on ollut käytössä vedellä täytetyt tensiometrit, jotka mittaavat suoraan veden jännitystilaa. Rakenteeseen asennetut
Watermark-kipsiblokkisensorit mittaavat myös jännitystä eri syvyyksiltä. Tyypillisesti maaveden jännitystä on mitattu pääasiassa maatalouden tarpeisiin erilaisista kasvualustoista. Hiekasta tehdyn rakenteen maaveden jännityksen mittaaminen on erilaista, koska veden jännitykset ovat tällaisessa rakenteessa selkeästi pienempiä. Myös vesiyhteyden säilyminen eri osissa rakennetta on hankala asia, koska suurella partikkelikoolla väliin voi jäädä helposti vyöhykkeitä,
joista vesi ei kuivassa tilanteessa kulje eikä veteen siten voi muodostua jännityksiä.
Kuvassa 6.37 on esitetty Watermark-antureiden mittaama maaveden jännitys
(imupaine) kohteessa km44 viikkotasolla tarkasteltuna. Tulosten perusteella
vaikuttaa siltä, että näiden anturien mittaama jännitys ei käytännössä koskaan,
edes kevään sulamispehmenemisen aikaan, putoa alle 10 kPa tason. Tämä vaikuttaa osittain epärealistiselta, kun otetaan huomioon myöhemmin esitettävät
tensiometrien tulokset. Asiaa saattaa selittää jo luvussa 2.2 todettu anturin epälineaarinen käyttäytyminen 0–10 kPa imupaineilla. Toinen merkittävä asia on,
että veden jännitys vaikuttaisi olevan tässä kohteessa melko vakio syvyyden
suhteen. Datassa on kuitenkin nähtävissä muutamia mielenkiintoisia hetkiä.
Vuodenvaihteessa 2017–2018 jännitys on kasvanut kaksin- tai kolminkertaiseksi. Tämä on tapahtunut ylimmässä anturissa ja tällöin rakenne on alkanut
jäätyä. Kyse on siis routaantumisen aiheuttamasta lisäimupaineesta (cryo suction), jolloin vesi on pyrkinyt menemään jäätymisvyöhykkeeseen. Myös syvemmässä anturissa, joka on -1,26 m korkeusviivasta, jännitys on talvella hieman
kasvanut. Jännityslisäys on poistunut rakenteen sulettua. Vuoden 2019 alussa
syvimmällä olevan anturin jännitys on lähtenyt oudosti nousemaan, mutta
koska muissa antureissa ei ole muutosta, on kyse oletettavasti anturin vikaantumisesta. Kesällä 2019 kesä-heinäkuussa on myös havaittavissa pieni jännityslisäys kahdessa ylimmässä anturissa.

Väyläviraston julkaisuja 8/2021

Kuva 6.37.

Maaveden jännitys Watermark-antureista km44.
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Toisella kenttäkohteella, km98, mitattiin maaveden jännitystä vastaavalla tavalla ja tulokset on esitetty kuvassa 6.38. Alimmat jännitykset ovat hyvin samalla tasolla kuin edellisessä kohteessa. Erona edelliseen kohteeseen on, että
osa antureista on selvästi ylempänä, tasoilla KV-0,47 m ja KV-0,77 m. Mittausjakson alusta lähtien KV-1,35 m anturin mittaustulokset ovat alkaneet heitellä.
On melko epärealistista, että Kv-1,35 m tasolla maaveden jännitys olisi suurempi
kuin ylemmissä kerroksissa, ellei anturi ole osunut esimerkiksi savivyöhykkeeseen, jolloin vesikontakti voisi olla erilainen. Talvena 2017–2018 mitattu veden
jännitys on muuttunut hieman eri tavalla kuin ensimmäisessä kohteessa, sillä
routaantumisen aiheuttamaa piikkiä ei ole mittausdataan tallentunut, mutta sen
sijaan sulamisaikaan ylimmän anturin jännitystaso on selkeästi laskenut. Pian
tämän jälkeen kuivana vuonna 2018 useiden antureiden mittaamat jännitykset
kasvoivat yli kaksinkertaiseksi normaalitilanteeseen nähden ja laskivat takaisin
perustasolle syksyllä. Kesällä 2019 on nähtävissä myös vastaava piikki, jolloin
KV-0,47 m ja KV-0,77 m tasoilla jännitys on kasvanut yli 20 kPa tasolle. KV-1,07 m
anturissa tämä vaikutus ei enää näkynyt.

Kuva 6.38.

Maaveden jännitys Watermark-antureista km98.
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Kuiva hiekkakangaskohde km137 on tulosten valossa selvästi erilainen kahteen
aiempaan verrattuna. Kuten kuvassa 6.39 näkyy, on veden keskimääräinen jännitystaso korkeampi ollen tyypillisesti 15–20 kPa tasolla. Talvena 2017–2018
routaantuminen on aiheuttanut kohteeseen imupainetta siten, että se on näkynyt tasolla KV-0,99 m ja KV-1,34 m. Ylin anturi on pudonnut tällöin pois mittausalueelta. Tämä kasvanut jännitys poistui kevään sulamisaikaan, jolloin jännitystaso putosi 12–15 kPa tasolle. Koska 2018 kesä oli kuiva, alkoi jännitys kesän
myötä selvästi kasvaa, jolloin syvimmällä jännitys oli n. 15 kPa ja lähempänä pintaa n. 20 kPa. Myös talvi 2018–2019 on aiheuttanut imupaineeseen selvää kasvua.

Kuva 6.39.

Maaveden jännitys Watermark-antureista km137.

Toinen tarkastelumenetelmä maaveden jännitykselle oli tensiometrit, jotka
asennettiin rakenteen pintaan. Tällöin pidempi 90 cm tensiometri ulottui maan
sisälle n. 50–60 cm ja lyhyempi 60 cm tensiometri n. 30 cm. Tensiometrit asennettiin hieman eri paikkoihin kohteesta riippuen. Km44 tensiometri oli kaapelikourun ulkopuolella, km98 tensiometrit luiskassa ja km137 tensiometrit jätkänpolulla. Tensiometreissa täytyy mitatusta alipaineesta vähentää vesipatsaan
paino, joka tarkoittaa 90 cm tensiometrilla noin 9 kPa vähennystä ja 60 cm tensiometrilla 6 kPa. Ajan myötä vedenpinta saattaa laskea, joten vähennettävää
painetta pitäisi laskea. Km98 90cm tensiometri on todennäköisesti vuotanut
aluksi, jolloin pinta on laskenut, sillä -9 kPa muutti mitatun paineen positiiviseksi. Kyseisellä tensiometrillä päädyttiin käyttämään 5 kPa vähennystä, jolloin tulokset olivat melko yhteneviä 60 cm tensiometrin kanssa. Tensiometrien
ongelmana on, että ne ovat vedellä täytettyjä muoviputkia, jotka jäätyminen voi
hajottaa. Näin kävi myös kohteella km44 90 cm tensiometrille, kuten kuvan 6.40
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tuloksista voidaan havaita. Lyhyempi tensiometri kesti 2019 syksyyn saakka.
Vuoden 2017 kesällä/syksyllä mitattu jännitystaso on selvästi pienempi kuin
Watermark-antureilla, noin 1–3 kPa. Alkuvuonna 2018 mittauksissa on nähtävissä jännityspiikkejä, jotka johtuvat maan routaantumisesta.
Huomattavaa on, että kesällä 2018 jännitys on ollut n. 20 kPa, joka on kaksinkertainen normaalitasoon verrattuna. Syksyllä 2018 keskimääräinen jännitys on pudonnut alle 10 kPa tasolle, joka kuvaa rakenteen vesimäärän lisääntymistä. Vuoden 2018 keväällä veden jännitys on kohonnut 13 kPa:han ja heinä-elokuun vaihteessa 9 kPa:han. Mitatut veden jännitykset ovat kuitenkin kauttaaltaan melko
pieniä verrattuna esimerkiksi viljelysmaista mitattuihin maaveden jännityksiin.

Kuva 6.40.

Km44 tensiometrit.
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Kilometrin 98 tensiometridata on selvästi vaihtelevampaa (kuva 6.41) kuin kilometrin 44. Mittausjakson alussa jännitys on ollut 5–6 kPa luokkaa, kunnes syksyn tullen jännitys on hieman laskenut. Talvella 2018 rakenne on jäätynyt, josta
on seurannut selvää imupaineiden kasvua, mutta on kuitenkin huhtikuussa palautunut takaisin perustasolleen. Kuiva kesä 2018 näkyy tämän kohteen mittauksissa todella hyvin, koska maaveden jännitys on 90 cm tensiometrissä kohonnut lähes 40 kPa:han ja 60 cm tensiometrissä yli 70 kPa tasolle. Näitä piikkihetkiä on kesän 2018 aikana kaksi kappaletta. Syksyllä tilanne on tasoittunut ja
talvi 2018–2019 oli hyvin leuto, jolloin jäätymisen aiheuttamaa imupainetta ei
esiintynyt. Kesällä 2019 mitattiin myös kohonneita jännitystasoja, jotka eivät
kuitenkaan yltäneet edellisen vuoden huipputasoille. Tuloksista on nähtävissä
myös veden poistuminen tensiometristä, sillä vesipatsaan oman painon vähennyksestä johtuen alipainetaso hieman laskee ajan kuluessa ja alkaa vuonna 2019
mennä nollan alapuolelle.

Kuva 6.41.

Km98 tensiometrit viikon keskiarviona.
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Hiekkaharjumaisen kohteen km137 mittauskausi tensiometrien osalta jäi hyvin
lyhyeksi, kuten kuva 6.42 osoittaa. Anturit ehtivät olla käytössä alle 2 kk, kun ne
jäivät jätkänpolulla ajaneen krossipyörän alle ja hajosivat. Tällä ajanjaksolla jännitys oli hyvin vakio, n. 5 kPa. Kipsiblokkiantureiden mittaama jännitys oli jonkun
verran isompi, mutta kuitenkin samassa suuruusluokassa.

Kuva 6.42.

Km137 tensiometrit viikkotasolla.
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Edellä esitetyt maaveden jännityksen mittaustulokset olivat viikon keskiarvoja.
Nämä kuvaavat hyvin vesipitoisuuden vaikutusta maan keskimääräiseen lujuuteen. Maaveden jännitystila vaihtelee kuitenkin nopeasti vesipitoisuuden mukaan, joten tarkasteluja on tehty myös päivätasolla kuvan 6.43 mukaisesti. Kuvassa on esitetty päivätason keskiarvon vaihtelu vuoden 2018 kesäkuusta heinäkuun alkuun kohteella km44. 60 cm tensiometrin mittaama jännitys on kuun
alussa ollut noin 10–12 kPa ja jännitys on kasvanut kuivan jakson myötä. Kesäkuun 19. päivä jännitystä on ollut noin 18 kPa, mutta kolme n. 5 mm sadepäivää
riittivät pudottamaan jännitystilan 3 kPa:han. Heinäkuun kolmannen päivän voimakas sade laski jännitystä vielä aavistuksen tästä.

Kuva 6.43.

Kohteen km44 päivätason vaihtelu tensiometreissä.
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Kuvassa 6.44 on esitetty mittaustulokset puolen tunnin välein jaksolta 17.6.–
22.6.2018, jolloin datassa näkyy paljon enemmän vaihtelua kuin aiemmin esitetyissä kuvissa. Tällöin voidaan havaita, että imupaine vaihtelee myös kellonajan
mukaisesti, eli ympäristön lämpötilalla on jonkin verran vaikutusta tuloksiin.
Ylempi KV-0,98 m Watermark-anturi on näyttänyt noin 10 kPa suurempia jännitystä kuin 60 cm tensiometri, eli noin 20–25 kPa-jännitystä. Syvemmällä -1,26 m
KV-tasolla jännitys on ollut hieman pienempi ja samassa tasossa kuin 60 cm
tensiometrin mittaukset. Datan perusteella 19.6. aamupäivällä on satanut vettä,
mutta tämän vaikutus on ollut melko pieni jännitystilaan. 21.6. on ollut selvästi
voimakkaampi sade, jolloin muutamassa tunnissa 60 cm tensiometrin jännitystaso on tipahtanut 17 kPa:sta 2 kPa:han. Hieman syvemmällä ollut Watermark
KV-0,98 m on reagoinut tähän viiveellä ja hieman miedommin, jolloin jännitys
putosi noin 10 tunnissa 7–8 kPa.

Kuva 6.44.

Kohteen km44 suodattamaton tensiometridata valitulta jaksolta.
Sateet selvästi laskivat veden jännitystasoja.
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Vastaavaa herkkyystarkastelua on tehty myös km98-kohteelle kuvan 6.45 mukaisesti. Kuvassa on esitetty ajanjakso 1.6.2018 30.7.2018 saakka. Pinnassa jännitys on ollut kesäkuun ajan n. 70 kPa ja syvemmällä olleen 90 cm tensiometrin
mittaama jännitys on myös lähtenyt kasvamaan reilun 10 kPa tasolta 60 kPa:han
saakka. Watermarkit olivat tällöin mittausalueensa ulkopuolella, joten niiden tuloksia ei ole esitetty tässä kuvassa. Pienemmät sateet lähinnä hidastivat 90 cm
tensiometrin mittaaman jännityksen kasvua, kunnes heinäkuun alussa voimakkaampi sade on pudottanut jännityksen hyvin nopeasti ensin 60 cm tensiometrista ja sitten 90 cm tensiometrista n. 5 kPa-tasolle. Rakenteen pinta on lähtenyt
tämän jälkeen kuivamaan nopeammin, kuten jännityksistä voidaan havaita,
mutta uusi sade palautti tilanteen entiselleen. Km137 suhteen samanlaista tarkastelua ei ollut järkeä tehdä, sillä antureiden lyhyen mittausjakson aikana ei
jännityksessä esiintynyt mitään mielenkiintoista vaan se pysyi suhteellisen vakiona kuvan 6.42 kaltaisesti.

Kuva 6.45.

Km98 sateen vaikutukset maaveden jännitykseen.

Maaveden jännitystä voidaan verrata suoraan mitattuihin pF-käyriin. Esitettyjen
käyrien (luku 3.6 ) ja tyypillisen n. 3–5 kPa jännitystason perusteella km44 vesipitoisuuden pitäisi olla tällöin rakenteessa 0,05–0,10 m3/m3 (kyllästysasteena n.
12–25 %), km98 0,1–0,2 m3/m3 (n.25–45 %) ja km137 0,05–0,15 m3/m3 (2–42 %).
Jännitysalue osuu hiekkamateriaaleilla jyrkän muutoksen kohtaan, jossa pF-luku
on 1,5–1,7. Verrattuna histogrammitarkasteluihin, tulokset ovat kutakuinkin linjassa tensiometrien syvyystasoon. Watermark-anturit sen sijaan mittaavat lähes kyllästyneestä kerroksestakin 10 kPa jännitystä, joka on epärealistista.
Maaveden jännityksen mittaukset todistivat sen, että olosuhteet selvästi vaikuttavat rakenteessa esiintyvän veden jännitystilaan. Mittausdatan perusteella
maaveden keskimääräinen jännitys kohteissa on melko pientä. Tulosten perus-
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teella vaikuttaa siltä, että hetkittäin, joko kuivalla jaksolla tai rakenteen routaantuessa, jännitykset vedessä kohoavat selkeästi, jolloin voisi olettaa, että rakenne
myös näennäisen koheesion kasvun myötä lujittuu. Näitä hetkiä on kuitenkin
mittausdatan perusteella ajallisesti melko vähän ajoittuen lähinnä kesän kuivimpiin jaksoihin. Km137 on kohteista kuivin ja siellä mitattiin n. 5 kPa suurempia
imupaineita. Kuivatusparannusten vaikutus jää tässä vaiheessa tutkimusta tekemättä, mutta olisi ollut mielenkiintoista nähdä, muuttuuko jännitys niiden
myötä.

6.8 Ojan vedenpinnan korkeudet kohteissa
Kohteista on mitattu ojan vedenpinnan korkeutta ultraäänianturin avulla. Kohteissa km44 ja km98 oli radan läheisyydessä ojat, joissa oli vettä. Km137 hiekkaharjulla oli harjun ja radan välissä painanne, jota mitattiin, mutta jossa ei mittausjakson aikana sulaan vuodenaikaan esiintynyt vettä. Ultraäänimittaus ojissa
oli uusi menetelmä, joka osoittautui vielä kehitystä kaipaavaksi. Kuten kuvasta
6.46 nähdään, ojissa kasvaa helposti kasvillisuutta ja mikäli yksikin heinä päätyy
sopivasti anturin eteen, se voi antaa virheellisiä tuloksia. Kasvillisuutta pyrittiin
aina raivaamaan huoltokäyntien yhteydessä. Toinen haaste liittyi käytettyjen
antureiden luotettavuuteen, sillä kaikkien kohteiden ultraäänianturit hajosivat.
Tarkemmassa selvittelyssä selvisi, että antureiden sisälle oli päässyt vettä
IP67-luokituksesta huolimatta. Vikaantuessaan anturit eivät välttämättä pimentyneet kerrasta, vaan tuloksissa alkoi esiintyä outoja vaihteluita ja välillä anturi
saattoi toimia myös oikein. Luonnollisesti talvisaikaan ojiin kertyvä lumi näkyi
”kohonneena vedenpintana”. Kaikkien näiden tekijöiden vuoksi ultraääniantureiden tuloksia on pyritty suodattamaan mahdollisimman hyvin, mutta yksittäisiin
piikkeihin tulee silti tuloksissa suhtautua tietyllä varauksella. Trendit ovat kuitenkin hyvin tunnistettavissa.

Kuva 6.46.

Km98 ojan vedenpinnan korkeuden mittausjärjestely.
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Kuvassa 6.47 on esitetty km44 ojan vedenpinnan tulokset. Kohteessa oli jokaisella huoltokäynnillä ojassa merkittävä määrä vettä. Oja, josta vedenpintaa mitattiin, on noin 10 m päässä radan keskiviivasta ja maasto aavistuksen vietti
ojaan päin. Vuoden 2017 kesällä pinta oli -1,83 m korkeusviivasta, kunnes syksyn
tultua vedenpinta kohosi vajaan 10 cm. Talvella lumi luonnollisesti peitti ojan.
Keväällä 2018 vedenpinta on ollut suunnilleen samassa tasossa kuin edeltävänä
kesänä, mutta esimerkiksi kesäkuussa sateet ovat nostaneet pintaa hetkellisesti
n. 7 cm. Syksyllä 2018 pinta kohosi edelleen, mutta on mahdollista, että anturin
edessä on ollut kasvillisuutta. Vuoden 2019 puolella vedenpinta on ollut aavistuksen korkeammalla kuin aiemmin, mutta loppujen lopuksi havaitut vedenpinnan korkeusvaihtelut ovat tässä kohteessa oletettuja pienempiä.

Kuva 6.47.

Sateen vaikutus ojan vedenpinnan tasoon km44-kohteessa
viikkotasolla.
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Kuvassa 6.48 on esitetty km98-kohteen vastaava tarkastelu. Vuonna 2017
vedenpinta on pysynyt aika tarkasti KV-1,55 m tasossa, vaikka sateita on ollut
runsaasti. Talvella 2017–2018 oja on täyttynyt lumesta, jonka jälkeen keväällä
vedenpinta on ollut alimmillaan -1,63 m KV:sta. Kesällä taso on hieman noussut
aina sateiden myötä siten, että syksyllä taso on ollut n. -1,2 m KV:sta. Vuoden
2018 lopulla vaihtelu on ollut voimakasta, joka viittaa mittausvirheeseen.
Samoin on ollut kesän 2019 aikana, jolloin anturin edessä on todennäköisesti ollut jotain tai anturi on alkanut vikaantua (se vaihdettiin syksyllä 2019). Anturin
vaihdon jälkeen taso on ollut hyvin sama kuin ennenkin.

Kuva 6.48.

Sateen vaikutus ojan vedenpinnan tasoon km98-kohteessa
viikkotasolla.

Ojan vedenpinnan vaihteluiden mittaamisen tulokset olivat osittain odottamattomia. Vedenpinnan vaihtelu sateiden vaikutuksesta oli näissä kahdessa kohteessa yllättävän pientä verrattuna siihen, mitä esimerkiksi tensiometrit ja kipsiblokkianturit antoivat odottaa. Pääsääntöisesti sateiden vaihtelut olivat 10 cm
luokkaa. Molempien kohteiden ojat vaikuttivat visuaalisen tarkastelun perusteella siltä, että niihin saattaisi kertyä vettä. Viikon keskiarvon käyttö toki eliminoi yksittäisen sateiden aiheuttamat piikit, mutta datan perusteella nekään eivät
olleet kovin merkittäviä ja niiden vaikutus katosi hyvin nopeasti.
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset
Radan kuivatuksen parantamisen vaikutuksia rakenteen toimintaan on tutkittu
Tampereen yliopistolla kahden tutkimushankkeen verran. Tietoa kuivatuksen
vaikutuksista on saatu tieteellisen kirjallisuuden kautta, eri kuivatustilanteiden
mallinnuksista, koekohteista sekä kattavasta laboratoriotestauksesta. Tässä luvussa esitetyt johtopäätökset kokoavat tärkeimmät asiat, jotka kuivatuksen parantamisen hyödyistä tällä hetkellä tiedetään.

7.1 Yhteenveto laboratoriokokeista
Laboratoriossa testattiin koekohteilta otettujen näytteiden ja hyvälaatuisen
refererenssimateriaalin lujuusominaisuuksia staattisilla kolmiaksiaalikokeilla ja
syklisen kuorman kestokykyä syklisillä kolmiaksiaalikokeilla. Staattisissa kokeissa lujuuden lisääntyminen näennäisen koheesion vaikutuksesta oli hyvin
suurta, jopa yli 90 % kyllästyneeseen tilaan nähden. Lujuuslisäystä alkoi muodostua eri kyllästysasteissa eri materiaaleissa. Km137 hienossa hiekassa lujuus
lähti kasvuun vasta kyllästysasteen laskiessa 25 % alapuolelle, kun taas km98materiaalissa lujuus alkoi loivasti lisääntyä jo 60 % alapuolella. Pääsääntöisesti
lujuuslisäys alkoi 40–50 % kyllästysasteessa. Kun arvoja verrataan kentältä mitattuihin kyllästysasteisiin, voidaan havaita, että tällaisia arvoja mitataan lähinnä alusrakenteen ylimmistä osista, joissa toisaalta on suurimmat liikennekuorman aiheuttamat pystyjännityslisäykset. Lisäksi kun huomioidaan, että lujuuslisäys alkoi vasta kasvaa näistä kyllästysastearvoista, on todennäköistä,
että kentällä on vaikea hyötyä tämän kaltaisesta materiaalien lujuuden lisääntymisestä merkittävissä määrin.
Syklisissä kokeissa havaittiin myös selvä vesipitoisuuden vaikutus. Tutkituilla
neljällä erilaisella materiaalilla oli hyvin erilainen kuormituskestävyys toistuvassa syklisessä kuormituksessa. Hyvälaatuinen referenssimateriaali kesti
kuormitusta parhaiten ja siinä tapahtuvat siirtymät pysyivät hyvin pieninä, kunnes materiaali murtui suurilla kuormitusvoimilla hyvin äkillisesti. Muissa materiaaleissa siirtymiä alkoi muodostua jo pienemmillä kuormitusvoimilla ja hajoamismekanismi oli virumisen kaltainen. Km44 ja km98 materiaaleissa muodonmuutokset todennäköisellä käyttöalueella olivat pieniä, mutta toisaalta näiden materiaalin kohdalla ei myöskään välttämättä saavutettu täysin kyllästynyttä tilaa. On todennäköistä, että pitkäjatkoisemman kyllästyksen jälkeen materiaalien kuormituskesto olisi hieman mitattuja heikompia. Km137-materiaali
osoittautui kuormituskestävyydeltään heikoimmaksi, sillä vesipitoisuuden kasvattaminen laski merkittävissä määrin materiaalin jo ennestään heikkoa kuormituskestävyyttä. Kyllästyneessä tilassa materiaali hajosi kuormatasoilla, joita
arvellaan laskelmien perusteella esiintyvän radan alusrakenteessa, mikäli akselipainot ovat 250 kN. Syklisten ja staattisten kokeiden eroavaisuus osoittautui
mielenkiintoiseksi, sillä staattisissa kokeissa lujuus pysyi käytännössä vakiona
yli 50 % kyllästysasteessa tehdyissä kokeissa. Näin ei käynyt syklisissä kokeissa,
vaan lujuus alkoi alentua km137-materiaalin kohdalla kyllästysasteen noustessa 35 %:sta 50 %:iin. Myös km44 ja km98 materiaaleilla oli havaittavissa lujuuden heikentymistä jo alle 80 % kyllästysasteissa. Näiden tekijöiden vuoksi
päädyttiin n. 70 % kriittiseen kyllästysasteeseen, jonka jälkeen ongelmat ovat
todennäköisiä.
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7.2 Yhteenveto kenttämittauksista
Km44
Siuntiossa sijaitseva km44-kohde osoittautui hyvin kosteaksi, kuten ennakkotietojen perusteella oli epäiltävissä. Alueen kuivatus ei ole kunnossa, mutta ongelma ei rajoitu pelkästään rataan vaan myös radan ulkopuolisiin kuivatusjärjestelyihin. Radan alla on paksuhko pehmeikkö, joka on todennäköisesti olennaisin tekijä radan jatkuvassa painumisessa. Painuminen oli havaittavissa radan rakennekerroksista, sillä raidesepelin kaltaista materiaalia löytyi yllättävän syvältä. Pystysuuntaiset siirtymämittaukset tukevat tätä havaintoa ja kohteen
keskimääräinen painumisnopeus oli seurantakohteista suurin. Mitatut vesipitoisuudet olivat suuria, mutta positiivisena tekijänä oli kuivan kesän 2018 näkyminen mittaustuloksissa selvänä kyllästysasteiden laskuna. Tämä antaa toivoa
siitä, että materiaalin vesipitoisuutta saadaan selvästi alemmaksi laskemalla
vedenpintaa alueella.
Km98
Peltoaukealla sijaitseva ”tyypillinen” ratapoikkileikkaus on koekohteena monimutkaisempi kuin km44. Kohde ei ulkoisesti ole läheskään niin kostean oloinen
kuin ensimmäinen, mutta yli 1,0 m syvyydellä korkeusviivasta kyllästysaste on
minimissään 60 %. Erikoiseksi asian tekee se, että syvemmällä olevien anturien
kyllästysaste pysyi seurantajakson aikana yllättävän vakiona ja suuria muutoksia ei tapahtunut sateiden tai kuivan kesän 2018 myötä. Laboratoriokokeiden perusteella materiaali sisälsi eniten hienoainesta ja mukana oli myös siltistä/savesta muodostuneita paakkuja. On siis todennäköistä, että tässä kohteessa
esiintyvä vesi on osittain kapillaarista vettä ja materiaalin suuren hienoainesmäärän vaikutuksesta materiaali myös pidättää hyvin vettä. Alle 1,0 m syvyydellä korkeusviivasta mitattiin myös alle 60 % kyllästysasteita. Tensiometrien ja
Watermark-antureiden mukaan kuivana ajanjaksona pintaosassa (KV-1,0 saakka) maaveden jännitykset nousivat selvästi ja toisaalta sateet saivat ne myöskin
laskemaan.
Materiaalina alusrakennemateriaali oli selvästi hyvin kapillaarista. Kapillaarinen
nousu jatkui kokeissa pitkään, joka viittaa myös huonoon vedenläpäisevyyteen.
Staattisissa kokeissa lujuuslisäys alkoi jo 60 % kyllästysasteessa ja syklisissä
kokeissa materiaalin kuormituskyky selvästi heikkeni kyllästysasteen noustessa. Kuitenkin kohteessa mitatut painumanopeudet olivat pienempiä kuin kohteessa km44. Tässä kohteessa esiintyi myös pientä viitettä siihen, että muodonmuutosnopeus olisi kasvanut 2018 syksyllä sateiden alkaessa, mutta mittausjakso jäi lyhyeksi päällysrakenteen vaihdon takia. Kohteelle on ollut suunnitteilla
stabilointi jo pitkään, joten on oletettavaa, että penkereen stabiliteetti ei ole nykytilassa kovin hyvä.
Mikäli vedenpintaa saadaan alueella laskettua kuivatuksen myötä, on todennäköisestä, että sillä voi olla vaikutusta routimiseen. Km98-materiaalissa voi tapahtua routimista, mikäli olosuhteet ovat sille suotuiset ja mittausjakson aikana
tästä saatiin lieviä havaintoja. Viime aikoina ei kuitenkaan ole ollut kovin kylmiä
talvia, joten suurempia routaongelmia ei ole esiintynyt. Kuormituskestävyyteen
kuivatusparannus voi aavistuksen vaikuttaa, mutta toisaalta kohteen alla on
pehmeikkö, joka oletettavasti painuu. Alusrakenteen alaosien vesipitoisuutta voi
olla vaikea saada alemmaksi kapillaarisen materiaalin takia, ellei pohjavedenpintaa saada koko alueella merkittävästi alennettua.
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Km137
Salossa sijaitseva hiekkaharjutyyppinen km137-kohde osoittautui tutkituista
kohteista kuivimmaksi. Alkuperäiset epäilykset mahdollisista yllätyksistä vesipitoisuuksissa osoittautuivat vääräksi, eikä mittausten perusteella havaittu
merkkejä siitä, että harjusta suotautuisi vettä radan rakenteisiin. Pohjavettä ei
mittauskohdassa esiintynyt eikä myöskään pintavettä harjun ja radan välisessä
notkokohdassa. Vesipitoisuusantureiden mittaamat kyllästysasteet vaihtelivat
syvyyden mukaan, mutta olivat pääosan ajasta alle 40 %. Kolmasosan mittausajasta havaittiin 40–60 % kyllästysasteita osassa mittauspisteitä, mutta tätä
suuremmat kyllästysasteet olivat hyvin lyhytkestoisia. Esimerkiksi 2018 keväällä sulamisaikaan rakenteen kyllästysaste nousi hetkellisesti lähelle 80 %.
Pystysuuntaista siirtymää kohteessa tapahtui vähän, mutta toisaalta EMMAtarkastelutulosten perusteella siirtymiä ei ollut erityisemmin odotettavissakaan. Kohteessa on esiintynyt nuolikorkeusvirhettä, mutta syytä siihen on vaikea arvioida. Syklisissä kuormituskokeissa km137-materiaali osoittautui yllättävän heikoksi, sillä sen lujuus heikkenee voimakkaasti materiaalin lähestyessä
kyllästynyttä tilaa. Materiaali on ainut, jossa alkoi tapahtua 250 kN akselipainolla arvioiduilla alusrakenteen kuormitusvoimilla merkittävää muodonmuutosta kyllästyneen tilan kokeessa. Osittain asiaa selittää se, että materiaali oli
helppoa kyllästää, jolloin päästiin korkeampaan kyllästystilaan kuin km44 ja
km98 materiaaleilla. Mikäli akselipainot Rantaradalla kuitenkin kasvavat ja
kuormitus osuu esimerkiksi kevään sulamishetkeen, voi alusrakenteessa alkaa
tapahtua kuormituskestävyyspuutteesta johtuvia muodonmuutoksia. Staattisessa kokeessa näennäinen koheesio alkoi kasvattaa lujuutta n. 25 % kyllästysasteella, joka kenttämittausten perusteella on saavutettavissa vain rakenteen
yläosassa. Tämä tarkoittaa sitä, että näennäisen koheesion tuomaa lujuuslisäystä on äärimmäisen vaikea saavuttaa, jolloin kuivatusparannuksen tehtävänä on lähinnä estää kyllästyneen tilan muodostuminen. Tällöin on syytä huolehtia, että mahdollisessa tulvatilanteessa pintavedet eivät keräänny eikä päädy
radan rakenteisiin.

7.3 Johtopäätökset
Tutkimushankkeen aikana tieto kuivatuksen parantamisen vaikutuksista lisääntyi merkittävästi. Kohteiden välillä on merkittäviä eroja vesipitoisuuksissa ja paikoitellen pohjavesi ulottuu alusrakennekerrokseen asti kuten Rantaradan kilometrillä 44 kävi. Yli 70 % kyllästysasteita esiintyi tarkastelukohteilla lähimmillään metrin etäisyydellä radan korkeusviivasta, mutta kevään sulamisaikaan tai
tulvatilanteen aikana korkeita kyllästysasteita saattaa esiintyä vielä ylempänäkin. Lähempänä tukikerrosta kyllästysaste oli koekohteilla tyypillisesti alle 40 %.
Vesipitoisuus kasvaa syvyyden suhteen materiaalin ominaisuuksien mukaisesti.
Runsaasti hienoainesta sisältävässä materiaalissa kapillaarinen nousu lisää rakenteen vesipitoisuutta, mutta kriittisiä yli 70 % kyllästysasteita esiintyy vain
pienellä alueella vedenpinnan yläpuolella (maks. 20 cm).
Tarkasteltujen materiaalien välillä oli selkeitä eroja kuormituskestävyydessä.
Kenttäkohteista otetut materiaalit olivat selvästi heikkolaatuisempia verrattuna
rakeisuudeltaan ohjekäyrien mukaiseen hyvälaatuiseen referenssimateriaaliin.
Henkilöliikenteen n. 160 kN akselipainoilla ei ulosmitata alusrakennemateriaalien ominaisuuksia, mutta 250 kN painolla erot materiaalien välillä kasvavat.
Mikäli välikerroksen alue, jossa on vielä selvästi eristyskerrosta suurempaa
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kuormituksesta johtuvaa pystyjännityslisäystä, on jatkuvasti lähellä kyllästynyttä tilaa, voi heikkolaatuisimmissa materiaaleissa, jotka poikkeavat merkittävästi alusrakennemateriaalin ohjerakeisuuksista, tapahtua tässä kerroksessa
merkittävää deformaatiota. Näin käy esimerkiksi km137 materiaalilla. Mikäli
kuormitukset ovat kaluston vikojen tai radan epäjatkuvuuskohdan takia suurempia kuin 250 kN staattinen kuormitus, voi pysyviä muodonmuutoksia syntyä
myös paremmilla materiaaleilla, erityisesti kun vesipitoisuus on suuri. Huonosti
kuivatetuissa kallioleikkauksissa kuormitukset ja vesipitoisuus voivat olla yllättävän suuria rakennekerrosten ollessa ohuita. On kuitenkin huomattava, että
kosteita olosuhteita ei esiinny kuin osan aikaa vuodesta, jolloin deformaatiota ei
muodostu heikoimmissakaan materiaaleissa tyypillisesti koko aikaa.
Edellä esitetty johtopäätös selittää myös sitä, miksi edellisessä kuivatusraportissa ei havaittu merkittävää geometrian pysyvyyden paranemista tarkastelukohteilla kuivatustoimenpiteistä huolimatta. Myös tässä tutkimuksessa tarkasteltiin lyhyesti Seinäjoki–Vaasa ROPE-kohteita, mutta niistä ei käytetyllä tarkastelumenetelmällä löytynyt riittävän selkeitä viitteitä parantuneesta geometriasta tarkastelujaksolla. Viime talvet ovat olleet myös melko leutoja, joten routaongelmia ei ole rataverkolla pahemmin esiintynyt ja siten kuivatustoimenpiteiden vaikutusta niihin on vaikea arvioida. On kuitenkin todennäköisestä, että
toimiva kuivatus vähentää ongelmia.
Heikkolaatuisten, huonosti kuormitusta kestävien materiaalien tunnistaminen
kentältä on vaikeaa. Testattu DCP-laite Panda2 reagoi pääasiassa muuttuvaan
kuivairtotiheyteen. Parhaalla referenssimateriaalilla mitattiin alhaisia kärkivastuksia, joten tämän tyyppisellä laitteella ei voida tunnistaa materiaalien ominaisuuksia kentällä. Tehtyjen kapillaarikokeiden perusteella myös kapillaarinen
nousukorkeus on materiaalien hyvyyden mittaamisessa epävarma menetelmä.
Näyttää siltä, että yksinkertaisin keino arvioida materiaalien kuormituskestävyyttä on rakeisuuskäyrä. Nykyisen InfraRYL-ohjeistuksen mukainen eristysvälikerrosmateriaalin rakeisuusohje on hyvä, kunhan rakeisuusjakauma ei ole
liian jyrkkä varsinkin silloin, kun keskiraekoko on lähellä hienon pään rajaa. Erityisesti välikerroksen laatuun kannattaa kiinnittää huomiota, sillä laskelmien
mukaan alusrakenteen muodonmuutokset tapahtuvat pääasiassa tässä kerroksessa.
Tutkimuksesta saadut tulokset antavat selkeän kuvan siitä, että kuivatustoimet
tulisi kohdistaa erityisesti paikkoihin, missä kyllästynyt vyöhyke on erityisen
korkealla. Karkeana rajana voidaan pitää n. 1,5 m syvyyttä korkeusviivasta. Jos
materiaalit ovat rakeisuudeltaan ohjekäyrien mukaisia ja hyvälaatuisia, ei tätä
ylemmäksi ulottuva vedenpintakaan todennäköisesti aiheuta ongelmia, mikäli
kuormitus ei ole erityisen suurta esim. epäjatkuvuuskohdan vuoksi. Muuttuva ilmasto tulee huomioida radan kunnossapidossa, jotta kasvavat sademäärät sekä
sateiden voimakkuudet eivät aiheuta tulvatilanteita radalle, jolloin heikkolaatuiset materiaalit ovat kestokykynsä äärirajoilla. Pintavesien päätymistä radan rakenteeseen tulee välttää varsinkin, jos rakenne on talven jäljiltä vielä osittain
jäässä.
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7.4 Jatkotutkimustarpeet
Merkittävin jatkotutkimustarve on koekohteiden kuivatusparannusten seuranta
ja analysointi, jotka jäivät tämän projektin aikana tekemättä. Kuivatusparannusten toteutuksella pystytään selvittämään, saadaanko yksinkertaisilla kuivatustoimilla (salaojat, ojien syventäminen) rakenteen vesipitoisuutta laskemaan.
Nykyisestä projektista saatujen tietojen perusteella kuivatusparannusten toimivuus tulee olemaan pitkälti kiinni siitä, että saadaanko pohja/orsivedenpintaa
koekohteilla laskemaan. Toinen kiinnostava asia on, että vaikuttavatko parannukset geometrian pysyvyyteen. Mikäli tehdyt johtopäätökset ovat oikeita, vaikutukset kuormituskestävyyteen ovat todennäköisesti nykyisellä kuormitustasolla vähäiset. Routimiseen kuivatustoimenpiteillä voi olla vaikutusta, mutta
koekohteet ovat melko etelässä ja talvet ovat olleet viime aikoina varsin leutoja.
Tulevaisuudessa on myös järkevää laajentaa tietoa rakenteiden vesipitoisuuksista ja niiden yhteydestä siirtymiin. On todennäköistä, että etelän ja pohjoisen
Suomen välillä on eroavaisuuksia, sillä pohjoisessa rakenteet jäätyvät syvemmältä, jolloin kevään sulamispehmenemisen aiheuttamat korkeat kyllästysasteet rakenteen yläkerroksissa voivat aiheuttaa pysyviä muodonmuutoksia. Hyvänä pohjana tämän kaltaiselle tarkastelulle voisi toimia jo käytössä olevat routaseuranta-asemat, joista on kertynyt runsaasti mittausdataa. Myös kallioleikkausten toimivuutta on syytä tarkastella paremmin, koska niissä rakennekerrokset ovat ohuita ja pahimmassa tapauksessa alusrakenne voi olla lähes kyllästyneessä tilassa.
Kolmantena kohteena olisi syytä kehittää tarkastelumenetelmiä, joilla voitaisiin
helpommin tunnistaa radalta kohdat, joissa kyllästynyt vesivyöhyke ulottuu ylhäälle asti. Näiden tunnistaminen on kriittistä, jotta kuivatustoimenpiteet voidaan kohdistaa oikeisiin paikkoihin. Yksi mahdollinen pitkäaikainen tarkastelumenetelmä voisi olla ”rakennevesiputken” kehittäminen. Tämä mukailisi pohjavesiputkea, mutta tarkastelusyvyydeksi riittäisi rakennekerrosten paksuus.
Tämän kaltainen mittalaite voisi olla helposti ja edullisesti toteutettavissa nykyisellä IoT-tekniikalla.
Neljäntenä materiaalien testauksessa olisi syytä selvittää tarkemmin, poikkeaako käytetty pystysuuntainen kuormitus selvästi todellisesta kuormituksesta.
Junaliikenne aiheuttaa maastossa kuormittavan pääjännityssuunnan kiertymisen kuorman edetessä raiteilla. Tämän kaltainen kuormitus poikkeaa suorasta
pystysuuntaisesta kuormituksesta. Myös mahdolliset junaliikenteen eri taajuiset kuormitusvoimat/tärinät voivat muuttaa kohteiden käyttäytymistä. Yksi tarkasteluvaihtoehto olisi monitoroida kohde, jossa esiintyy suuria vesipitoisuuksia
ja ylittävä junaliikenne aiheuttaa tärinää.
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Mitatut volumetriset vesipitoisuudet
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Km44 volumetrisen vesipitoisuuden keskiarvot kuukausitasolla.
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