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TIIVISTELMÄ 

Tien rasitukset tieverkossa: HCT- ja muiden puunkuljetusyhdistelmien vaikutusten 

vertailu 2016-2017, Loppuraportti 

Veikko Pekkala, Mauri Haataja 

Oulun yliopisto, Koneensuunnittelun tutkimusyksikkö 

Tutkimus 2018, 106 s. + 29 s. liitteitä 

Tutkimus oli EAKR:n, Metsätehon ja Liikenneviraston rahoittama kokonaisuus, jonka 

tavoitteena oli määrittää HCT -yhdistelmien rasitusvaikutuksia tienrunkoon. Tutkimus 

tehtiin vertaamalla Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) myöntämillä poikkeusluvilla 

ajavien puutavaran kuljetuksessa käytettävien HCT -yhdistelmien ja nykyisten 

määräysten mukaisten ajoneuvoyhdistelmien aiheuttamia rasitusvaikutuksia 

erityyppisten teiden rakenteeseen.  

Vuoden 2017 aikana suoritettiin mittauksia Pohjois-Suomen tiestössä viidessä 

mittauskohteessa, jotka edustavat erilaisia päällystettyjä teitä ja sorateitä. 

Ajoneuvoyhdistelminä mittauksissa toimiva 104 tn 13-akselinen, 84 tn 10-akselinen, 76 

tn 9-akselinen, 64 tn 7-akselinen ja 60 tn 7-akselinen puunkuljetusyhdistelmätyyppi. 

Liikenteen kuormittamaan tierakenteeseen syntyy jokaisella ylityskerralla taipumia ja 

niistä johtuvia jännityksiä ja muodonmuutoksia. Tierakenteessa ilmenevät jännitykset  ja 

muodonmuutokset pyrittiin selvittämään ajoneuvojen yliajomittauksien ajalta 

instrumenteista saatavan tiedon perusteella.  

Päällystetyillä teillä tavoitteena oli suorittaa mittaukset mahdollisimman pitkälle tien 

rakennetta rikkomattomilla menetelmillä. Tien pinnan taipumamittaukset päätettiin tehdä 

tien rakenteita rikkomatta venymäliuskoilla asfaltin alapinnan sijaan yläpinnasta (n. 1-2 

cm syvyydeltä). Tämän lisäksi tiessä tapahtuvia painumia ja muutoksia tarkasteltiin 

mittaamalla tien pinnan urakehitystä sekä kosteusprofiilin kehittymistä tien rakenteissa ja 

alusmaassa. 

Soratiemittausten yliajojen rasituksen vaikutuksia tien rakenteeseen seurattiin 

maanpaine- ja huokosvedenpaineantureilla, joiden pohjalta analysoitiin rasituksen 



jakautumista sekä mahdollista veden pumppautumista tien rakenteissa. Lisäksi mitattiin 

urautumisen kehittymistä tien pinnassa sekä tien kosteusprofiilin kehittymistä tien 

rakenteissa ja alusmaassa.  

Kussakin mittauskohteessa järjestettiin mittauspäivä, jonka aikana puutavarayhdistelmät 

ajoivat mittaussuoran useampaan kertaan ennalta määrätyllä keskinopeudella. Tien 

rasitusta kasvatettiin mittauspäivän aikana laskemalla keskinopeutta ja tihentämällä 

yliajojen välistä aikaa. Lisäksi päällystetyillä tiekohteissa ajettiin ”maksimikuormalla” 

kolmen yhdistelmän muodostamassa tiiviissä jonossa. Poikkeuksena oli Rovaniemi, jossa 

jatkuvatoiminen mittausjärjestelmä mittasi venymäliuskoilla kaikkea mittauspisteen ohi 

menevää liikennettä 10 viikon aikana. 

Mittauksissa havaittiin eroja tien pinnan painuman ja urakehityksen ja kosteusprofiilin 

kehittymisen osalta. Eroihin näyttivät vaikuttavan mm. pohjamaa (mm. pohjamaan 

vaihtuminen), tien rakenteiden materiaaliominaisuudet ja paksuudet (varsinkin sorateillä 

suuret vaihtelut), rakenteiden tiiviys varsinkin sorateillä (Ylikiiminki: pintakäsittely), 

ympäristöolosuhteet (mm. päällysteen lämpötila, rakenteiden kosteus), ajonopeus 

(rasitusaika), ylitysten välinen aika (palautumisaika) ja ajolinja (perässä tulevat renkaat 

tasoittavat edellisten aiheuttamat urat).  

Mittauskohteiden mittauspisteissä ei havaittu mittauspäivän olosuhteissa pumppautumis-

ilmiötä tien rakenteissa. 

Mittausolosuhteissa päällystetyillä teillä erityisen paksupäällysteisessä ja rakenteisessa 

tiekohteessa yhdistelmien eroavaisuuksilla ei näyttäisi olevan niin suurta vaikutusta 

vasteisiin kuin ohutpäällysteisellä tiellä. Mittausolosuhteissa ohutpäällysteisessä, 

ohutrakenteisessa ja turvemaalle rakennetulla tiellä vasteet ja vaste-erot sen sijaan ovat 

selvempiä. 

Soratiekohteissa mittaukset olivat haastavampia suorittaa kuin päällystetyillä teillä, mm. 

tien rakenteet ja alusmaan vaihtelut voivat olla merkittäviä lyhyelläkin matkalla. 

Mittaussuoran matkalla oli selvästi huonompia kohtia kuin mittauspiste ja 

todennäköisesti nämä kohdat vaurioituvat huonoissa olosuhteissa nopeammin kuin 

mittauspisteen kohta. 



Mittaustulosten perusteella riippuvuuksia yksittäisten ajoneuvoyhdistelmien (7-, 9-, 10- 

ja 13-akseliset) ja niiden aiheuttaman tien urakehityksen tai kosteusprofiilin muutoksien 

välille ei pystytty määrittämään (vaatii tarkempaa tutkimusta). Edellisestä johtuen 

määriteltiin laskennallisesti ajoneuvoyhdistelmien tien pintaan hetkellisesti aiheuttama 

”kuopan tilavuus” sekä päällysteissä tiekohteissa, että soratiekohteissa. Päällysteillä 

”kuopan tilavuus” perustui venymäliuskamittauksiin ja sorateillä maanpainemittauksiin. 

”kuopan tilavuuden ja yhdistelmien nettokuormien välille määriteltiin suhdeluku. 

Suhdeluku on kuitenkin suuntaa-antava, eikä sitä voi käyttää sellaisenaan osoittamaan 

yhdistelmien kuormitusvaikutuksia tien rakenteisiin koska ”kuopan syvyydelle” ei ole 

määritelty vauriokerrointa. 

Kokonaisuutena käytetyillä mittausmenetelmillä ei 9- ja 10-akselisen 

puunkuljetusyhdistelmän välille saatu merkittäviä eroja (vaatii tarkempaa tutkimusta). 

Sorateillä huokospainemittaustulosten perusteella eroja 7-akselisen ja 9/10-akselisten 

välillä olivat todennettavissa mittauspäivän olosuhteissa ajettaessa erittäin hitaasti (10 

km/h) samoja ajolinjoja. 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että HCT-yhdistelmien ja niiden kuljetusten 

suunnittelussa kannattaisi kiinnittää huomiota ainakin ajokäyttäytymiseen sorateillä. 

Yhdistelmien tulisi ajaa tietä pitkin suhteellisen nopeasti mutta kuitenkin välttäen 

aiheuttamasta liikaa dynaamista kuormitusta. Lisäksi tiellä pysähtymistä pitäisi välttää 

samoin kuin samoilla ajolinjoilla (ajourilla) ajamista. 

 

Asiasanat: Tien rasitus, HCT-ajoneuvoyhdistelmä 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja käytetyt menetelmät 

Tutkimus oli kokonaisuutena EAKR, Metsätehon ja Liikenneviraston rahoittama 

kokonaisuus. Päärahoittajana tietutkimuksien osalta oli vuonna 2016  EAKR ja vuonna 

2017 Metsäteho. Tähän raporttiin on koottu yhteen kummankin vuoden tulokset.  

Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää HCT -yhdistelmien rasitusvaikutuksia 

tienrunkoon. Tutkimus tehtiin vertaamalla Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) 

myöntämillä poikkeusluvilla ajavien puutavaran kuljetuksessa käytettävien HCT -

yhdistelmien ja nykyisten määräysten mukaisten ajoneuvoyhdistelmien aiheuttamia 

rasitusvaikutuksia erityyppisten teiden rakenteeseen.  

Vuoden 2017 aikana suoritettiin mittauksia Pohjois-Suomen tiestössä viidessä 

mittauskohteessa, jotka edustavat erilaisia päällystettyjä teitä ja sorateitä. Mittauskohteet 

pyrittiin valitsemaan HCT- puutavarayhdistelmien ajoreittien varsilta. Päällystetyissä 

teissä haettiin Rovaniemen kaupungin teollisuusalueella sijaitsevan kohteen lisäksi kahta 

kohdetta, joista toinen edustaisi vahvarakenteista ja toinen ohutrakenteista päällystetietä. 

Soratiekohteita etsittäessä haettiin tieosuuksia, joissa ajetaan raskaalla liikenteellä ilman 

ongelmia tien rakenteiden ollessa kuivia mutta joissa voidaan joutua miettimään raskaan 

liikenteen käyttöä huonoissa keliolosuhteissa. Mittauskohteiksi valikoitui kaksi 

päällystettyä paksurakenteista tietä (Rovaniemi ja Vuojärvi), yksi päällystetty 

ohutrakenteinen tie (Vuotso) sekä kaksi soratietä (Oulu-Ylikiiminki ja Kuhmo). 

Mittauskohteet on kuvattu tarkemmin kappaleissa 2.4 – 2.8. 

Päällystetiekohteissa Vuojärvellä, Vuotsossa ja Rovaniemellä HCT- 

ajoneuvoyhdistelminä toimivat Ketosen Kuljetus Oy:n 104 tn 13-akselinen 

puunkuljetusyhdistelmä ja P&A Trans Oy:n 84 tn 10-akselinen puunkuljetusyhdistelmä. 

HCT -yhdistelmien mittaustuloksia verrattiin Lapin ammattiopiston (LAO) 64 tn 7-

akselisen puunkuljetusyhdistelmän tuloksiin. Edellä mainittujen yhdistelmien lisäksi 

Rovaniemen mittauspisteessä mitattiin kaikkia mittauspisteen ylittäviä 7- ja 9-akselisia 

yhdistelmiä. Soratiekohteissa HCT -yhdistelmänä toimi O Malinen Oy:n 84 tn 10-
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akselinen puunkuljetusyhdistelmä. Verrokkeina toimivat O Malinen Oy:n 76 tn 9-

akselinen sekä Ylikiimingissä Oulun seudun ammattiopiston ja Kuhmossa Kainuun 

ammattiopiston 60 tn 7-akseliset puun-kuljetusyhdistelmät. Mittauksissa käytetyt 

ajoneuvoyhdistelmät ovat kuvattu tarkemmin kappaleessa 2.3 ja yhdistelmien painot 

mittauspäivinä liitteessä 3. 

Liikenteen kuormittamaan tierakenteeseen syntyy jokaisella ylityskerralla taipumia ja 

niistä johtuvia jännityksiä ja muodonmuutoksia. Tierakenteessa ilmenevät jännitykset  ja 

muodonmuutokset pyrittiin selvittämään ajoneuvojen yliajomittauksien ajalta 

instrumenteista saatavan tiedon perusteella.  

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää HCT -yhdistelmien aiheuttaman 

liikennerasituksen vaikutuksia tiestön rakenteeseen. Päällystettyjen teiden osalta 

perinteisesti liikennerasituksen vaikutuksia tien rakenteeseen on tarkasteltu keskittymällä 

lähinnä kahteen vauriomekanismiin. Vauriomekanismit ovat sidottujen 

päällystekerrosten väsyminen ja halkeilu sekä tien rakennekerrosten ja alusmaan 

painuminen/deformoituminen.  

Asfalttitiemittauksissa tavoitteena oli suorittaa mittaukset mahdollisimman pitkälle tien 

rakennetta rikkomattomilla menetelmillä. Tien pinnan taipumamittaukset päätettiin tehdä 

tien rakenteita rikkomatta venymäliuskoilla asfaltin alapinnan sijaan yläpinnasta (n. 1-2 

cm syvyydeltä). Venymäliuskamittaukset suoritti Oulun yliopisto. Etukäteen oli tiedossa, 

että asfaltin venymien/puristumien mittaamiseen perustuvat menetelmät soveltuvat 

parhaiten selittämään tien vaurioitumismekanismia paksupäällysteisillä (>80 mm) ja  -

rakenteisilla teillä joissa asfaltin väsymisellä on pohjamaan painumaa suurempi vaikutus 

tien vaurioitumiseen kuin ohutpäällysteisillä (<80 mm) ja -rakenteisilla teillä. 

Päällystetyillä teillä tien rakenteiden ja alusmaan painumia ja muutoksia tarkasteltiin 

mittaamalla tien pinnan urakehitystä sekä kosteusprofiilin kehittymistä tien rakenteissa ja 

alusmaassa. Ura- ja kosteusprofiilimittaukset suoritti Roadscanners Oy. 

Soratiemittausten tavoitteena oli ymmärtää soratien sitomattomista kerroksista koostuvan 

rakenteen käyttäytymistä yliajojen aikana ja verrata tulosten pohjalta HCT -yhdistelmien 

ja referenssiyhdistelmien rasituksen vaikutuksia mittauskohteena olevan tien 

rakenteeseen. Yliajojen rasituksen vaikutuksia tien rakenteeseen seurattiin maanpaine- ja 
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huokos-vedenpaineantureilla, joiden pohjalta analysoitiin rasituksen jakautumista sekä 

mahdollista veden pumppautumista tien rakenteissa. Huokospainemittaukset suoritti 

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja maanpainemittaukset Oulun yliopisto. Lisäksi 

mitattiin urautumisen kehittymistä tien pinnassa sekä tien kosteusprofiilin kehittymistä 

tien rakenteissa ja alusmaassa. Nämä mittaukset suoritti Roadscanners Oy.  

Edellä mainittujen mittausten lisäksi Mitta Oy suoritti kaikkien tiekohteiden 

kantavuusmittaukset ja näytteenotot.  
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2 MITTAUSJÄRJESTELYT  

2.1 Yleiskuvaus 

Liikenteen kuormittamaan tierakenteeseen syntyy jokaisella ylityskerralla taipumia ja 

niistä johtuvia jännityksiä ja muodonmuutoksia. Ajoneuvojen yliajomittauksina 

suoritettavissa mittauksissa pyrittiin selvittämään instrumenteista saatavan tiedon 

perusteella tierakenteessa ilmenevät jännitykset ja muodonmuutokset. Kuvassa 1 on 

projektin mittaussuunnitelma.  
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Kuva 1. Mittaussuunnitelma 
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2.2 Käytetyt mittausmenetelmät 

Käytetyt mittausmenetelmät on kuvattu seuraavissa kappaleissa lyhyesti. Tarkempi 

kuvaus mittausjärjestelmän osa-alueista löytyy liitteestä 1. 

 

2.2.1 Tien päällystekerroksen taipumamittaukset 

Oulun yliopisto suoritti tien päällystekerroksen taipumamittaukset venymäliuskoilla 

päällystetiekohteissa Vuojärvellä, Vuotsossa ja Rovaniemellä. Venymäliuskoilla 

mitattiin tien pinnasta hetkittäistä pitkittäissuuntaista venymää/puristumaa tilanteessa, 

jossa erilaiset ajoneuvoyhdistelmät ajoivat tiehen rakennetun anturikentän päältä.  

2.2.2 Urasyvyysmittaukset 

Roadscanners Oy suoritti urasyvyysmittaukset mittausautossa olevalla 2D-

laserskannerilla mittauspäivien aikana Vuojärvellä, Vuotsossa, Ylikiimingissä ja 

Kuhmossa. Mittaustulosten pohjalta saatiin tieto ajoneuvokohtaisesti ylityskerran 

aiheuttamasta tien pinnan urasyvyyden muutoksista ja mittauspäivän lopuksi pysyvästä 

urasyvyyden muutoksesta. 

2.2.3 Kosteusprofiilimittaukset 

Roadscanners Oy suoritti kosteusprofiilimittaukset mittausautossa olevalla maatutkalla 

mittauspäivien aikana Vuojärvellä, Vuotsossa, Ylikiimingissä ja Kuhmossa. 

Mittaustulosten pohjalta saatiin tieto ajoneuvokohtaisesti ylityskerran aiheuttamasta 

kosteusprofiilin muutoksista tien rakenteissa ja alusmaassa. 

2.2.4 Huokospainemittaukset 

Tampereen teknillinen yliopisto suoritti mittauspisteen kohdalla huokospainemittaukset 

neljällä syvyydellä mittauspäivien aikana soratiekohteissa Ylikiimingissä ja Kuhmossa. 

Mittaustulosten pohjalta saatiin tieto ajoneuvokohtaisesti ylityskerran aiheuttamasta 

hetkellisestä ja kumulatiivisesta huokospaineen muutoksesta tien rakenteissa ja alusmaan 

pinnalta. Mittauspäivän lopuksi saatiin koko mittauspäivän kumulatiivinen  muutos. 
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2.2.5 Maanpainemittaukset 

Oulun yliopisto suoritti mittauspisteen kohdalla maanpainemittaukset kahdelta 

syvyydeltä mittauspäivien aikana soratiekohteissa Ylikiimingissä ja Kuhmossa. 

Mittaustulosten pohjalta saatiin tieto ylityksen aikaisesta hetkellisestä paineen 

(pystysuuntainen jännitys) muutoksesta tien rakenteissa. 

2.2.6 Kantavuusmittaukset 

Mitta Oy suoritti kantavuuden mittaamisen kaikissa mittauskohteissa KUAB -

pudotuspainolaitteistolla. Mittaustulosten pohjalta saatiin pistemäinen tieto 

mittauspisteen ja mittaussuoran kokonaiskantavuuksista (E2). 

Kantavuusmittaustuloksista saatiin laskettua kerroskohtaiset kantavuusmoduulit (E-

moduulit) Roadscanners Oy:n RoadDoctor Pro- ohjelmalla. 

2.2.7 Kerrospaksuuksien mittaaminen 

Roadscanners Oy suoritti kerrospaksuuksien mittaamisen kaikissa mittauskohteissa 

maatutkalaitteistolla. Mittaustulosten pohjalta saatiin määriteltyä mittauspisteen ja 

mittaussuoran tien kokonaisrakenteen ja kerroskohtaiset paksuudet. Tietoa tarvittiin sekä 

mittauspisteen tarkan paikan valinnassa että mittaussuoran kerroskohtaisten 

kantavuusmoduulien (E-moduulien) laskemiseen. 

2.2.8 Tien rakennekerrosmateriaalien ominaisuuksien määrittäminen 

Roadscanners Oy:n rakennekerrosanalyysin pohjalta Mitta Oy suoritti mittaussuorilla ja 

mittauspisteillä näytteenotot (1-3 kpl / mittaussuora). Näytteet analysoitiin Oulun 

yliopiston laboratoriossa, jossa näytteille suoritettiin rakeisuuden sekä vesipitoisuuden 

määrittäminen. Sidottujen kerrosten näytteiden analysointi suoritettiin Oulun 

ammattikorkeakoulun Asfaltti- ja Geotekniikan laboratoriossa. 

2.3 Mittauksissa käytetyt ajoneuvoyhdistelmät  

Tutkimuksen mittausosiot suoritettiin ajoneuvojen yliajomittauksina vuoden 2017 aikana 

kolmessa päällystetiekohteessa ja kahdessa soratiekohteessa. Yliajomittauksiin 
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osallistuivat päällystetiekohteissa Ketosen Kuljetuksen 104 tn, P&A Trans Oy:n 84 tn ja 

Lapin ammattiopiston 64 tn painoiset puutavarayhdistelmät. Soratiekohteisiin 

osallistuivat Kuljetusliike O Malinen Oy:n 84 tn ja 76 tn sekä Oulun seudun 

ammattiopiston 60 tn ja Kainuun ammattiopiston 60 tn yhdistelmät. Yhdistelmät ovat 

HCT -ajoneuvoyhdistelmiä lukuun ottamatta ammattiopistojen 60 tn yhdistelmiä, jotka 

ovat tavanomaisia 7-akselisia täysperävaunuyhdistelmiä sekä O Malinen Oy:n 76 tn 

kokonaismassan yhdistelmää, joka on tavanomainen 9-akselinen 

täysperävaunuyhdistelmä. 84 tn yhdistelmät ovat 10-akselisia täysperävaunuyhdistelmiä 

ja 104 tn yhdistelmä 13-akselinen vetoauton, puoliperävaunun ja varsinaisen perävaunun 

yhdistelmä. Tarkemmat tiedot mm. mittauspäivien aikaisista ajoneuvoyhdistelmien 

painoista löytyvät liitteestä 3. Edellisten lisäksi Rovaniemellä mitattiin 

verrokkiyhdistelminä liikenteen seassa ajaneita muita 7-akselisia yhdistelmiä. 

Huomioitavaa on, että tutkimuksessa käytetyissä 7-akselisissa yhdistelmissä oli enemmän 

paripyöriä kuin sallitussa minimikokoonpanossa. 

2.4 Mittauskohde 1 - Vuojärvi - Rovaniementie 

2.4.1 Yleiskuva 

Vuojärven varalaskusuoran valinnalla haettiin mahdollisimman vahvarakenteista ja -

päällysteistä tietä vastakohdaksi ohutrakenteiselle ja -päällysteiselle Vuotson kohteelle. 

Vuonna 2016 tien keskivuorokausiliikenne oli 1396.  Itse varalaskusuoralla ajoradan 

kokonaisleveys on 40 metriä ja suoran matkalla kulkee neljä kaistaa rinnakkain (+ 2 

leveää pengertä).  Mittauksia varten tien kaksi keskimmäisintä ajokaistaa eristettiin 

muulta liikenteeltä 900 metrin matkalta. Kuvassa 2a näkyy muusta liikenteestä eristetty 

mittaussuora. 
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Kuvat 2a ja 2b. Vuojärven mittaussuora 

2.4.2 Valmistelut ennen mittauspäivää 

Roadscanners Oy määritteli tien rakennekerrosten paksuudet maatutkalla. Kuvassa 3 on 

mittaussuoran rakennekerrokset maatutkauksen perusteella. 

 

Kuva 3. Rovaniementien rakennekerrokset. Kuvassa edetään etelästä (vasen) pohjoiseen 

(oikea). Mittauspisteessä olevien venymäliuskojen sijainti on merkitty keltaisella viivalla 

(kuva: Roadscanners Oy). 

Tien historiatiedoista löytyi vuonna 1982 laadittu rakenteellinen 

tyyppipoikkileikkauskuva. Tien silloiset sidotut kerrokset olivat AB25/125 0-5 cm ja 

KAB16/60 5-7,5 cm syvyyksillä. Päällystekerroksia on ajan kuluessa lisätty edellisten 

kerrosten päälle.  

Vuonna 2017 mittaussuoralla maatutkauksen perusteella tien päällystekerrospaksuus oli 

27 -31 cm  ja kokonaisrakennepaksuus vaihteli välillä 1,4-1,9 metriä. Mittauspisteen 
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kohdalta otetun näytteen perusteella sidotun kerroksen materiaali oli AB16 ja 

sitomattomat kerrokset olivat hiekkaa ja hiekkaista soraa.  

Näytteenoton yhteydessä tehtiin muutamia havaintoja, jotka näkyvät kuvissa 4a ja 4b. 

Tien sidottujen kerrosten välissä oli kostea kerros. Lisäksi sidotut kerrokset eivät olleet 

hyvin kiinnittyneitä toisiinsa.  

 

Kuvat 4a ja 4b. Havaintoja näytteenoton yhteydessä. 

 

Mittauspisteessä tien ylimpien kerrosten materiaalit ja –paksuudet samoin kuin 

kerrosmateriaalien rakeisuuskäyrät ja lasketut E-moduulit löytyvät liitteestä 4. 

Mittauspisteen kohdalla pohjaveden pinnan korkeutta ei mittauspäivänä mitattu.  

KUAB -pudotuspainolaitteilla mitattujen kantavuusmittausten perusteella 

mittaussuoralla tien kokonaiskantavuuden keskiarvo oli yli 804 MN/m2, minimikohdan 

ollessa 642 MN/m2 ja maksimikohdan ollessa  1040 MN/m2. Mittauspisteessä 

kokonaiskantavuus oli noin 900 MN/m2. Kantavuuden vaihtelut Vuojärven 

mittaussuoralla näkyvät kuvassa 5 (ylin viiva). 
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Kuvat 5a ja 5b. Kantavuuden (E2) vaihtelut eri kohteiden mittaussuorilla 

pudotuspainomittausten perusteella. 

Oulun yliopisto asensi 15 kpl venymäliuskoja tien pintaan (n. 2 cm syvyyteen) ennen 

mittauspäivää kuvan 6 mukaisesti. 
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Kuva 6. Venymäliska-anturikenttä Vuojärvellä. 

Mittauspäivää edeltävinä viikkoina oli Vuojärven seudulla vähäsateinen jakso. 

Lämpötilat vaihtelivat +12-+25 oC:n välillä. 

2.4.3 Mittauspäivä 

Mittaukset Vuojärvellä suoritettiin mittauspäivän aikana 26.7. viikolla 30. Mittaukset 

suoritettiin 13-akselisen (HCT), 10-akselisen (HCT) ja 7-akselisen 

puutavarayhdistelmien ylityskerroilla.  Kuljettajien ilmoittamat vaunukohtaiset painot 

mittauspäivän alussa on listattu liitteessä 3. Mittauspäivä koostui kahdeksasta 

mittauskierroksesta, joiden aikana yhdistelmillä ajettiin ennalta määrättyä keskinopeutta 

koko mittaussuoran matkan. Ajon aikana kuljettajat seurasivat tien keskiviivaa, jolloin 

mittauspisteen kohdalla yhdistelmien yksikköpyörien ja ulommaisten paripyörien piti 

mennä keskimmäisen venymäliuskarivin päältä.  Tien rasitusta lisättiin mittauspäivän 

aikana kertyvien ylityskertojen lisäksi laskemalla ajonopeutta sekä lopuksi ajattamalla 

kaikki kolme yhdistelmää tiiviinä jonona. Yhteensä päivän aikana ylityskertoja tuli 21 

kappaletta yksittäisen yhdistelmän ja kolme kappaletta kolmen yhdistelmän 

muodostaman letkan ylityskertaa. Ajopäiväkirja näkyy alla olevassa taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Vuojärven ajopäiväkirja 26.7.2017 

 

Mittauspäivän aikana mitattiin mittauspisteessä venymäliuskoilla tien pinnan hetkellisiä 

muodonmuutoksia ajoneuvoyhdistelmien ylityksien aikana. Mittaussuoran matkalla 

ajokertojen aikana mitattiin urasyvyyden muutoksia sekä kosteusprofiilin muutoksia tien 

rakenteista ja alusmaasta. Ylitykset valokuvattiin ja videoitiin rengaskohtaisten 

ajolinjojen määrittämiseksi.  
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Kuvassa 7 on ajoneuvoyhdistelmiä odotusalueella mittauspäivän aikana. 

 

Kuva 7. Yhdistelmiä odottamassa ajovuoroaan Vuojärvellä. 

2.5 Mittauskohde 2 - Vuotso - Kuusikiekeröntie 

2.5.1 Yleiskuva 

Vuotsossa sijaitsevan Kuusikiekeröntien valinnalla haettiin mahdollisimman 

ohutrakenteista ja -päällysteistä tietä vastakohdaksi paksurakenteiselle ja -päällysteiselle 

Vuojärven kohteelle. Valittu kohde sijaitsee 2 km Vuotson keskustasta pohjoiseen ja se 

on vanhaa E75-tietä, joka on jäänyt paikallistieksi.  Tien kokonaispituus on noin 2,5 

kilometriä. Vuonna 2016 tien keskivuorokausiliikenne on 126 ja tietä käyttävät 

pääasiassa sen varrella asuvat ihmiset. Kuvissa 8a ja 8b näkyy Kuusikiekeröntien 400 

metriä pitkä mittaussuora. 
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Kuvat 8a ja 8b. Vuotson Kuusikiekeröntien mittaussuora. Vasemmassa kuvassa näkyy 

myös asennettu venymäliuskakenttä ja tiehen oranssilla maalattu haluttu ajolinja. 

2.5.2 Valmistelut ennen mittauspäivää 

Roadscanners Oy määritti tien rakennekerrosten paksuudet maatutkauksella. Kuvassa 9 

on mittaussuoran rakennekerrokset maatutkauksen perusteella. 

 

Kuva 9. Kuusikiekeröntien rakennekerrokset. Kuvassa edetään etelästä (vasen) 

pohjoiseen (oikea). Mittauspisteessä olevien venymäliuskojen sijainti on merkitty 

keltaisella viivalla (kuva: Roadscanners Oy). 

Tielle on Liikenneviraston rekisterin mukaan tehty vuonna 2011 sekoitusjyrsintää ja 

osittain myös lisätty mursketta. Tie vuoden 2011 toimenpiteiden jälkeen näkyy kuvassa 

10a vasemmalla. Sen jälkeen tiehen on syntynyt erisuuntaisia halkeamia, joista 

selkeimmät sijaitsee tien pituussuuntaisesti reunalla molemmin puolin (kuva 10b 

oikealla). 
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Kuvat 10a ja 10b. Kuusikiekeröntie vuonna 2011 ja 2017. 

 

Vuotsossa mittaussuoralla maatutkauksen perusteella tien päällystekerros on 4-5 cm ja 

kokonaisrakennepaksuus vaihtelee välillä 0,6-0,8 metriä.  

Mittauspisteen kohdalta otetun näytteen perusteella sidottu kerros on PAB-V16 ja 

sitomattomat kerrokset ovat silttistä ja soraista hiekkamoreenia. Näytteen ottamisen 

yhteydessä tehtiin muutamia havaintoja (kuvat 11a ja 11b). Sidottu kerros oli huonossa 

kunnossa. Rakennekerroksien alta löytyi tiivistynyt kerros.  

 

Kuvat 11a ja 11b. Havaintoja näytteenoton yhteydessä. 

Näytteen mukaiset tien kerrosmateriaalit ja -paksuudet samoin kuin kerrosmateriaalien 

rakeisuuskäyrät ja lasketut E-moduulit löytyvät liitteestä 4. Mittauspisteen kohdalla 

pohjaveden pinnan korkeutta ei mittauspäivänä mitattu.  
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KUAB -pudotuspainolaitteilla mitattujen kantavuusmittausten perusteella 

mittaussuoralla tien kokonaiskantavuuden (E2) keskiarvo oli 184 MN/m2, minimikohdan 

ollessa 150 MN/m2 ja maksimikohdan ollessa 222 MN/m2. Mittauspisteessä 

kokonaiskantavuus oli noin 190 MN/m2. Kantavuuden vaihtelut Vuotson mittaussuoralla 

näkyvät kuvassa 5. 

Mittaussuoran eteläpuolella on kosteampaa alusmaata ja siellä sijaitsee myös suoran 

ainoa tien alittava rumpu. Tiessä olevien pituussuuntaisten halkeamien johdosta itse 

mittauspiste jouduttiin sijoittamaan mittaussuoran pohjoispäähän. Jo ennen mittauspäivää  

voitiin olettaa, että mittaussuoran matkalta löytyy todennäköisesti heikompia osuuksia 

kuin itse mittauspisteen kohdalla. 

Oulun yliopisto asensi 15 kpl venymäliuskoja tien pintaan (n. 2 cm syvyyteen) ennen 

mittauspäivää kuvan 12 mukaisesti. 

 

Kuva 12. Venymäanturikenttä Vuotsossa. 

 

Mittauspäivää edeltävinä viikkoina oli Vuotson seudulla sateinen jakso (kts. Liite 2). 

Lämpötilat vaihtelivat pikkupakkasen ja  +13 oC:n välillä.  

 

2.5.3 Mittauspäivä 

Vuotsossa suoritettiin mittaukset mittauspäivän aikana 29.8. viikolla 35. Mittaukset 

suoritettiin samoilla ajoneuvoyhdistelmillä kuin Vuojärvellä viikolla 30, eli  13-akselisen 
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(HCT), 10-akselisen (HCT) ja 7-akselisen ajoneuvoyhdistelmien ylityskerroilla.  

Kuljettajien ilmoittamat vaunu- kohtaiset painot mittauspäivän alussa on listattu liitteessä 

3. Mittauspäivä koostui seitsemästä mittauskierroksesta, joiden aikana yhdistelmillä 

ajettiin ennalta määrättyä keskinopeutta koko mittaussuoran matkan. Ajon aikana 

kuljettajat seurasivat mittauspistettä lähestyttäessä tiehen maalattua viivaa, jolloin 

mittauspisteen kohdalla yhdistelmien yksikköpyörien ja ulommaisten paripyörien piti 

mennä keskimmäisen venymäliuskan päältä.  Tien rasitusta lisättiin mittauspäivän aikana 

kertyvien ylityskertojen lisäksi laskemalla ajonopeutta sekä ajattamalla kaikki kolme 

yhdistelmää tiiviinä jonona. Mittauspäivän aikana vesisade uhkasi keskeyttää mittaukset, 

jolloin jonoajot päätettiin ajaa ennalta suunniteltua aikaisemmin. Yhteensä päivän aikana 

ylityskertoja tuli 18 yksittäisen yhdistelmän ja kolme letkajonon ylityskertaa. 

Ajopäiväkirja näkyy alla olevassa taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Vuotson ajopäiväkirja 29.82017 

 

 

Mittauspäivän aikana mitattiin ajoneuvoyhdistelmien ylityksien aikana itse 

mittauspisteessä venymäliuskoilla hetkellisiä tien pinnan muodonmuutoksia. 

Mittaussuoran matkalla ajokertojen aikana mitattiin urasyvyyden muutoksia sekä 

kosteusprofiilin muutoksia tien rakenteista ja alusmaasta. Ylitykset valokuvattiin ja 

videoitiin rengaskohtaisten ajolinjojen määrittämiseksi.  
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Kuvassa 13 on ajoneuvoyhdistelmiä odotusalueella mittauspäivän aikana. 

 

Kuva 13. Yhdistelmiä odottamassa ajovuoroaan Vuotsossa. 

2.6 Mittauskohde 3 - Rovaniemi - Isoaavantie 

2.6.1 Yleiskuva 

Isoaavantien valinnalla haettiin ominaisuuksiltaan Vuojärven ja Vuotson välimaastoon 

sijoittuvaa, tosin lähempänä vahvarakenteista ja -päällysteistä tietä, johon voi asentaa 

jatkuvatoimisen mittausaseman. Isoaavantien keskivuorokausiliikennemääristä ei ole 

mitattua tietoa, mutta tie sijaitsee vilkkaasti liikennöidyllä teollisuusalueella ja sen kautta 

kulkee rautatien ylittävä silta kuvan 14 mukaisesti. 

 

Kuva 14. Isoaavantien mittauspiste 
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2.6.2 Valmistelut ennen automaattista mittausjaksoa 

Roadscanners Oy määritti rakennekerrosten paksuudet maatutkaustulosten perusteella. 

Kuvassa 15 on mittauspisteen kohdalta rakennekerrokset maatutkauksen pohjalta 

määriteltynä. 

 

 

Kuva 15. Isoaavantien rakennekerrokset. Kuvassa edetään etelästä (vasen) pohjoiseen 

(oikea). Mittauspisteessä olevien venymäliuskojen sijainti on merkitty keltaisella viivalla 

(kuva: Roadscanners Oy). 

 

Rovaniemen kaupungilta saadun tiedon mukaan Isoaavan silta ja siltapenger on 

rakennettu 2011. Rakennustöiden yhteydessä mittauspisteen ja sillan välisellä pätkällä 

tehtiin pohjamaan massanvaihto. Päällystekerroksiksi ilmoitettiin AB16/100 + 

ABK32/170. Mittauspisteen kohdalla maatutkauksen perusteella tien päällystekerros on 

15-18 cm paksu, kantava kerros ulottuu noin 20 cm syvyydelle ja 

kokonaisrakennepaksuus on noin 1,7 metriä. Mittauspisteen kohdalta otetun näytteen 

(kuvat 16a ja 16b) perusteella tien päällystekerroksina on 5 cm AB16 jonka alla 8 cm 

ABK32. Sitomattomat kerrokset ovat hiekkaista soraa ja hiekkaa.  
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Kuvat 16a ja 16b. Kuvia näytteenotosta Rovaniemellä. 

Näytteen mukaiset kerrosmateriaalit ja -paksuudet samoin kuin kerrosmateriaalien 

rakeisuuskäyrät ja lasketut E-moduulit löytyvät liitteestä 4. Mittauspisteen kohdalla 

pohjaveden pinnan korkeutta ei mittausjaksojen aikana mitattu.  

KUAB -pudotuspainolaitteilla mitattujen kantavuusmittausten perusteella 

mittauspisteessä tien kokonaiskantavuuden keskiarvo oli 343 MN/m2, Mittauspisteestä 

viiden metrin säteellä oleva vanhan tieosuuden kokonaiskantavuus oli noin 290 MN/m2. 

Kantavuuden vaihtelut Rovaniemen mittauspisteen kohdalla näkyvät kuvassa 5. 

Oulun yliopisto asensi 11 kpl venymäliuskoja tien pintaan (n. 2 cm syvyyteen) ennen 

mittausjaksoja kuvan 17 mukaisesti. 

 

Kuva 17. Venymäanturikenttä ja tien pintaan maalattu ajolinjaviiva Rovaniemellä. 
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2.6.3 Mittausjaksot 

Isoaavantiellä suoritettiin jatkuvatoimisia mittausjaksoja viikkojen 24 ja 33 välisenä 

aikana (14.6.-16.8.17). Mittausjaksoille ajoittui vaihtelevaa säätä (kts. liite 2). Mittaukset 

suoritettiin muun raskaan liikenteen lisäksi erityisesti 13-akselisen (HCT), 10-akselisen 

(HCT) ja 7-akselisen ajoneuvoyhdistelmien ylityskerroilla. Kuljettajien ilmoittamat 

vaunukohtaiset painot ylityskerroilla on listattu liitteessä 3. Kuljettajien pyydettiin 

vaihtelevan ylityksen aikaista ajonopeutta peräkkäisinä päivinä. Ylityskerran aikana 

kuljettajat seurasivat tielle maalattua viivaa (kuva 17), jolloin mittauspisteen kohdalla 

yhdistelmien yksikköpyörien ja ulommaisten paripyörien piti mennä keskimmäisen 

venymäliuskan päältä. Yhteensä mittausjaksojen aikana ylityskertoja tuli muun raskaan 

liikenteen noin 350 joista analysoitiin tarkemmin 95 ylityskertaa. 

Ajoneuvoyhdistelmien ylityksien aikana jatkuvatoiminen mittausjärjestelmä mittasi itse 

mittauspisteessä venymäliuskoilla hetkellisiä tien pinnan muodonmuutoksia. Ylitykset 

videoitiin ajoneuvoyhdistelmien akselikokoonpanojen tunnistamiseksi ja 

rengaskohtaisten ajolinjojen määrittämiseksi.  

2.7 Mittauskohde 4 - Ylikiiminki - Tervasmaantie 

2.7.1 Yleiskuva 

Soratiekohteita etsittäessä haettiin tieosuuksia, joissa ajetaan raskaalla liikenteellä ilman 

ongelmia tien rakenteiden ollessa kuivia mutta joissa joudutaan harkitsemaan raskaan 

liikenteen käyttämistä huonompien olosuhteiden aikaan.  

Valittu soratie Ylikiimingissä (n. 30 km Oulusta itään)  on sekä paikallisten asukkaiden 

että Turveruukin käytössä. Tiellä ajava raskas liikenne koostuu läheisen Hautasuon 

turvetuotantoa palvelevasta liikenteestä, lähinnä turvekuljetuksista. Tervasmaantien 

mittaussuora (kuvat 18a ja 18b) on idässä luonnontilaisen suon ja lännessä 

turvetuotantoalueena käytettävän suon ympäröimä. Pohjoisessa ja etelässä 250 metriä 

pitkä mittaussuora päättyy mäkeen.   
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Kuvat 18a ja 18b. Tervasmaantien mittaussuora. 

 

2.7.2 Valmistelut ennen mittauspäivää 

Tien rakennekerrosten paksuudet määriteltiin maatutkaustulosten perusteella 

(Roadscanners Oy). Kuvassa 19 on mittaussuoran rakennekerrokset maatutkauksen 

perusteella. 

 

Kuva 19. Tervasmaantien rakennekerrokset. Kuvassa edetään pohjoisesta (vasen) etelään 

(oikea). Mittauspisteessä olevien maanpaine- ja huokospaineanturien sijaintialue on 

merkitty keltaisilla viivoilla (kuva: Roadscanners Oy). 

 

Tervasmaantie on perustettu turvealustalle siten, että maa-ainesta on lisätty vuosien 

varrella sitä mukaan kun tie on painunut. Tiessä on ohut kova pintakerros. Pintakerroksen 

alla oleva materiaali voi vaihdella riippuen siitä mistä materiaali on milloinkin tuotu 
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edellisen rakenteen päälle. Tosin mittaussuoralla materiaali oli suhteellisen 

karkearakeista.  

Kolme viikkoa ennen mittauspäivää mittaussuoran matkalla suoritettiin 

hoitotoimenpiteitä. Tienreunaan syntynyt palle poistettiin ja tien ojien muotoa korjattiin. 

Soratietä vahvistettiin lisäämällä mursketta heikoimpiin kohtiin eteläpäädyssä ja 

mittauspistettä lukuun ottamatta tielle ajettiin hoitomursketta (0-16 mm) ja tie lanattiin. 

Mittaussuoralla maatutkauksen perusteella tien kulutus + kantava kerros on keskimäärin 

20 cm (20 mm hoitomurske) ja kokonaisrakennepaksuus vaihtelee välillä 0,4-1,5 metriä. 

Mittauspisteen kohdalta otetun näytteen perusteella tien kerrosmateriaalit ovat sora- ja 

hiekkamoreenia. Näytteen mukaiset kerrosmateriaalit ja -paksuudet samoin kuin 

kerrosmateriaalien rakeisuuskäyrät ja lasketut E-moduulit löytyvät liitteestä 4. 

Mittauspisteen kohdalla pohjaveden pinnan korkeutta ei mittauspäivänä mitattu.  

KUAB -pudotuspainolaitteilla ennen tien lanaamista (8.9.2017) mitattujen 

kantavuusmittausten perusteella mittaussuoralla tien kokonaiskantavuuden keskiarvo oli 

yli 132 MN/m2, minimikohdan (eteläpääty) ollessa 62 MN/m2. Mittauspisteessä 

kokonaiskantavuus oli 100 MN/m2. Kantavuuden vaihtelut Tervasmaantien 

mittaussuoralla näkyvät kuvassa 5. 

Oulun yliopisto asensi 2 kpl maanpaineanturia 8.9.2017, noin kolme viikkoa ennen 

mittauspäivää, kuvien 20a ja 20b mukaisesti. 
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Kuvat 20a ja 20b. Maanpaineanturit Ylikiimingissä. 

 

Tampereen teknillinen yliopisto asensi 4 kpl huokosvedenpaineanturia 13.9.2017, kaksi 

viikkoa ennen aiottua mittauspäivää. Kaivinkoneella tehty alkukuoppa tien reunaan 

kaivettiin hieman liian syvään ja ojasta puski ajan kuluessa vettä kuoppaan. Kuvassa 21 

nähdään asennettujen johtojen sijainnit asennuskuopan reunalla ennen kuopan 

peittämistä.   

 

Kuva 21. Ylikiimingin kohteen antureiden johdot.  
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Huokosvedenpaineantureiden sijainnit tierakenteessa on esitetty taulukossa 3. 

Taulukossa on numeroidun anturin kärjen syvyys, poikkeama oletetun ajouran 

keskikohdasta tien reunaa kohden, etäisyys lähimmästä maanpaineanturista ja anturin 

asennuskulma. Antureiden asentamisen jälkeen kohteella tehdyn hoitomurskeen 

levityksen on oletettu nostaneen tienpinnan tasoa noin 20 mm, joka on otettu huomioon 

taulukossa. Huokosvedenpaineantureista syvyydelle 56 cm päätynyt anturi jäi aiottua 

lähemmäksi tien pintaa ja tien reunaa.   
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Taulukko 3. Ylikiimingin kohteen huokospaineantureiden sijaintitiedot. 

Anturi FK 17 GN 05 GN 04 FK 16 

syvyys 41 cm 78 cm 56 cm 26,5 cm 

poikkeama reunaan 

ajouran keskeltä 

5 cm 9 cm 16 cm 2 cm 

etäisyys 

lähimmästä 

maanpaineanturista 

2,45 m 2,7 m 2,9 m 3,2 m 

asennuskulma 21° 30° 23° 15° 

 

Antureiden asentamisen ja näytteiden ottamisen yhteydessä tehtiin muutamia havaintoja 

(kuvat 22a ja 22b). Tien pintakerroksissa käytetty materiaali oli karkearakeisempaa kuin 

Kuhmon kohteessa. Yhdessä näytteenottopisteessä pohjavesi tuli vastaan 57 cm 

syvyydellä. 

 

Kuvat 22a ja 22b. Havaintoja näytteenoton yhteydessä Ylikiimingissä. 
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Mittauspäivää edeltävinä viikkoina oli Oulun seudulla vähäsateinen jakso (kts. liite 2). 

Lämpötilat vaihtelivat +5-+15 oC:n välillä. 

2.7.3 Mittauspäivä 

Ylikiimingissä suoritettiin mittaukset mittauspäivän aikana 27.9. viikolla 39. Mittaukset 

suoritettiin 10-akselisen (HCT), 9-akselisen ja 7-akselisen puutavarayhdistelmien 

ylityskerroilla sen jälkeen kun poliisi oli tehnyt yhdistelmille akselipainomittaukset. 

Painomittausten tulokset mittauspäivän alussa on listattu liitteessä 3. Mittauspäivä 

koostui kahdeksasta mittauskierroksesta, joiden aikana yhdistelmillä ajettiin ennalta 

määrättyä keskinopeutta koko mittaussuoran matka. Mittauspisteessä tiehen oli maalattu 

viiva, jonka keskeltä yhdistelmien yksikköpyörien ja ulommaisten paripyörien piti mennä 

ylityksen aikana.  Tien rasitusta lisättiin mittauspäivän aikana kertyvien ylityskertojen 

lisäksi laskemalla ajonopeutta sekä lyhentämällä ylityskertojen välistä aikaa. Yhteensä 

päivän aikana ylityskertoja tuli 24 yksittäisen yhdistelmän ylityskertaa. Ajopäiväkirja 

(suunnitelma) näkyy taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Ylikiimingin ajopäiväkirja (suunnitelma) 27.9. 

 

 

Mittauspäivän aikana mitattiin ajoneuvoyhdistelmien ylityksien aikana itse 

mittauspisteessä tien rakenteista pystysuuntaista jännitystä (maanpaineanturit) että 

huokosvedenpainetta (huokosvedenpaineanturit). Mittaussuoran matkalla ajokertojen 

aikana mitattiin urasyvyyden muutoksia sekä kosteusprofiilin muutoksia tien rakenteista 

ja alusmaasta. Ylitykset valokuvattiin ja videoitiin rengaskohtaisten ajolinjojen 

määrittämiseksi.  

Roadscanners Oy:n mitta-autosta puhkesi rengas toisen ylityskierroksen jälkeen (kts. 

taulukko 4), joten loppupäivän osalta jäivät puuttumaan mittaustulokset yksittäisten 

ylitysten aiheuttamista urasyvyyden ja kosteusprofiilien muutoksista. Samoin koko 

mittauspäivän kumulatiiviset muutokset jäivät mittaamatta. 

Kuvissa 23a ja 23b näkyy Tervasmaantien pinta mittauksia edeltävällä viikolla ja 

mittauspäivän jälkeen. 
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Kuvat 23a ja 23b. Tervasmaantie ennen mittauspäivää ja mittauspäivän jälkeen. 

2.8 Mittauskohde 5 – Kuhmo – Korpikoskentie 

2.8.1 Yleiskuva 

Metsähallitus valitsi Kuhmon soratiekohteen (Korpikoskentie). Soratie on paikallisten 

asukkaiden ja mökkiläisten käytössä. Tiellä ajava raskas liikenne koostuu lähinnä 

metsäteollisuutta palvelevista puunkuljetuksista. 300 metriä pitkän mittaussuoran (kuvat 

24a ja 24b) eteläpuolella on luonnontilaista suota ja lännessä kosteaa/kuivaa kangasta. 

Idässä ja lännessä mittaussuoran osuus päättyy mäkeen (kuivaa kangasta). Mittauspisteen 

kohdalla on tien molemmin puolin syvät ojat ja 20 metrin päässä itään vanha rumpu.  
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Kuvat 24a ja 24b. Korpikoskentien mittaussuora. 

 

2.8.2 Valmistelut ennen mittauspäivää 

Roadscanners Oy määritteli tien rakennekerrosten paksuudet määriteltiin 

maatutkaustulosten perusteella. Kuvassa 25 on mittaussuoran rakennekerrokset 

maatutkauksen perusteella. 
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Kuva 25. Korpikoskentien rakennekerrokset. Kuvassa edetään lännestä (vasen) itään 

(oikea). Mittauspisteessä olevien maanpaine- ja huokospaineanturien sijaintialue on 

merkitty keltaisilla viivoilla (kuva: Roadscanners Oy). 

 

Kesällä 2015 Korpikoskentielle on tehty hoitolanausta suurempi, mutta peruskorjausta 

vaatimattomampi hoitotoimenpide. Traktorikaivurilla on poistettu tienreunaan syntynyt 

palle, pohjakiviä on poistettu ja tien muotoa on korjattu. Sen jälkeen tielle on ajettu 

hoitomurske. Rumpuja ei tässä vaiheessa ole vaihdettu. Sivuojia / laskuojia on kaivettu 

vain pahimmissa paikoissa kesällä 2015. Tutkakuvasta (kuva 25) näkee vaihtelut tien 

päällysrakenteessa mittaussuoran matkalla. Suoran keskiosaan, mäkien välissä olevaan 

alavaan ja ajan saatossa painuneeseen osuuteen on lisätty materiaalia. Ilmeisesti kesän 

2017 aikana tien pinnalle oli ajettu lisää karkeaa hoitomursketta (0-32 mm).  

KUAB -pudotuspainolaitteilla mitattujen kantavuusmittausten perusteella 

mittaussuoralla tien kokonaiskantavuuden keskiarvo oli yli 94 MN/m2, minimikohdan 

ollessa 56 MN/m2 ja maksimikohdan ollessa  169 MN/m2. Mittauspisteessä 

kokonaiskantavuus oli 79 MN/m2.  

Mittaussuoralla maatutkauksen perusteella tien kulutus + kantava kerros on keskimäärin 

20 cm ja kokonaisrakennepaksuus vaihtelee välillä 0,5-1,3 metriä. Mittauspisteen 

kohdalta otetun näytteen perusteella tien kerrosmateriaalit ovat hiekka- ja soramoreenia. 

Näytteen mukaiset kerrosmateriaalit  ja –paksuudet samoin kun kerrosmateriaalien 

rakeisuuskäyrät ja lasketut E-moduulit löytyvät liitteestä 4. Mittauspisteen kohdalla 

pohjaveden pinnan korkeutta ei mittauspäivänä mitattu.  
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Oulun yliopisto asensi 2 kpl maanpaineanturia tien rakenteisiin ennen mittauspäivää 

kuvien 26a ja 26b mukaisesti. 

 

Kuvat 26a ja 26b. Maanpaineanturit Kuhmossa. 

 

Tampereen teknillinen yliopisto asensi huokosvedenpaineanturit Kuhmon kohteeseen 

14.9.2017, kaksi viikkoa ennen aiottua mittauspäivää. Kuvassa 27 nähdään 

kaivinkoneella varovasti tehty alkukuoppa tien reunassa. Tien reunassa oleva materiaali 

oli selkeästi hienorakeisempaa kuin itse tierakenne.   
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Kuva 27. Kuhmon kohteen alkukuopan syvyyden tarkistaminen.  

 

Huokosvedenpaineantureiden sijainnit on esitetty taulukossa 5. Taulukossa on 

numeroidun anturin kärjen syvyys, poikkeama oletetusta ajouran keskikohdasta tien 

reunaa kohden, etäisyys lähimmästä maanpaineanturista ja anturin asennuskulma sekä 

mahdolliset huomiot. Syvyyden 37 cm anturin kärki kiilautui kiviä vasten. 

Kuormituspäivän jälkeen Oulun yliopiston henkilöstö nosti kaksi ylintä 

huokospaineanturia ylös ja mittasi niiden olleen noin 1 cm syvemmällä asennustietoihin 

verrattuna. Tiedon perusteella anturit merkittiin 1 cm syvemmälle verrattuna 

asennushetken oletettuun syvyysasemaan. Antureiden ylös noston yhteydessä vahvistui, 

että 37 cm syvyydellä olleen anturin kärki oli kiilautunut kahden kiven väliin.  
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Taulukko 5. Kuhmon kohteen huokospaineantureiden sijaintitiedot. 

Anturi FK 13 FK 14 FK 15 GN 03 

syvyys 37 cm 87 cm 63 cm 26 cm 

poikkeama reunaan 

ajouran keskeltä 

6 cm 3 cm -3 cm 1 cm 

etäisyys 

lähimmästä 

maanpaine 

anturista 

2,5 m 2,75 m 3,0 m 3,3 m 

asennuskulma 26° 39° 27° 19° 

huomiot KIVI kärkeä 

vastassa 

   

 

Antureiden asentamisen ja näytteiden ottamisen yhteydessä tehtiin muutamia havaintoja 

(kuvat 28a ja 28b). Tien pintakerroksissa käytetty materiaali oli hienorakeisempaa kuin 

Ylikiimingin kohteessa. Yhdessä näytteenottopisteessä (50 m mittauspisteestä länteen) 

tien alemmista kerroksista joutui nostamaan isohkoja kiviä ja tuli vastaan kuivunut 

juurikin. 

 

Kuvat 28a ja 28b. Havaintoja näytteenoton yhteydessä Kuhmossa. 
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Mittauspäivää edeltävinä viikkoina oli Kuhmon seudulla vähäsateinen jakso (kts. liite 2). 

Lämpötilat vaihtelivat +2-+12 oC:n välillä. 

 

2.8.3 Mittauspäivä 

Korpikoskentiellä  suoritettiin mittaukset mittauspäivän aikana 28.9. viikolla 39 ja ne 

pyrittiin pitämään mahdollisimman samanlaisena kuin edeltävänä päivänä 

Ylikiimingissä. Mittaukset suoritettiin 10-akselisen (HCT), 9-akselisen ja 7-akselisen 

ajoneuvoyhdistelmien ylityskerroilla sen jälkeen kun poliisi oli tehnyt 

ajoneuvoyhdistelmille akselipainomittaukset. Painomittausten tulokset mittauspäivän 

alussa on listattu liitteessä 3. Mittauspäivä koostui kahdeksasta mittauskierroksesta, 

joiden aikana yhdistelmillä ajettiin ennalta määrättyä keskinopeutta koko mittaussuoran 

matkan. Erona Ylikiimingin mittausjärjestelyihin oli se, että Korpikoskentiellä 

yhdistelmät ajoivat samaa tietä päästä päähän eli molempiin suuntiin. Mittauspisteessä 

tiehen oli maalattu viiva, jonka päältä keskeltä yhdistelmien yksikköpyörien ja 

ulommaisten paripyörien piti mennä ylityksen aikana. Tien rasitusta lisättiin 

mittauspäivän aikana kertyvien ylityskertojen lisäksi laskemalla ajonopeutta sekä 

lyhentämällä ylityskertojen välistä aikaa. Yhteensä päivän aikana ylityskertoja tuli 24 

yksittäisen yhdistelmän ylityskertaa. Ajopäiväkirja näkyy alla olevassa taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Korpikoskentien ajopäiväkirja 28.9.2017.

 

 

Mittauspäivän aikana mitattiin ajoneuvoyhdistelmien ylityksien aikana itse 

mittauspisteessä tien rakenteista pystysuuntaista jännitystä (maanpaineanturit) että 

huokosvedenpainetta (huokosvedenpaineanturit). Mittaustiedot kerättiin samaan 

tiedonkeruulaitteeseen. Mittaussuoran matkalla ajokertojen aikana mitattiin urasyvyyden 

muutoksia sekä kosteusprofiilin muutoksia tien rakenteista ja alusmaasta. Ylitykset 

valokuvattiin ja videoitiin rengaskohtaisten ajonlinjojen määrittämiseksi. Kuvissa 29a ja 

29b näkyy tien pintaa mittauspäivän jälkeen. 



49 

 

 

Kuvat 29a ja 29b. Korpikoskentie mittauspäivän jälkeen. 

 



50 

3 MITTAUSTULOKSET JA KÄSITTELY 

3.1 Vuojärven mittauspäivän tulokset 

Ajoneuvoyhdistelmien ylitysten aikana mitattiin:  

Mittaussuoran matkalla: 

- urasyvyyttä ja urakasvua tien pinnasta (laserskanneri) 

- kosteusprofiilin muutoksia tien rakenteissa ja alusmaassa (maatutka) 

Mittauspisteen kohdalla: 

- tien pinnan muutoksia (venymäliuskat) 

- urasyvyyden kehitys (laserskanneri) 

- tien pinnan lämpötilaa (PT100) 

- ajolinjan poikkeamaa (valokuvaus/videokuvaus) 

3.1.1 Urasyvyyden kehitys mittaussuoralla ja mittauspisteessä 

Urasyvyydet mitattiin laserskannerilla Roadscanners Oy:n mitta-autoon sijoitetulla 

laserskannerilla. Mittauksista aloitusmittaus suoritettiin ennen ylityksiä ja loppumittaus 

ylitysten jälkeen. Ylitysten aikaiset mittaukset suoritettiin ajamalla kunkin yhdistelmän 

perässä mitta-autolla mittaussuoran matkan. Ylitysten aikaiset mittaustulokset sisältävät 

siten osittain sekä palautuvia että pysyviä muodonmuutoksia. 

 

Urasyvyyden muutokset mittaussuoran matkalla näkyvät kuvassa 30. Kuvassa 

pitkittäinen akseli kertoo mittaussuoran matkan (250 metriä) ja poikittainen viiva 

”anturien sijainti” osoittaa mittauspisteen, jossa mitattiin tien pinnan 

venymää/puristumaa sekä ajolinjaa. Kuvassa mittaustulokset on jaettu kuuteen 

päällekkäiseen osioon. Neljä ylimmäistä osiota (1. ajo – viimeinen (24.) ajo) ovat 

urakarttoja, jotka havainnollistavat värein kunkin ajon aikana mitatun yhdistelmän 

ajokaistan oikeanpuoleisten renkaiden aiheuttaman maksimiurasyvyyden mittaussuoran 

matkalla. Väreistä tumman vihreä kuvastaa pienintä havainnollistettua uran 

muodostumista ja musta suurinta. Väri vaihtuu Vuojärven tuloksissa millimetrin välein. 

Toiseksi alimmassa osiossa havainnollistetaan suoran pituudelta mitatun alkuperäisen 

(vihreä) ja mittauspäivän lopuksi mitatun (musta) urasyvyyden eroa millimetreinä. Alin 

osio kuvaa pelkästään päivän aikana tapahtunutta urasyvyyden muodostumista 

millimetreinä. Alin osio havainnollistaa uraherkimmät kohdat mittaussuoran matkalta.  
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Kuva 30. Urasyvyyden kehitys mittauspäivän aikana Vuojärvellä. 

 

Uramittausten pohjalta voidaan sanoa, että kohteessa urasyvyydet ovat varsin pieniä, eikä 

urasyvyys kasvanut mittauspäivän aikana. Urakasvun keskiarvo koko mittausmatkalla -

0,36 mm eli keskimäärin urat pienenivät hieman. Mittaukset suoritettiin kuumana 

kesäpäivänä, jolloin bitumin jäykkyys oli pieni. Kuormittavien rekkojen ajolinjojen 

luonnollinen hajonta oli saanut aikaan jopa lievää päällysteen urien silottumista. 

Laserskannerilla mittaussuoran matkalta mitattujen urasyvyystulosten pohjalta laskettiin 

myös mittauspisteessä tapahtunut urasyvyyden muutokset mittauspäivän aikana. 

Käytännössä laskettiin keskiarvo 10 metrin matkalta ennen ja jälkeen mittauspistettä. 

Kuvasta 31 näkyy, kuinka päällysteen pinnan urakehitys pysyi melko stabiilina ylitysten 

aikana myös mittauspisteen kohdalla. 
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Kuva 31. Maksimiurasyvyys ylitysten jälkeen mittauspisteessä (10 metrin matkalla). 

Kuvassa on merkitty ylityskerrat (1-24), ylitysten keskinopeus (noin km/h) ja ylitysten 

välinen odotusaika (min). Lisäksi kuvassa mittauspäivän lopuksi ajetut kolmen 

yhdistelmän letka-ajot (3 kpl) on merkitty punaisella värillä. Vaakasuora punainen viiva 

kuvaa lähtötilannetta (0,0 mm) ja katkonainen viiva urasyvyyden kehityksen trendiä, joka 

osoittaa urasyvyyden pienenevän mittauspäivän loppua kohti. 

 

Mittaustulosten perusteella yksittäisten ajoneuvoyhdistelmien (7-, 10- ja 13-akseliset) ja 

niiden aiheuttamien urasyvyyksien muutoksien välille ei pystytty määrittämään 

riippuvuuksia. 
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3.1.2 3.1.2 Kosteusprofiilin muutokset 

 

Kosteusprofiilin muutokset tien rakennekerroksissa mitattiin Roadscanners Oy:n mitta-

autoon sijoitetulla tutkalla. Ylitysten aikaiset mittaukset suoritettiin ajamalla kunkin 

yhdistelmän perässä mitta-autolla mittaussuoran matkan.  Kosteusprofiili tiessä eri 

syvyydellä jokaisen yliajon aikana näkyvät kuvissa 32a, 32b ja 32c.  Kuvissa pitkittäinen 

akseli kertoo mittaussuoran matkan (250 metriä) ja poikittainen viiva ”anturien sijainti” 

osoittaa mittauspisteen, jossa mitattiin tien pinnan venymää/puristumaa sekä ajolinjaa.  

Kosteusprofiilin mittaustuloksia tien eri syvyydellä havainnollistetaan värein, joista 

pienin kosteuspitoisuus näkyy sinisen eri sävyillä ja suurin kosteuspitoisuus tumman 

punaisella ja mustalla värillä.  

 

 

Kuva 32a. Kosteusprofiilit ajoissa 1-9 (noin 60 km/h) 
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Kuva 32b. Kosteusprofiilit ajoissa 10-18 (noin 80 km/h) 

 

 

Kuva 32c. Kosteusprofiilit ajoissa 19-21 (noin 40 km/h) ja 22-24 (letka noin 80 km/h) 

 

Maatutkamittauksista lasketuissa kosteusprofiileissa havaittiin vaihtelevia muutoksia 

lähellä pintaa (päällysteessä) kuormitusajojen edetessä. Nämä kohdat on merkitty 

keltaisilla nuolilla kuvissa 32a, 32b ja 32c. Erityisesti näitä muutoksia näkyi päällysteessä 

olevien poikkihalkeamien ympäristössä.  
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Kuvassa 33 on esimerkki kohdasta, jossa päällysteessä näkyi kosteusprofiilissa 

vaihtelevia muutoksia kuormitusajojen edetessä. Nämä kohdat olivat pääsääntöisesti 

päällysteen poikkisuuntaisten halkeamien ympäristössä. Todennäköisesti ilmiö johtui 

lämpimän päällysteen pinnan tiivistymisestä / muokkautumisesta kuormitusten alla. 

Näiden muutosten vaikutukset päällysteessä ja niiden alla olevissa kerroksissa eivät ole 

merkittäviä. 

 

 

Kuva 33. Esimerkki paikasta, jossa oli vaihteluja kosteusprofiilissa.  

 

Syvemmällä rakenteessa sitomattomissa rakennekerroksissa ei havaittu muutoksia 

kosteusprofiileissa kuormitusten edetessä, eikä näin ollen myöskään viitteitä 

pumppautumisesta. 

3.1.3 Tien pinnan hetkelliset venymät/puristumat ylitysten aikana mittauspisteessä 

Tien pinnalle mittauspisteen kohdalle asennetun venymäliuskakentän mittaustulosten 

pohjalta laskettiin liitteessä 1 kuvatun menetelmän pohjalta hetkellinen ”kuopan 

tilavuus”. Kuvasta 34 näkyy hetkellinen ”kuopan tilavuus” 7-, 10- ja 13-akseliselle 

yhdistelmälle eri ajonopeuksilla.  
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Kuva 34. ”kuopan tilavuus” 7-, 10- ja 13-akselisen yhdistelmän ylityskerroilla 

ajonopeuksilla noin 80 km/h (vasemmalla), 60 km/h (keskellä) ja 40 km/h (oikealla). 

Tuloksia ei ole suhteutettu ajoneuvoyhdistelmien mittauspäivän aikaisiin nettokuormiin. 

 

Kuvasta 35 näkyy hetkellisen ”kuopan tilavuus” kolmen yhdistelmän (7-, 10- ja 13-

akselia) muodostaman letkan kolmella ajokerralla keskinopeuden ollessa noin 80 km/h. 

Letkojen ylityskerroilla 13-akselisen yhdistelmän tuloksia ei saatu mitattua joten ne 

puuttuvat kuvasta. 

 

kuva 35. ”kuopan tilavuus” kolmen yhdistelmän muodostaman letkan ylityskerroilla 

keskinopeudella noin 80 km/h. Ensimmäinen ajokerta näkyy vasemmalla, toinen keskellä 

ja kolmas oikealla. 13-akselisen yhdistelmän osalta mittaaminen epäonnistui. Tuloksia ei 

ole suhteutettu ajoneuvoyhdistelmien mittauspäivän aikaisiin nettokuormiin. 
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Tulosten perusteella voidaan sanoa, että 13-akselinen yhdistelmä aiheutti Vuojärven 

paksupäällysteisen ja paksurakenteisen tien kulutuspintaan  mittauspäivän olosuhteissa 

suuremman hetkellisen venymän/puristuman (”kuopan tilavuus”) kuin 7- tai 10-

akselinen. Tulosten luotettavuutta kuitenkin heikentää mittauspäivän korkean lämpötilan 

johdosta tien pinnalla olevan bitumin jäykkyyden pieneneminen.  

3.1.4 Nettokuormiin suhteutetut tien pinnan hetkelliset venymät/puristumat 

ylitysten aikana mittauspisteessä 

 

Kappaleissa  3.1.1-3.1.3. käsiteltiin mittaustuloksia 7-, 10- ja 13-akselisten yhdistelmien 

mittauspäivän aikaisilla kuormilla, jotka on esitetty taulukossa 7.   

Taulukko 7. Yhdistelmien painot Vuojärven mittauspäivänä. 

 

Suhteutettaessa kappaleessa 3.1.3. laskettu ”kuopan tilavuus” taulukossa 7 esitettyihin 

yhdistelmien mittauspäivän aikaisiin hyöty/nettokuormiin saatiin suhdeluvuiksi 

Vuojärven osalta taulukossa 8 esitetyt tulokset. Suhdelukua ei kuitenkaan voi käyttää 

sellaisenaan osoittamaan yhdistelmien kuormitusvaikutuksia, koska ”kuopan 

syvyydelle” ei ole määriteltyä vauriokerrointa. 
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Taulukko 8. ”kuopan tilavuus” suhteutettuna yhdistelmien nettokuormiin Vuojärven 

mittauspäivänä. 
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3.2 Vuojärven tulosten arviointi 

- Kohteessa on erittäin paksu päällyste ja muutenkin vahvat rakenteet. 

- Mittaukset suoritettiin kuumana kesäpäivänä, jolloin päällyste oli 

pehmeimmillään. 

- Kohteen urasyvyydet ovat varsin pieniä, eikä urasyvyys kasvanut mittauspäivän 

aikana. 

- Urakasvun keskiarvo koko mittausmatkalla oli -0,36 mm, eli keskimäärin urat jopa 

pienenivät hieman kuormitusten aikana. 

- Kuormittavien rekkojen ajolinjojen luonnollinen hajonta sai aikaan jopa lievää 

päällysteen urien silottumista. 

- Maatutkamittauksista lasketuissa kosteusprofiileissa havaittiin vaihtelevia 

muutoksia lähellä pintaa (päällysteessä) kuormitusajojen edetessä. Erityisesti 

näitä muutoksia näkyi päällysteessä olevien poikkihalkeamien ympäristössä. 

Todennäköisesti tämä johtui lämpimän päällysteen pinnan tiivistymisestä / 

muokkautumisesta kuormitusten alla. Näiden muutosten vaikutukset 

päällysteessä ja niiden alla olevissa kerroksissa eivät ole merkittäviä. 

- Syvemmällä rakenteessa sitomattomissa rakennekerroksissa ei havaittu 

muutoksia kosteusprofiileissa kuormitusten edetessä, eikä näin ollen myöskään 

viitteitä pumppautumisesta. 

- Urasyvyys- ja kosteusprofiilimuutosten mittaustulosten perusteella yksittäisten 

ajoneuvoyhdistelmien (7-, 10- ja 13-akseliset) ja niiden aiheuttamien 

urasyvyyksien tai kosteusprofiilimuutoksien välille ei pystytty määrittämään 

riippuvuuksia. 

- Venymäliuskamittausten perusteella yksittäisen 13-akselisen 

ajoneuvoyhdistelmän tien pintakerrokseen aiheuttama venymä/puristuma oli 1,1-

1,4 -kertainen verrattuna 7- ja 10-akseliseen. Suhteutettuna mittauspäivän 

aikaisiin ajoneuvoyhdistelmien nettokuormiin suhdeluku (13-ax vs. 7-ax ja 10-ax 

vs. 7-ax) oli 0,7-0,8 -kertainen. Suhdelukua ei kuitenkaan voi käyttää 

sellaisenaan osoittamaan yhdistelmien kuormitusvaikutuksia koska ”kuopan 

syvyydelle” ei ole määriteltyä vauriokerrointa. 

- Edellä mainittujen venymäliuskahavaintojen perusteella kaiken kaikkiaan 

yhdistelmien tien pintaan aiheuttama venymä/puristuma näyttäisi olevan 

suhteellisen pieni verrattuna Vuotson mittauskohteeseen. Käytännössä tien 

pinnalla olevan bitumin jäykkyys laski mittauspäivän korkean lämpötilan johdosta 

ja siksi venymäliuskatulokset näyttivät suuremmilta kuin oletettiin etukäteen.  

- Mielenkiintoinen havainto mittaustuloksissa oli, että etukäteisodotuksissa 

kaikkien suurin rasitus, eli letkat, ei noussut poikkeavana esiin mittaustuloksissa. 

Tämä koski sekä Oulun yliopiston että Roadscanners Oy:n mittauksia. Asiaa 

analysoitaessa päädyttiin oletukseen että letkassa yhdistelmien renkaat menivät 

samoin kuin Vuotsossa hieman eri ajolinjoja pitkin ja myös Vuojärven 

paksupäällysteisessä tiessä seuraava rengas tasoitti edellisen renkaan painuman 

tasaisemmaksi.  
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3.3 Vuotson mittauspäivän tulokset 

Ajoneuvoyhdistelmien ylitysten aikana mitattiin kuten Vuojärvelläkin:  

Mittaussuoran matkalla: 

- urasyvyyttä ja urakasvua tien pinnasta (laserskanneri) 

- kosteusprofiilin muutoksia tien rakenteissa ja alusmaassa (maatutka) 

Mittauspisteen kohdalla: 

- tien pinnan muutoksia (venymäliuskat) 

- urasyvyyden kehitys (laserskanneri) 

- tien pinnan lämpötilaa (PT1000) 

- ajolinjan poikkeamaa (valokuvaus/videokuvaus) 

3.3.1 Urasyvyyden kehitys mittaussuoralla ja mittauspisteessä  

Tulokset näkyvät kuvassa 36. Neljässä ylimmässä osiossa näkyvissä urakartoissa värit 

vaihtuvat kolmen millimetrin välein (millimetrin välein Vuojärven urakartoissa). 

 

 

Kuva 36. Urasyvyyden kehitys mittauspäivän aikana Vuotsossa. 
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Kuvasta 37 näkyy kuinka päällysteen pinnan urasyvyys suurenee ylitysten aikana 

mittauspisteessä. 

 

Kuva 37. Maksimiurasyvyys ylitysten jälkeen mittauspisteessä (10 metrin matkalla). 

Kuvassa on merkitty ylityskerrat (1-21), ylitysten keskinopeus (km/h) ja ylitysten välinen 

odotusaika (min). Lisäksi kuvassa mittauspäivän loppupuolella ajetut kolmen 

yhdistelmän letka-ajot (ajot 13-15) on merkitty punaisella värillä.  

 

Urakasvun keskiarvo koko mittausmatkalla oli 0,67 mm ja paikallisesti enimmillään noin 

2 mm, joten urasyvyyden kasvua tapahtui varsin merkittävästi kuormitusten aikana. 

Mittaustulosten perusteella yksittäisten ajoneuvoyhdistelmien (7-, 10- ja 13-akseliset) ja 

niiden aiheuttamien urasyvyyksien muutoksien välille ei pystytty määrittämään 

riippuvuuksia. 
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3.3.2 Kosteusprofiilin muutokset 

Kosteusprofiilin muutokset päivän aikana näkyvät kuvissa 38a ja 38b. 

 

 

Kuva 38a. Kosteusprofiilit ajoissa 0-9 (noin 60 km/h) 
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Kuva 38b. Kosteusprofiilit ajoissa 10-21 (noin 40 km/h ja välissä letkat) 

 

Maatutkamittauksista lasketuissa kosteusprofiileissa havaittiin rakenteen alaosassa / 

alusrakenteen yläosassa paikallisesti parissa kohdassa (keltaiset nuolet kuvassa 38a) 

merkkejä kosteuden kasvusta kuormitusajojen alkuvaiheessa. Nämä muutokset eivät 

kuitenkaan enää tämän jälkeen kasvaneet. Tuo kosteuden nousu oli noin paaluvälillä 75-

90 m, missä syvemmät urat alkoivat ja noin paaluvälillä 275-290 jossa ne loppuivat – eli 

todennäköisesti pehmeikön päissä. Näissä kohdissa myös urakasvu oli suurinta.  

3.3.3 Tien pinnan hetkelliset venymät/puristumat ylitysten aikana mittauspisteessä 

Kuvasta 39 näkyy liitteessä 1 esitellyn menetelmän mukaisesti määritelty laskennallinen 

tien pintaan ylityksen aikana hetkellisesti syntyvän ”kuopan tilavuus” 7-, 10- ja 13-

akseliselle yhdistelmälle eri ajonopeuksilla.  
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Kuva 39. ”kuopan tilavuus” 7-, 10- ja 13-akselisen yhdistelmän ylityskerroilla 

ajonopeuden ollessa noin 60 km/h (vasemmalla) ja 40 km/h (oikealla). Tuloksia ei ole 

suhteutettu ajoneuvoyhdistelmien mittauspäivän aikaisiin nettokuormiin. 

 

Kuvasta 40 näkyy laskennallinen tien pintaan ylityksen aikana hetkellisesti syntyvän 

”kuopan tilavuus”  kolmen yhdistelmän (7-, 10- ja 13-akselia) muodostaman letkan 

kolmella ajokerralla keskinopeuden ollessa noin 40 km/h. 

 

Kuva 40. ”kuopan tilavuus” kolmen yhdistelmän muodostaman letkan ylityskerroilla 

keskinopeudella noin 40 km/h. Ensimmäinen ajokerta näkyy vasemmalla, toinen keskellä 

ja kolmas oikealla. Tuloksia ei ole suhteutettu ajoneuvoyhdistelmien mittauspäivän 

aikaisiin nettokuormiin. 
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3.3.4 Nettokuormiin suhteutetut tien pinnan hetkelliset venymät/puristumat 

ylitysten aikana mittauspisteessä 

 

Kappaleissa  3.3.1-3.3.3. käsiteltiin mittaustuloksia 7-, 10- ja 13-akselisten yhdistelmien 

mittauspäivän aikaisilla kuormilla, jotka on esitetty taulukossa 9.   

Taulukko 9. Yhdistelmien painot Vuotson mittauspäivänä. 

 

 

Suhteutettaessa kappaleessa 3.3.3. laskettu ”kuopan tilavuus” taulukossa 9 esitettyihin 

yhdistelmien mittauspäivän aikaisiin hyöty/nettokuormiin saatiin suhdeluvuiksi Vuotson 

osalta taulukossa 10 esitetyt tulokset. Suhdelukua ei kuitenkaan voi käyttää 

sellaisenaan osoittamaan yhdistelmien kuormitusvaikutuksia, koska ”kuopan 

syvyydelle” ei ole määriteltyä vauriokerrointa. 
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Taulukko 10. ”kuopan tilavuus” suhteutettuna yhdistelmien nettokuormiin Vuotson 

mittauspäivänä. 
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3.4 Vuotson tulosten arviointi 

• Vuotson kohteessa on ohut päällyste ja kokonaisrakennepaksuus myös melko ohut. 

Tien rakenne on joustava. 

• Mittauspäivänä oli kosteaa, vesisade alkoi viimeisten ylitysajojen aikana ja esti 

loppumittaukset laserskannerilla. 

• Urakasvun keskiarvo koko mittausmatkalla oli 0,67 mm ja paikallisesti enimmillään 

noin 2 mm, joten urasyvyyden kasvua tapahtui varsin merkittävästi kuormitusten 

aikana. 

• Maatutkamittauksista lasketuissa kosteusprofiileissa havaittiin rakenteen alaosassa / 

alusrakenteen yläosassa paikallisesti parissa kohdassa merkkejä kosteuden kasvusta 

kuormitusajojen alkuvaiheessa. Nämä muutokset eivät kuitenkaan enää tämän jälkeen 

kasvaneet. 

• Tuo kosteuden nousu oli noin paaluvälillä 75-90 m, missä syvemmät urat alkoivat ja 

noin paaluvälillä 275-290 jossa ne loppuivat – eli todennäköisesti pehmeikön päissä. 

Näissä kohdissa myös urakasvu oli suurinta. 

• Urasyvyys- ja kosteusprofiilimuutosten mittaustulosten perusteella yksittäisten 

ajoneuvoyhdistelmien (7-, 10- ja 13-akseliset) ja niiden aiheuttamien urasyvyyksien 

tai kosteusprofiilimuutoksien välille ei pystytty määrittämään riippuvuuksia. 

• Venymäliuskamittausten perusteella yksittäisen 13-akselisen ajoneuvoyhdistelmän 

tien pintakerrokseen aiheuttama venymä/puristuma oli 1,1-1,4 -kertainen verrattuna 

7- ja 10-akseliseen. Ero näytti suurenevan ajonopeuden laskiessa eli rasitusajan 

kasvaessa. Suhteutettuna ajoneuvoyhdistelmien mittauspäivän aikaisiin 

nettokuormiin suhdeluku (13-ax vs. 7-ax ja 10-ax vs. 7-ax) oli välillä 0,8-0,9 -kertainen. 

Suhdelukua ei kuitenkaan voi käyttää sellaisenaan osoittamaan yhdistelmien 

kuormitusvaikutuksia koska ”kuopan syvyydelle” ei ole määriteltyä vauriokerrointa. 

• Edellä mainittujen venymäliuskahavaintojen perusteella kaiken kaikkiaan 

yhdistelmien tien pintaan aiheuttama venymä/puristuma oli suhteellisen suuri 

verrattuna Vuojärven mittauskohteeseen.  

• Mielenkiintoinen havainto mittaustuloksissa oli, että etukäteisoletuksissa kaikkien 

suurin rasitus, eli letkat, ei noussut poikkeavana esiin mittaustuloksissa. Tämä koski 

sekä Oulun yliopiston että Roadscanners Oy:n mittauksia. Asiaa analysoitaessa 

päädyttiin oletukseen että letkassa yhdistelmien renkaat menivät samoin kuin 

Vuojärvellä hieman eri ajolinjoja pitkin ja myös Vuotson ohutpäällysteisessä tiessä 

seuraava rengas tasoitti edellisen renkaan painuman tasaisemmaksi.  
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3.5 Rovaniemen mittaustulokset 

Mittausjaksolla mittauspisteen ylitti noin 350 raskaan liikenteen yhdistelmää. 

Mittaustuloksista analysoitiin Vuotsossa ja Vuojärvellä mittauspäiviin osallistuneiden 

yhdistelmien ylitykset sekä muusta liikenteestä edustavimmat ylitykset, yhteensä 96 

ylitystä. Rovaniemellä erot ”kuopan tilavuudessa” 7-akselisten ja 10/13-akselisten 

yhdistelmien välillä johtuvat osaltaan siitä, että 7-akselisten yhdistelmien ajolinjat 

mittauspisteen kohdalla vaihtelivat merkittävästi enemmän kuin 10- ja 13-akselisten 

yhdistelmien. Lisäksi 7-akselisten yhdistelmien kokonaispainojen vaihtelusta 

ylityskerroittain ei ole tietoa. 

3.5.1 Tien pinnan hetkelliset venymät /puristumat ylitysten aikana mittauspisteessä 

Kuvista 41, 42 ja 43 näkyy liitteessä 2 esitellyn menetelmän mukaisesti määritelty 

laskennallinen tien pintaan ylityksen aikana hetkellisesti syntyvän ”kuopan tilavuus” 7-, 

10- ja 13-akseliselle yhdistelmälle.  
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kuva 41. 7-, 10- ja 13-akselisen yhdistelmän aiheuttamat ”kuopan tilavuudet”. Ylhäällä 

näkyvät kaikki yksittäiset ylityskerrat ja alhaalla ”kuopan tilavuuksien” hajonnat sekä 96 

mittauskerralle että kunkin yhdistelmän viidelle suurimmalle ”kuopan tilavuudelle”. 
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Kuva 42. 7-, 9- ja 10-akselisten yhdistelmien ylityskertojen ”kuopan tilavuudet”, ylhäällä 

kaikki analysoidut 96 ylitystä ja alhaalla suurimmat tulokset tuottaneet 5 ylityskertaa. 
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Kuva 43. 7-, 9- ja 10-akselisten yhdistelmien ylityskertojen ”kuopan tilavuudet”, 

vasemmalla kaikki analysoidut ylitykset ja oikealla suurimmat tulokset tuottaneet 5 

ylityskertaa. 

 

3.6 Rovaniemen tulosten arviointi 

 Rovaniemen mittauspiste soveltui melko hyvin venymäliuskamittauksille. 

Mittauspisteessä tien rakennetta on sillan korjauksen/rakentamisen yhteydessä 

vahvistettu maansiirrolla ja kulutuskerros (AB16/120 mm) oli suhteellisen hyvässä 

kunnossa. Ongelmia aiheutti paikan sijainti sillalle ylämäkeen johtavan tien juurella 

mutkassa. Ajoneuvon kuljettajan valmistuessa ylämäkeen, ei pitkien 

ajoneuvoyhdistelmien ajolinja pysynyt suorassa siten, että jokainen yksikkö- tai 

paripyörä olisi osunut tarkasti liuskojen kohdalle.  

• Venymäliuskamittausten pohjalta lasketun hetkellisen ”kuopan tilavuuksien” 

perusteella yksittäisen 13-akselisen ajoneuvoyhdistelmän tien pintakerrokseen 

aiheuttama venymä/puristuma oli 1,1-1,9 -kertainen verrattuna 7- ja 10-akseliseen. 

Tuloksen luotettavuuteen alentavasti vaikuttavat kuitenkin mm. se, että 7-akselisten 

yhdistelmien kokonaispainoa ylitysten aikana ei ole tiedossa. Lisäksi 7-akselisten 

yhdistelmien kuljettajia ei neuvottu ajamaan tiehen maalattua ajolinjasuoraa pitkin. 

Edellisistä johtuen nettokuormaan suhteutettua suhdelukua ei voi laskea ja toisaalta 

venymäliuskatulosten hajonta oli 7-akselisten yhdistelmien osalta suuri.  
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3.7 Ylikiimingin mittauspäivän tulokset 

Ajoneuvoyhdistelmien ylitysten aikana mitattiin:  

Mittaussuoran matkalla: 

- urasyvyyttä ja urakasvua tien pinnasta (laserskanneri) 

- kosteusprofiilin muutoksia tien rakenteissa ja alusmaassa (maatutka) 

Mittauspisteen kohdalla: 

- pystysuoran jännityksen muutoksia tien rakenteissa (maanpaineanturit) 

- huokosveden paineen muutoksia tien rakenteissa (huokosvedenpaineanturit) 

- urasyvyyden kehitystä tien pinnassa (laserskanneri) 

- ajolinjan poikkeamaa (valokuvaus/videokuvaus) 

 

Roadscanners Oy:n mittausauton rengas puhkesi ja tyhjeni yhdeksännen (9/24) 

ylityskerran aikana. Tästä syystä urasyvyys, urakasvu ja kosteusprofiilia koskevat 

mittaustulokset puuttuvat loppupäivän osalta (ylityskerrat 10-24). 

 

3.7.1 Urasyvyyden kehitys mittaussuoralla ja mittauspisteen kohdalla 

Tulokset näkyvät kuvassa 44. Neljässä ylimmässä osiossa näkyvissä urakartoissa värit 

vaihtuvat kolmen millimetrin välein. 



73 

 

 

Kuva 44. Urasyvyyden kehitys ajoissa 1-9 

 

Kuvasta 45 näkyy, kuinka tien pinnan urakehitys kehittyi ylitysten 1-9 (40 km/h) aikana 

mittauspisteessä. 



74 

 

Kuva 45. Maksimiurasyvyys ylitysten jälkeen mittauspisteessä (10 metrin matkalla). 

Kuvassa on merkitty ylityskerrat (1-24), ylitysten keskinopeus (km/h) ja ylitysten välinen 

odotusaika (min).  

 

Urakasvun keskiarvo koko mittausmatkalla yhdeksällä ensimmäisellä ylityskerralla oli 

2,85 mm ja mittauspisteessä anturien kohdalla (keskiarvo paaluväli 144-150) 4,56 mm.  

Mittaustulosten perusteella yksittäisten ajoneuvoyhdistelmien (7-, 9- ja 10-akseliset) ja 

niiden aiheuttamien urasyvyyksien muutoksien välille ei pystytty määrittämään 

riippuvuuksia. 
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3.7.2 Kosteusprofiilin muutokset 

Ylityskertojen 1-9 tulokset näkyvät kuvassa 46. 

 

 

Kuva 46. Kosteusprofiilit ajoissa 1-9 (40 km/h) Ylikiimingissä. 

 

Maatutkamittauksista lasketuissa kosteusprofiileissa havaitaan rakenteen alaosassa / 

alusrakenteen yläosassa merkkejä kosteuden kasvusta viimeisen rekan ylityksen (9/24) 

jälkeisessä profiilissa (keltaiset nuolet kuvassa 46). Tätä kosteuden kasvua havaitaan 

niissä kohdissa, missä rakenteen kokonaispaksuus on ohuimmillaan. Kuitenkaan 

kunnollisia havaintoja pumppausilmiöstä ei saatu kosteusprofiilimittausten perusteella 

ensimmäisten yhdeksän ylityksen aikana. Mittaustulosten perusteella yksittäisten 

ajoneuvoyhdistelmien (7-, 9- ja 10-akseliset) ja niiden aiheuttaman tien kosteusprofiilin  

muutoksien välille ei pystytty määrittämään riippuvuuksia. 
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3.7.3 Pystysuorat jännitykset ylitysten aikana mittauspisteessä 

Kuvista 47 ja 48 näkyy 10-akselisen ja 7-akselisen yhdistelmän ylitysten tiehen 

aiheuttama keskimääräinen pystysuuntainen jännitys sekä maksimiarvot kahdella 

syvyydellä (13 cm ja 39 cm). Tuloksiin on otettu mukaan vain ylitykset, joissa 

yhdistelmien ajolinjat osuivat parhaiten antureiden kohdalle. 

 

Kuva 47. 7-akselisen yhdistelmän parhaiten onnistuneiden ylitysten aiheuttama 

keskimääräinen pystysuuntainen jännitys kahdella syvyydellä (13 cm ja 39 cm) sekä 

renkaan paino (vaalea pylväs=yksikkörengas, vaalea pylväs + tumma pylväs = 

paripyörä). 
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Kuva 48. 10-akselisen yhdistelmän parhaiten onnistuneiden ylitysten aiheuttama 

keskimääräinen pystysuuntainen jännitys kahdella syvyydellä (13 cm ja 39 cm) sekä 

renkaan paino (vaalea pylväs=yksikkörengas, vaalea pylväs + tumma pylväs = 

paripyörä). 

Maanpainetuloksista voidaan havaita eroja yhdistelmien akseleitten ja rengastusten 

välillä. Rengaspainoon suhteutettunakin akselit, joissa käytetään yksikkörenkaita 

näyttävän tuottavan suuremman pystysuuntaisen jännityksen tien rakenteisiin kuin 

akselit, joissa käytetään paripyöriä.  

Maanpainetuloksista ylemmän (13 cm=1M) anturin tuloksiin pitää suhtautua varauksella. 

Varsinkin 9-akselisen yhdistelmän mittaustulokset indikoivat poikkeavaa käyttäytymistä 

verrattua muihin yhdistelmiin. Alemman (39 cm=0.5M) tulokset sen sijaan ovat 

oletettavasti paremmin vertailukelpoisia muiden yhdistelmien tulosten kanssa.  
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Kuvassa 49 näkyy liitteessä 1 esitellyn menetelmän mukaisesti määritelty pystysuorien 

jännitysmittausten pohjalta määritelty laskennallinen tien rakenteissa ylityksen aikana 

hetkellisesti syntyvän ”kuopan tilavuus” 7-, 10- ja 13-akseliselle yhdistelmälle. 

Ajoneuvoyhdistelmäkohtaiset suhdeluvut eivät kuvaa suoraan tien 

vaurioitumissuhdetta/aikaa. 

Ylityskierroksien 1-3 aikana tapahtui tien pintaan ajetun hoitosoran tiivistymistä. 

Verrattaessa 7- ja 10-akselisen yhdistelmän vaikutusta syvemmällä tien rakenteissa (39 

cm) jännitysero näyttäisi kasvavan mittauspäivän loppua kohti.  

 

Kuva 49. ”kuopan tilavuus” Ylikiimingissä. 1M = 16 cm ja 0.5M = 39 cm syvyydellä. 

Pystysuoran jännityksen mittaustulosten perusteella voidaan sanoa, että 10-akselinen (ja 

9-akselinen) yhdistelmä aiheutti Ylikiimingin soratien rakenteisiin (39 cm syvyyteen) 

mittauspäivän olosuhteissa suuremman hetkellisen pystysuoran jännityksen (”kuopan 

tilavuus”) kuin 7-akselinen. 
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3.7.4 Nettokuormiin suhteutetut tien pinnan hetkelliset venymät/puristumat 

ylitysten aikana mittauspisteessä 

 

Kappaleissa  3.7.1-3.7.3. käsiteltiin mittaustuloksia 7-, 9- ja 10-akselisten yhdistelmien 

mittauspäivän aikaisilla kuormilla, jotka on esitetty taulukossa 11. Laskujen 

vertailtavuuden lisäämiseksi jokaisen yhdistelmän tyhjäpainoon lisättiin nosturin paino 

3500 kg.  

Taulukko 11. Yhdistelmien painot Ylikiimingin mittauspäivänä.  

 

Suhteutettaessa kappaleessa 3.7.3. laskettu ”kuopan tilavuus” taulukossa 11 esitettyihin 

yhdistelmien mittauspäivän aikaisiin hyöty/nettokuormiin saatiin suhdeluvuiksi 

Ylikiimingin osalta taulukossa 12 esitetyt tulokset. Suhdelukua ei kuitenkaan voi 

käyttää sellaisenaan osoittamaan yhdistelmien kuormitusvaikutuksia, koska ”kuopan 

syvyydelle” ei ole määriteltyä vauriokerrointa. 
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Taulukko 12. ”kuopan tilavuus” suhteutettuna yhdistelmien nettokuormiin Ylikiimingins 

mittauspäivänä. 

 

3.7.5 Huokospaineen muutokset mittausten aikana 

Pitkäaikainen käyttäytyminen 

Ennen kuormituksia mittauslaitteilla tallennettiin alkutilanteen mittausdataa. Näitä 

ensimmäisiä mittauksia käytettiin huokosvedenpaineantureiden lähtötilanteen 

nollaamiseen. Kuvassa 50 on esitetty huokosvedenpaineantureiden tasojen muuttuminen 

alkutilanteeseen nähden kuormituspäivän aikana. Ensimmäisten mittausten muutokseen 

on saattanut vaikuttaa mittauslaitteiden lämpiäminen. Kuvassa 50 huokosvedenpaineen 

taso on määritetty kunkin ylityksen mittausdatan alusta, jolloin kuormittava tukkirekka ei 

ole vielä ehtinyt huokosvedenpaineantureiden kohdalle. Kuvassa pyöreä merkki esittää 

mittausta, jolloin tukkirekka on ylittänyt mittauspisteen, ja viiva esittää mittausta, jolloin 

tukkirekka ei ole ylittänyt mittauspistettä. Päivän aikana huokosvedenpaineiden 

muutokset eivät olleet merkittäviä. Muutaman ensimmäisen ylityksen jälkeen mitatut 

huokosvedenpaineet vaikuttivat saavuttaneen vakiintuneet tasot, kun tukkirekkojen 

ylitysajan väli oli 20 minuuttia. Kun ylitysten väli lyhennettiin 10 minuuttiin vaikutti, että 

huokosvedenpaineet kasvoivat hieman ja saavuttivat uudet vakiotasot. Selkeämmin 
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muutokset näkyivät lähempänä tien pintaa, jossa anturit olivat todennäköisesti osittain 

kyllästyneessä tierakenteessa. Kuormitusten loputtua huokosvedenpaineet näyttivät 

kääntyvän laskusuuntaan.  

 

Kuva 50. Huokosvedenpaineantureiden tasojen muuttumiset alku-tilanteeseen nähden 

kuormituspäivän aikana Ylikiimingissä. 

 

Kuvassa 51 on esitetty huokosvedenpaineiden suurimmat vaihteluvälit kullakin 

ylityksellä. Esitetty arvo on pienimmän ja suurimman mitatun huokosvedenpaineen 

erotus ylityksellä. Kuvasta nähdään, että 60 tn tukkirekan mitattu huokosvedenpaineen 

vaihteluväli oli pääsääntöisesti pienempi kuin 76 tai 84 tn tukkirekoilla. 76 ja 84 tn 

tukkirekkojen vaihteluvälien ero ei ole merkittävä. 
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Kuva 51. Huokosvedenpaineiden suurimmat vaihteluvälit kullakin ylityksellä eri 

syvyyksillä Ylikiimingissä. 

 

Yksittäisten ylitysten aikana mitatut huokosvedenpaineet 

Seuraavissa kuvissa on esitetty 60 tn, 76 tn ja 84 tn tukkirekkojen ylityksillä mitatut 

huokosvedenpaineen muutokset kuljetun matkan suhteen. Kuljettu matka ei ole sovitettu 

absoluuttisesti tukkirekan ajonopeuden mukaan vaan suhteellisilla nopeuksilla toisiinsa 

nähden olettaen tukkirekkojen ajaneen ensimmäisillä ylityksillä noin 40 km/h nopeutta. 

Kuvista nähdään, että ylityksistä aiheutuneet vasteet olivat samanlaiset eri ylityksillä. 

Ainostaan 41 cm syvyydellä olevan anturin vasteissa oli havaittavissa erittäin pientä 

huokosvedenpaineen tason kasvua akseleittain 76 ja 84 tn tukkirekkojen ylityksillä ja 

selkeämmin ylitysnopeuden ollessa noin 10 km/h. Kuvassa 52 on esitetty 76 tn tukkirekan 

ylityksen aikana mitatut vasteet 41 cm syvyydellä olleesta anturista ja ylitysnopeus noin 

10 km/h on punaisella värillä. Muuten yksittäisten ylitysten välillä ja eripainoisten 

tukkirekkojen välillä ei havaittu merkittäviä eroja huokosveden-painemittausten 

perusteella. 
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Kuva 52. Ylikiimingissä 76 tn tukkirekan ylityksillä mitatut huokosvedenpaineen 

muutokset 41 cm syvyydellä. 

 

Kuvassa 53 on esitetty 60 tn, 76 tn ja 84 tn tukkirekkojen huokosvedenpaineiden 

muutokset noin 10 km/h nopeudella tehdyistä kuormituksista. Kuvasta nähdään 

huokosvedenpaineen kasvun jäävän 7-akselisella 60 tn tukkirekalla alhaisemmaksi kuin 

9-akselisella 76 tn ja 10-akselisellla 84 tn tukkirekalla. Kuvassa 54 on esitetty 

huokosvedenpaineen kumulatiivista vaikuttavuutta tukkirekan pituudelta ja tukkirekan 

pituudelta lisättynä neljän metrin kulkumatkalla tukkirekan ohitettua anturin. 

Käytännössä arvot on laskettu huokosvedenpaineen nollatason mitatun arvon välisestä 

erosta tukkirekan pituiselta matkalla. 60 tn tukkirekan pituutena on käytetty noin 24,5 m 

ja muiden noin 27,5 m.  Ero 60 tn ja raskaampien tukkirekkojen välillä oli noin 

kaksinkertainen. Osa erosta muodostui tukkirekan pituudesta ja suurempi osa 

huokosvedenpaineen kohoamisesta.  

Kuvassa 55 on esitetty vastaavat arvot yhdessä noin 40 km/h ja 30 km/h nopeuksilla 

tehtyjen kuormituksien kanssa, kun tukkirekan pituuteen on lisätty neljän metrin 

kulkumatka. Kuvasta nähdään, että noin 40 ja 30 km/h nopeuksilla vaikuttavuus oli 

melkein samaa suuruusluokkaa, mutta hitaammalla nopeudella hieman suurempi ja 

vaikuttavuus kasvoi tukkirekan ajettua hitaasti noin 10 km/h nopeudella. Kuvan 
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perusteella voisi ajatella, että Ylikiimingin kohteessa ajettaessa yli 30 km/h nopeudella 

huokosvedenpaineen kasvun aiheuttamasta tierakenteen heikentymisestä ei olisi vaaraa 

mittauspäivän olosuhteissa. Vastaavasti kahdella raskaammalla tukkirekalla erittäin 

hitaasti ajettaessa tierakenteen vaurioitumisvaara alkaisi kasvaa.   

 

 

Kuva 53. 60 tn, 76 tn ja 84 tn tukkirekkojen noin 10 km/h nopeudella tehdyistä 

kuormituksista aiheutuneet huokosvedenpaineiden muutokset Ylikiimingissä. 
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Kuva 54. 60 tn, 76 tn ja 84 tn tukkirekkojen huokosvedenpaineiden kumulatiivista 

vaikutusta kuvaavat arvot 41 cm syvyydellä olevasta anturista  noin 10 km/h nopeudella 

tehdyistä kuormituksista Ylikiimingissä. 

 

 

Kuva 55. 60 tn, 76 tn ja 84 tn tukkirekkojen huokosvedenpaineiden kumulatiivista 

vaikutusta kuvaavat arvot 41 cm syvyydellä olevasta anturista noin 40, 30 ja 10 km/h 

nopeudella tehdyistä kuormituksista Ylikiimingissä. 
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3.8 Ylikiimingin tulosten arviointi 

• Kohde on soratie, jossa kulutuskerroksen ja kantavan kerroksen yhteispaksuus on 

noin 200 mm ja kokonaisrakennepaksuus vaihtelee hyvin paljon, noin välillä 0,4-1,5 m. 

Tien rakenne on mittauspisteessä sora- ja hiekkamoreenia. 

• Kuiva jakso ajoittui alueelle ennen mittauspäivää ja kuivatti tien rakenteita. Olosuhteet 

mittauspäivänä tosin olivat hyvät. Ilma oli kostea ja lämpötila pysyi tasaisena koko 

päivän. 

• Tien pintaan oli lisätty hoitosoraa ja se oli lanattu ennen mittauspäivää. Ensimmäiset 

ylityskertojen aikana tien pinta tiivistyi.  

• Urakasvu ja kosteusprofiilimittaukset kattoivat vain ensimmäiset 9 ylityskertaa. 

Kaikkiaan mittauspäivän aikana ylityskertoja oli 24. 

• Urakasvun keskiarvo koko mittausmatkalla yhdeksällä (ylityskerrat 1-9/24) rekan 

ylityksellä oli 2,85 mm ja paikallisesti enimmillään jopa yli 10 mm, joten urasyvyyden 

kasvua tapahtui varsin merkittävästi kuormitusten aikana. Mittaus-anturien alueella 

(paaluvälillä 144-150) urakasvun keskiarvo oli 4,56 mm. 

• Maatutkamittauksista lasketuissa kosteusprofiileissa havaitaan rakenteen alaosassa / 

alusrakenteen yläosassa merkkejä kosteuden kasvusta viimeisen rekan ylityksen 

(9/24) jälkeisessä profiilissa. Kosteuden kasvua havaitaan niissä kohdissa, missä 

rakenteen kokonaispaksuus on ohuimmillaan. 

• Kunnollisia havaintoja pumppausilmiöstä ei saatu kosteusprofiilimittausten 

perusteella ensimmäisten yhdeksän ylityksen aikana. Mittaustulosten perusteella 

yksittäisten ajoneuvoyhdistelmien (7-, 9- ja 10-akseliset) ja niiden aiheuttaman tien 

urasyvyyden tai kosteusprofiilin  muutoksien välille ei pystytty määrittämään 

riippuvuuksia. 

• Pystysuuntaisten jännitysmittauksissa syvemmällä tien rakenteissa oleva anturi (39 

cm) näytti antavan luotettavampia vertailukelpoisia mittaustuloksia kuin ylempi 

(13cm). Ensisijaisesti 39 cm anturan tulosten perusteella voidaan päätellä, 

mittauspäivänä vallitsevissa olosuhteissa soratiellä 10-akselinen yhdistelmä aiheuttaa 

suuremman pystysuuntaisen jännityksen tien rakenteissa (13-39 cm) kuin 7-akselinen 

yhdistelmä. Ero näyttäisi suurenevan erittäin hitaasti ajettaessa. 

• Mitatut huokosvedenpaineen tasot nousivat hieman päivän aikana, mutta eivät 

merkittävästi. Kuormitusten loputtua huokosvedenpaineet kääntyivät laskuun. 

Huokosvedenpaine kasvoi eniten, 2 kPa, ylimmässä 26,5 cm anturissa, mutta sen 

tulkinta oli epävarmin kärjen kyllästymisen suhteen. 

• Muutaman ensimmäisen ylityksen jälkeen mitattu huokosvedenpaine vaikutti 

saavuttaneen vakiintuneen tason, kun tukkirekkojen ylitysten väli oli 20 minuuttia. 

Kun ylityksiä aloitettiin tekemään 10 minuutin välein vaikutti, että 

huokosvedenpaineet kasvoivat hieman ja saavuttivat uuden vakiotason.  

• Syvyydellä 41 cm huokosvedenpaine näytti kohoavan akseleittain. Kohoaminen oli 

selkeätä ajettaessa noin 10 km/h nopeudella. Ajettaessa hitaasti (noin 10 km/h) 76 tn 

ja 84 tn tukkirekoilla Huokosvedenpaine nousi selkeästi enemmän kuin 60 tn 

tukkirekalla. 76 tn ja 84 tn väliset erot eivät ole merkittäviä. 

3.9 Kuhmon mittauspäivän tulokset 

Ajoneuvoyhdistelmien ylitysten aikana mitattiin samoin kuin Ylikiimingissä:  
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Mittaussuoran matkalla: 

- urasyvyyttä ja urakasvua tien pinnasta (laserskanneri) 

- kosteusprofiilin muutoksia tien rakenteissa ja alusmaassa (maatutka) 

Mittauspisteen kohdalla: 

- pystysuoran jännityksen muutoksia tien rakenteissa (maanpaineanturit) 

- huokosveden paineen muutoksia tien rakenteissa (huokosvedenpaineanturit) 

- urasyvyyden kehitystä tien pinnassa (laserskanneri) 

- ajolinjan poikkeamaa (valokuvaus/videokuvaus) 

 

3.9.1 Urasyvyyden kehitys mittaussuoralla ja mittauspisteessä 

Tulokset näkyvät kuvassa 56. Viidessä ylimmässä osiossa näkyvissä urakartoissa värit 

vaihtuvat noin 7,5 millimetrin välein. 

 

 

Kuva 56. Urasyvyyden kehitys ajoissa mittauspäivän aikana 

Kuvasta 57 näkyy, kuinka tien pinnan urakehitys kehittyi ylitysten 1-24 aikana 

mittauspisteen kohdalla 10 metrin matkalla. 
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Kuva 57. Maksimiurasyvyys ylitysten jälkeen mittauspisteessä (10 metrin matkalla). 

Kuvassa on merkitty ylityskerrat (1-24), ylitysten keskinopeus (km/h) ja ylitysten välinen 

odotusaika (min).  

 

Urakasvun keskiarvo koko mittausmatkalla oli 0,52 mm ja mittauspisteessä anturien 

kohdalla (keskiarvo paaluväli 142-146) 1,73 mm. Urasyvyys kasvoi mittaussuoran 

alkuosalla, mutta loppuosalla se monin paikoin pienentyi, mikä osaltaan pienentää koko 

matkalle laskettua keskiarvoa. Todennäköisesti rekat ovat ajaneet tarkemmin samassa 

ajourassa kohteen alkuosalla ennen mittausantureita, ja antureiden jälkeisellä osalla 

ajolinjoissa on ollut enemmän hajontaa, mikä selittää urien tasoittumista. Uralaskelmat 

on tehty oikeasta ajourasta (anturit tiessä tällä puolella), mutta myös vasen ajoura 

käyttäytyy urakarttojen perusteella samalla tavalla. 

Mittaustulosten perusteella yksittäisten ajoneuvoyhdistelmien (7-, 9- ja 10-akseliset) ja 

niiden aiheuttaman tien urasyvyyden muutoksien välille ei pystytty määrittämään 

riippuvuuksia. 
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3.9.2 Kosteusprofiilin muutokset 

Tulokset näkyvät kuvissa 58a, 58b ja 58c. 

 

 

Kuva 58a. Kosteusprofiilit ajoissa 1-9 (noin 40 km/h) 
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Kuva 58b. Kosteusprofiilit ajoissa 10-18 (noin 30 ja 40 km/h) 

 

 

Kuva 58c. Kosteusprofiilit ajoissa 19-24 (noin 30 ja 10 km/h) 
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Maatutkamittauksista lasketuissa kosteusprofiileissa ei havaittu tien rakenteissa / 

alusrakenteen yläosassa merkkejä kosteuden kasvusta eikä myöskään minkäänlaisesta 

pumppausilmiöstä. Mittaustulosten perusteella yksittäisten ajoneuvoyhdistelmien (7-, 9- 

ja 10-akseliset) ja niiden aiheuttaman tien kosteusprofiilin  muutoksien välille ei pystytty 

määrittämään riippuvuuksia. 

 

3.9.3 Pystysuorat jännitykset ylitysten aikana mittauspisteessä 

Kuvista 59, 60 ja 61 näkyvät 10-akselisen, 9-akselisen ja 7-akselisen yhdistelmän 

ylitysten tiehen aiheuttama keskimääräinen pystysuuntainen jännitys sekä maksimiarvot 

kahdella syvyydellä (16 cm ja 41 cm). Tuloksiin on otettu mukaan vain ylitykset, joissa 

yhdistelmien ajolinjat osuivat parhaiten antureiden kohdalle. 

 

Kuva 59. 7-akselisen yhdistelmän parhaiten onnistuneiden ylitysten aiheuttama 

keskimääräinen pystysuuntainen jännitys kahdella syvyydellä (16 cm ja 41 cm) sekä 
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renkaan paino (vaalea pylväs=yksikkörengas, vaalea pylväs + tumma pylväs = 

paripyörä). 

 

Kuva 60. 9-akselisen yhdistelmän parhaiten onnistuneiden ylitysten aiheuttama 

keskimääräinen pystysuuntainen jännitys kahdella syvyydellä (16 cm ja 41 cm) sekä 

renkaan paino (vaalea pylväs=yksikkörengas, vaalea pylväs + tumma pylväs = 

paripyörä). 
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Kuva 61. 10-akselisen yhdistelmän parhaiten onnistuneiden ylitysten aiheuttama 

keskimääräinen pystysuuntainen jännitys kahdella syvyydellä (16 cm ja 41 cm) sekä 

renkaan paino (vaalea pylväs=yksikkörengas, vaalea pylväs + tumma pylväs = 

paripyörä). 

 

Maanpainetuloksista voidaan havaita eroja yhdistelmien akseleitten ja rengastusten 

välillä. Akselipainoon suhteutettunakin akselit, joissa käytetään yksikkörenkaita 

näyttävän tuottavan suuremman pystysuuntaisen jännityksen tien rakenteisiin kuin 

akselit, joissa käytetään paripyöriä.  

Maanpainetuloksista ylemmän (16 cm=1M) anturin tuloksiin pitää suhtautua varauksella. 

Lisäksi ajosuunnasta riippuen mittaustulokset erosivat toisistaan. Alemman (41 

cm=0.5M) tulokset sen sijaan ovat vähemmän kriittisiä ajosuunnalla ja tulokset siten 

paremmin vertailukelpoisia.  
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Kuvassa 62 näkyy liitteessä 1 esitellyn menetelmän mukaisesti määritelty pystysuorien 

jännitysmittausten pohjalta määritelty laskennallinen tien rakenteissa ylityksen aikana 

hetkellisesti syntyvän ”kuopan tilavuus” 7-, 10- ja 13-akseliselle yhdistelmälle. 

Ajoneuvoyhdistelmäkohtaiset suhdeluvut eivät kuvaa suoraan tien 

vaurioitumissuhdetta/aikaa. 

 

Kuva 62. ”kuopan tilavuus” Kuhmossa  

Pystysuoran jännityksen mittaustulosten perusteella voidaan sanoa, että 10-akselinen (ja 

9-akselinen) yhdistelmä aiheuttaa Kuhmon soratien rakenteisiin (noin 40 cm syvyyteen) 

mittauspäivän olosuhteissa suuremman hetkellisen pystysuoran jännityksen (”kuopan 

tilavuus”) kuin 7-akselinen. Lisäksi ajonopeuden laskiessa ero näyttäisi suurenevan. 

3.9.4 Nettokuormiin suhteutetut tien pinnan hetkelliset venymät/puristumat 

ylitysten aikana mittauspisteessä 

 

Kappaleissa  3.9.1-3.9.3. käsiteltiin mittaustuloksia 7-, 9- ja 10-akselisten yhdistelmien 

mittauspäivän aikaisilla kuormilla, jotka on esitetty taulukossa 13. Laskujen 

vertailtavuuden lisäämiseksi jokaisen yhdistelmän tyhjäpainoon lisättiin nosturin paino 

3500 kg.  
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Taulukko 13. Yhdistelmien painot Kuhmon mittauspäivänä.  

 

Suhteutettaessa kappaleessa 3.9.3. laskettu ”kuopan tilavuus” taulukossa 11 esitettyihin 

yhdistelmien mittauspäivän aikaisiin hyöty/nettokuormiin saatiin suhdeluvuiksi Kuhmon 

osalta taulukossa 14 esitetyt tulokset. Suhdelukua ei kuitenkaan voi käyttää 

sellaisenaan osoittamaan yhdistelmien kuormitusvaikutuksia, koska ”kuopan 

syvyydelle” ei ole määriteltyä vauriokerrointa. 

Taulukko 14. ”kuopan tilavuus” suhteutettuna yhdistelmien nettokuormiin Ylikiimingins 

mittauspäivänä. 
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3.9.5 Huokospaineen muutokset mittausten aikana 

Pitkäaikainen käyttäytyminen 

Ennen kuormituksia mittauslaitteilla otettiin mittausdataa alkutilanteesta. Näitä 

ensimmäisiä mittauksia käytettiin huokosvedenpaineantureiden nollaamiseen 

lähtötilanteessa. Kuvassa 63 on esitetty huokosvedenpaineantureiden tasojen 

muuttuminen alkutilanteeseen nähden kuormituspäivän aikana. Ensimmäisten mitattujen 

arvojen muutokseen on saattanut vaikuttaa mittauslaitteiden lämpiäminen. Kuvassa 

huokosvedenpaineiden tasot on määritetty kunkin ylityksen mittausdatan alusta, jolloin 

kuormittava tukkirekka ei ole vielä ehtinyt huokosvedenpaineantureiden kohdalle. 

Kuvassa pyöreä merkki esittää mittausta jolloin tukkirekka on ylittänyt mittauspisteen ja 

viiva esittää mittausta jolloin tukkirekka ei ole ylittänyt mittauspistettä. Päivän aikana 

huokosvedenpaineiden muutokset eivät olleet merkittäviä. Kymmenennen kuormituksen 

paikkeilla mitatut huokosvedenpaineet vaikuttivat saavuttaneen vakiintuneet tasot. Kun 

ylitysten väli lyhennettiin 10 minuuttiin vaikutti, että sillä ei ollut vaikutusta 

huokosvedenpaineiden tasoihin. Kuormitusten loputtua huokosvedenpaineet näyttivät 

pysyvän lähellä vakiintuneita tasojaan.  

Kuvaa 63 katsottaessa on muistettava, että Kuhmossa tukkirekkojen ajosuunta vaihtui 

kunkin tukkirekan ylitettyä mittauspisteen ja vasemman puoleisilla renkailla oli 5 - 22 % 

suuremmat kuormat kuin oikean puoleisilla renkailla. Ajosuunnan vaihtuminen vaikutti 

26 ja 87 cm syvyyksiltä mitattujen vasteiden muotoon.  Ei kyllästyneestä tierakenteesta 

mitatun 26 cm syvyyden anturin lukemissa tämä näkyi pitkäaikaisissa lukemissa 

tietynlaisena kolmen ylityksen sykleinä. Suurin eroavaisuus Ylikiimingissä tehtyihin 

mittauksiin oli 63 cm syvyydellä olleen anturin huokosvedenpaineen pieni pieneneminen. 
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Kuva 63. Huokosvedenpaineantureiden tasojen muuttuminen alku-tilanteeseen nähden 

kuormituspäivän aikana Kuhmossa. 

 

Kuvassa 64 on esitetty huokosvedenpaineiden suurimmat vaihteluvälit kullakin 

ylityksellä eri syvyyksillä. Esitetty arvo on pienimmän ja suurimman mitatun 

huokosvedenpaineen erotus ylityksellä. Kuvasta nähdään, että 60 tn tukkirekan mitattu 

huokosvedenpaineen vaihteluväli oli pääsääntöisesti pienempi kuin 76 tn tai 84 tn 

tukkirekalla. 76 tn ja 84 tn välinen ero ei ole merkittävä. 
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Kuva 64. Huokosvedenpaineiden suurimmat vaihteluvälit kullakin ylityksellä eri 

syvyyksillä Kuhmossa. 

 

Yksittäisten ylitysten aikana mitatut huokosvedenpaineet 

Seuraavissa kuvissa on esitetty 60 tn, 76 tn ja 84 tn tukkirekkojen ylityksillä mitatut 

huokosvedenpaineen muutokset kuljetun matkan suhteen. Kuljettua matka ei ole sovitettu 

absoluuttisesti tukkirekan ajonopeuden mukaan vaan suhteellisilla nopeuksilla tosiinsa 

nähden olettaen tukkirekkojen nopeuden olleen ensimmäisillä ylityksillä noin 40 km/h. 

Kuvista nähdään, että ylityksistä aiheutuneet vasteet olivat samanlaiset 37 ja 63 cm 

syvyydellä kullakin tukkirekalla. Syvyyksillä 26 ja 87 cm huokosvedenpaineiden vasteet 

olivat samanlaiset ajettaessa samaan suuntaan lukuun ottamatta ensimmäistä 60 tn 

tukkirekan ylityksen aiheuttamaa vastetta 87 cm syvyydellä.   

Kuvassa 65 on esitetty 60 ja 76 tn tukkirekkojen ylitysten aikana mitatut 

huokosvedenpaineet 63 cm syvyydeltä.  Anturin vasteissa oli havaittavissa erittäin pientä 

huokosvedenpaineen tason kasvua akseleittain 76 ja 84 tn tukkirekkojen ylityksillä. 

Ylitysnopeudella noin 10 km/h mitattiin samanlainen käyttäytyminen kuin muilla 

nopeuksilla. Kuvassa 66 on esitetty 60, 76 ja 84 tn tukkirekkojen huokosvedenpaineiden 

muutokset noin 10 km/h nopeudella tehdyistä kuormituksista. Kuvasta nähdään, että 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

11:00 12:20 13:40 15:00 16:20 17:40

H
V

P
-m

u
u

to
s.

 k
P

a

Aika

Suurin HVP-vaihtelu ylityksellä, syvyys 63 cm

60 tn 63 cm 76 tn 63 cm 84 tn 63 cm

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

11:00 12:20 13:40 15:00 16:20 17:40

H
V

P
-m

u
u

to
s.

 k
P

a

Aika

Suurin HVP-vaihtelu ylityksellä, syvyys 87 cm

60 tn 87 cm 76 tn 87 cm 84 tn 87 cm

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

11:00 12:20 13:40 15:00 16:20 17:40

H
V

P
-m

u
u

to
s.

 k
P

a

Aika

Suurin HVP-vaihtelu ylityksellä, syvyys 26 cm

60 tn 26 cm 76 tn 26 cm 84 tn 26 cm

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

11:00 12:20 13:40 15:00 16:20 17:40

H
V

P
-m

u
u

to
s.

 k
P

a

Aika

Suurin HVP-vaihtelu ylityksellä, syvyys 37 cm

60 tn 37 cm 76 tn 37 cm 84 tn 37 cm



99 

 

huokosvedenpaine ei kasvanut 7-akselisella 60 tn tukkirekalla, mutta 9-akselisella 76 tn 

ja 10-akselisella 84 tn tukkirekalla huokosvedenpaine hieman kasvoi. Vaikka 63 cm 

syvyydellä huokosvedenpaine ylityksen aikana kasvoi, niin kuvan 63 mukaan pitkällä 

aikavälillä huokosvedenpaine pieneni, joka tarkoittaa huokosvedenpaineen pienenemistä 

kuormitusten välissä. Muuten yksittäisten ylitysten välillä ja eripainoisten tukkirekkojen 

välillä ei havaittu merkittäviä eroja huokosvedenpainemittausten perusteella. 
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Kuva 65. Kuhmossa 60 tn (ylempi) ja 84 tn (alempi) tukkirekkojen ylityksillä mitatut 

huokosvedenpaineen muutokset 63 cm syvyydellä. 
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Kuva 66. 60 tn, 76 tn ja 84 tn tukkirekkojen aiheuttamat huokosvedenpaineiden 

muutokset 10 km/h nopeudella tehdyistä kuormituksista Kuhmossa. 

 

Kuvassa 67 on esitetty huokosvedenpaineen kumulatiivista vaikuttavuutta tukkirekan 

pituudelta ja tukkirekan pituudelta lisättynä neljän metrin kulkumatkalla tukkirekan 

ohitettua anturin. Käytännössä arvot on laskettu huokosvedenpaineen nollatason mitatun 

arvon välisestä erosta tukkirekan pituiselta matkalla. 60 tn tukkirekan pituutena on 

käytetty noin 24,5 m ja muiden noin 27,5 m.  Ero 60 tn ja raskaampien tukkirekkojen 

välillä oli noin nelinkertainen. Suurin osa erosta muodostui huokosvedenpaineen 

kohoamisesta. 76 tn ja 84 tn välinen ero ei ole merkittävä. 

Kuvassa 68 on esitetty vastaavat arvot yhdessä noin 40 km/h ja 30 km/h nopeuksilla 

tehdyistä kuormituksista, kun tukkirekan pituuteen on lisätty neljän metrin kulkumatka. 

Kuvasta nähdään, että eri nopeuksilla kullakin tukkirekalla vaikuttavuus pysyi lähellä 

samaa suuruusluokkaa, mutta 76 ja 84 tn tukkirekoilla huokosvedenpaineen vaikuttavuus 

vaikuttaisi hieman kasvavan tukkirekan ajonopeuden pienentyessä. Kuvan perusteella 

voisi ajatella, että Kuhmon kohteessa 60 tn tukkirekalla ajettaessa huokosvedenpaineen 

kasvun aiheuttamasta tierakenteen heikentymisestä ei olisi vaaraa mittauspäivän 

olosuhteissa. Kahdella raskaammalla tukkirekalla tierakenteen vaurioitumisvaara alkaisi 

hitaasti kasvaa hitaasti ajettaessa.  76 tn ja 84 tn välinen ero ei ole merkittävä. 
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Kuva 67. 60, 76 ja 84 tn tukkirekkojen huokosvedenpaineiden kumulatiivista vaikutusta 

kuvaavat arvot 63 cm syvyydellä olevasta anturista noin 10 km/h nopeudella tehdyistä 

kuormituksista Kuhmossa. 

 

Kuva 68. 60, 76 ja 84 tn tukkirekkojen huokosvedenpaineiden kumulatiivista vaikutusta 

kuvaavat arvot 63 cm syvyydellä olevasta anturista noin 40, 30 ja 10 km/h nopeudella 

tehdyistä kuormituksista Kuhmossa. 
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3.10 Kuhmon tulosten arviointi 

• Kohde on soratie, jossa kulutuskerroksen ja kantavan kerroksen yhteispaksuus on 

noin 200 mm ja kokonaisrakennepaksuus vaihtelee noin välillä 0,5-1,3 m. Tien 

rakenne on mittauspisteessä soraista hiekkamoreenia ja hiekkaista soramoreenia.  

• Kuiva jakso ajoittui alueelle ennen mittauspäivää ja kuivatti tien rakenteita. Tien pinta 

oli kuivanut kovaksi. Tien pinnassa oli karkeaa hoitomursketta. Olosuhteet 

mittauspäivänä olivat vaihtelevat. Iltaa kohti aurinko alkoi kuivattamaan tienpintaa. 

Mittauspäivänä pohjavedenpinta oli suhteessa alempana kuin Ylikiimingissä. 

• Urakasvun keskiarvo koko mittausmatkalla oli 0,52 mm. Paikallisesti enimmillään 

urakasvua oli kuitenkin jopa noin 8 mm. Mittausanturien alueella (paaluväli 142-146) 

urasyvyys kasvoi varsin maltillisesti, urakasvun keskiarvo oli noin 1,7 mm. 

• Urasyvyys kasvoi kohteen alkuosalla, mutta loppuosalla se monin paikoin pienentyi, 

mikä osaltaan pienentää koko matkalle laskettua keskiarvoa. Todennäköisesti rekat 

ovat ajaneet tarkemmin samassa ajourassa kohteen alkuosalla ennen mittausantureita, 

ja antureiden jälkeisellä osalla ajolinjoissa on ollut enemmän hajontaa, mikä selittää 

urien tasoittumista. 

• Uralaskelmat on tehty oikeasta ajourasta (anturit tiessä tällä puolella), mutta myös 

vasen ajoura käyttäytyy urakarttojen perusteella samalla tavalla. 

• Mittaustulosten perusteella yksittäisten ajoneuvoyhdistelmien (7-, 9- ja 10-akseliset) 

ja niiden aiheuttaman tien urasyvyyden  muutosten välille ei pystytty määrittämään 

riippuvuuksia. 

• Maatutkamittauksista lasketuissa kosteusprofiileissa ei havaita oleellisia muutoksia 

kuormitusten edetessä, eikä näin ollen myöskään viitteitä kosteuden kasvusta / 

pumppautumisesta. 

• Mittaustulosten perusteella yksittäisten ajoneuvoyhdistelmien (7-, 9- ja 10-akseliset) 

ja niiden aiheuttaman tien kosteusprofiilin  muutosten välille ei pystytty määrittämään 

riippuvuuksia. 

• Pystysuuntaisten jännitysmittauksissa syvemmällä tien rakenteissa oleva anturi 

(41cm) näytti antavan luotettavampia vertailukelpoisia mittaustuloksia kuin ylempi 

(16cm). Ajosuunta näytti vaikuttavan maanpaineantureiden tuloksiin.  

• Ensisijaisesti 41 cm anturan maanpainetuloksista voidaan päätellä, mittauspäivänä 

vallitsevissa olosuhteissa soratiellä 10-akselinen yhdistelmä aiheutti suuremman 

pystysuuntaisen jännityksen tien rakenteissa (13-39 cm) kuin 7-akselinen yhdistelmä. 

Ero näyttäisi suurenevan hitaasti ajettaessa. Erot eivät olleet niin selvät kuin 

Ylikiimingissä. 

• Mitatut huokosvedenpaineen tasot nousivat hieman päivän aikana lukuun ottamatta 

63 cm syvyyttä, jossa huokosvedenpaine laski hieman. Huokosvedenpaineen 

muutokset päivän aikana eivät olleet merkittäviä. Kuormitusten loputtua 

huokosvedenpaineet näyttivät pysyvän saavutetulla tasolla. Huokosvedenpaine kasvoi 

eniten, 2 kPa, ylimmässä 26 cm anturissa, mutta sen tulkinta oli epävarmin kärjen 

kyllästymisen suhteen.    

• Huokosvedenpaineiden tasot vaikuttivat vakiintuneen 20 min kuormitusväleillä 

tehtyjen ylitysten loppupuolella paitsi 26 cm syvyydessä, jossa taso muuttui eri 

ylitysten väleillä. Syvyyksillä 26 cm ja 87 cm tukkirekkojen ajosuunta vaikutti selkeästi 

vasteeseen, josta johtunee osa mitatusta huokosvedenpaineen tason vaihtelusta 26 cm 

syvyydessä osittain kyllästyneessä tierakenteessa.  
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• Mittaustulosten perusteella yksittäisten ajoneuvoyhdistelmien (7-, 9- ja 10-akseliset) 

ja niiden aiheuttaman tien huokosvedenpaineen  muutosten välille ei pystytty 

määrittämään riippuvuuksia. 
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4 YHTEENVETO MITTAUKSISTA JA JATKOTUTKIMUS-

KOHTEET 

4.1 Mittaustulokset ja johtopäätökset 

Mittauksissa havaittiin eroja tien pinnan painuman ja urakehityksen ja kosteusprofiilin 

kehittymisen osalta. Eroihin näyttivät vaikuttavan mm.: 

o Pohjamaa (mm. pohjamaan vaihtuminen) 

o Tien rakenteiden materiaaliominaisuudet ja paksuudet (varsinkin 

sorateillä suuret vaihtelut) 

o Rakenteiden tiiviys varsinkin sorateillä (Ylikiiminki: pintakäsittely) 

o Ympäristöolosuhteet (mm. päällysteen lämpötila, rakenteiden kosteus) 

o Ajonopeus (rasitusaika) 

o Ylitysten välinen aika (palautumisaika) 
o Ajolinja (perässä tulevat renkaat tasoittavat edellisten aiheuttamat urat) 

Mittauskohteiden mittauspisteissä ei havaittu mittauspäivän olosuhteissa 

pumppautumisilmiötä tien rakenteissa. 

Päällystetyt tiet: Mittausolosuhteissa erityisen paksupäällysteisessä ja rakenteisessa tiessä 

yhdistelmien eroavaisuuksilla ei näyttäisi olevan niin suurta vaikutusta vasteisiin kuin 

ohutpäällysteisellä tiellä. Mittausolosuhteissa ohutpäällysteisessä, –rakenteisessa ja 

turvemaalle rakennetulla tiellä vasteet ja vaste-erot sen sijaan ovat selvempiä. 

Soratiet: Mittaukset olivat haastavampia suorittaa kuin päällystetyillä teillä, mm. tien 

rakenteet ja alusmaan vaihtelut voivat olla merkittäviä lyhyelläkin matkalla. 

Mittaussuoran matkalla oli selvästi huonompia kohtia kuin mittauspiste ja 

todennäköisesti nämä kohdat vaurioituvat huonoissa olosuhteissa nopeammin kuin 

mittauspisteen kohta. 

Mittaustulosten perusteella riippuvuuksia yksittäisten ajoneuvoyhdistelmien (7-, 9-, 10- 

ja 13-akseliset) ja niiden aiheuttaman tien urakehityksen tai kosteusprofiilin  muutoksien 

välille ei pystytty määrittämään (vaatii tarkempaa tutkimusta). 

Suhteutettaessa ajoneuvoyhdistelmien tien pintaan hetkellisesti aiheuttama ”kuopan 

tilavuus” yhdistelmien nettokuormiin ovat suhdeluvut taulukon 15 mukaiset. 

Suhdelukua ei kuitenkaan voi käyttää sellaisenaan osoittamaan yhdistelmien 
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kuormitusvaikutuksia tien rakenteisiin koska ”kuopan syvyydelle” ei ole määritelty 

vauriokerrointa. 

Taulukko 15. Nettokuormiin suhteutetut ”kuopan tilavuudet” 

 

Kokonaisuutena käytetyillä mittausmenetelmillä ei 9- ja 10-akselisen yhdistelmän välille 

saatu merkittäviä eroja (vaatii tarkempaa tutkimusta). 

Sorateillä huokospainemittaustulosten perusteella eroja 7-akselisen ja 9/10-akselisten 

välillä olivat todennettavissa mittauspäivän olosuhteissa ajettaessa erittäin hitaasti (10 

km/h) samoja ajolinjoja. 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että HCT-yhdistelmien ja niiden kuljetusten 

suunnittelussa kannattaisi kiinnittää huomiota ainakin ajokäyttäytymiseen sorateillä. 

Yhdistelmien tulisi ajaa tietä pitkin suhteellisen nopeasti mutta kuitenkin välttäen 

aiheuttamasta liikaa dynaamista kuormitusta. Lisäksi tiellä pysähtymistä pitäisi välttää 

samoin kuin samoilla ajolinjoilla (ajourilla) ajamista. 
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4.2 Suositukset kirjallisuustutkimuksen perusteella 

Projektin lopuksi suoritettiin lyhyt kirjallisuuskatsaus tutkimusalueella sorateiden osalta 

vireillä olevista tutkimuksista ja pohdinnoista, lähinnä Skandinaviassa ja Pohjois-

Amerikassa. Katsauksen perusteella HCT-yhdistelmien ja niiden kuljetusten 

suunnittelussa kannattaisi kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin: 

 CTI:n eli rengaspaineiden säätöjärjestelmän yleisempään käyttöön (Lähde: Ruotsi, 

Skogforsk/Mikael Bergqvist): mm. Matalampi rengaspaine vähentää tierasitusta ja 

urautumista  

 Ajojen oikeaan ajoitukseen (Lähde: Metsäteho/Pirjo Venäläinen): Esim. leimikoille 

kuormien karkea ajoittuminen (tukit ensin, kuitu myöhemmin ja energiapuu aivan 

viimeiseksi). Uuden teknologian hyödyntäminen osaksi suunnittelua ja 

päätöksentekoa 

 Kuormien/ajojen väliin jäävään minimiaikaan (Lähde: Ruotsi, Suomeen erona erillisen 

kuormaajan käyttö): Tarkoituksena olosuhteista ja tien vahvuudesta riippuen antaa 

tien rakenteille aikaa palautumiseen ajojen yhteydessä.  

 HCT-yhdistelmien käyttöön talviaikaan (Lähde: Kanada, Metsähallitus/Ari Siekkinen): 

Tiet kestää rasitusta paremmin tierungon ollessa jäässä. Voisiko 84-tonnisten 5+5 

akselisten yhdistelmien käyttö sallia silloin?  

4.3 Jatkotutkimuskohteet 

Mittausten perusteella soratiekohteissa 84 tn ja 76-tn erot tienrasituksessa eivät ole niin 

selvät kuin 60 tn ja 76/84 tn välillä. Tarkempi 76 ja 84-tn aiheuttamien 

vasteiden/muodonmuutosten ja sitä kautta yhdistelmien nettokuormaan suhteutetun 

tierasituseron määrittäminen sekä päällyste- että sorateillä vaatisi suuren määrän 

pitkäaikaista testaamista vaihtelevissa ympäristöolosuhteissa (kuivakausi, sadekausi, 

kelirikko). Lyhyillä testaustapahtumilla on pysyvien muodonmuutosten mittaaminen 

erittäin haasteellista. Yksittäiset testaustapahtumat pitäisi olla kaksipäiväisiä  siten, että 

ensimmäisenä päivänä ajettaisiin pelkästään 76-tn ja tien rakenteen palauduttua toisena 

päivänä pelkästään 84-tn yhdistelmällä.  

Uusimman teknologian (esim. reaaliaikainen kinemaattinen mittaus, RTK GNSS) 

mahdollisuuksia voisi hyödyntää ainakin antureiden osalta (mm. 
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pystysuuntaisten/sivusuuntaisten siirtymien mittaamisessa sekä ajolinjojen 

mittaamisessa). Mittauksissa voisi mitata myös automaattisen renkaanpaineen 

säätöjärjestelmän (CTI-järjestelmän) vaikutusta eri olosuhteissa. Surfacing Thickness 

Program (STP)-menetelmän (Lähde: Validering av STP-Surfacing Thickness Program 

för svenska förhållanden) soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin voisi validoida. 
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LIITE 1. MITTAUSJÄRJESTELMÄ 

VENYMÄLIUSKA-ANTURIT 

Venymäliuskat asennettiin usean vierekkäisen anturin muodostamaksi anturikentäksi. 

Anturikentällä pyrittiin pienentämään ajoneuvoyhdistelmien ajolinjojen vaikutusta 

mittaustuloksiin. Lisäksi vuoden 2016 kokemusten perusteella venymäliuskojen 

toimintavarmuuden parantamiseksi venymäliuskojen suojaksi asennettiin metallinen 

suojalevy. 

Venymäliuskamittauksessa käytetty laitteisto: 

 9-11 kpl venymäliuskoja tien leveyssuunnassa 

 2 kpl National Instruments 9235: 24-bit, 8-kanavainen Input Module 

 National Instruments CRIO-9014 Controller 

 kannettava tietokone + Matlab ja Python-ohjelmistot 

Liuskojen Input Module ja liuskojen asentamisessa käytetty suojalevy ovat esitetty 

kuvassa 69. 

 

Kuva 69. Vasemmalla: National Instruments 9235 Input Module (kuva: Vähätaini). 

Oikealla: venymäliuskojen asentamisessa käytetty suojalevy (kuva: Pekkala). 
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Vasteiden määrittämismenetelmät (=”Kuopan tilavuuden” määritys) 

venymäliuskamittaustulosten pohjalta 

Venymäliuskojen käyttö vaatii mitattavien yhdistelmien renkaiden menevän tarkalleen 

samaa ajolinjaa pitkin. Tämä ei toteutunut kapealla tiellä vaan yhdistelmän viimeiset 

renkaat menivät säännöllisesti eri ajonlinjaa kuin ensimmäiset. Vaikein tilanne oli 

pisimmällä 13-akselisella yhdistelmällä. Taulukoissa 16a ja 16b on kuvattu yhdistelmien 

viimeisen renkaan ajolinjaerot verrattuna ensimmäisen renkaan ajolinjaa. 

Taulukot 16a ja 16b. Ajolinjapoikkeamat mittauspäivän aikana Vuotsossa ja Vuojärvellä. 

 

Ohutpäällysteisen tien rakenne Vuotsossa jousti huomattavasti yhdistelmien renkaiden 

alla. Tämä aiheutti suurien ajolinjapoikkeamien lisäksi vaikeuksia venymien/puristumien 

maksimiarvojenmittaamisessa. Venymäliuskakentän venymän/puristuman 

maksimi/minimimittausten sijaan päädyttiin laskemaan yhdistelmien mittauspisteen 

ylityksen aikana HETKELLISESTI tien pintaan aiheuttaman ”kuopan tilavuus”. Tilavuus 

lasketaan tien sivuttaissuunnassa ja pituussuunnassa keskiarvomenetelmällä kuvan 70 

mukaisesti. 
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Kuva 70. ”kuopan tilavuuden” määrittäminen. 

”Kuopan tilavuus” on siis venymäliuskojen tuloksista muodostettu eikä sillä ole yksikköä 

eikä se siis ole absoluuttinen luku. Olettaen että kaikkien venymäliuskojen tulokset 

vastaavat toisiaan, myös kuoppien tilavuudet ovat vertailukelpoisia yhdistelmien välillä 

samassa mittauspisteessä. 

HUOKOSVEDENPAINEANTURIT 

Kumpaankin soratiekohteeseen asennettiin neljä huokosvedenpaineanturia. Etukäteen 

antureista kolme suunniteltiin asennettaviksi oletetun pohjavedenpinnan alapuolelle, 

pohjavedenpinnan tasolle ja pohjavedenpinnan yläpuolelle. Neljännen asennustaso 

päätettiin kolmen ensimmäisen asentamisen jälkeen ja se asennettiin kummassakin 

kohteessa oletetun pohjavedenpinnan tason ja aiemmin asennetun ylimmän anturin 

väliselle tasolle tavoitteena havainnoida mahdollista veden pumppautumista tierakenteen 

pintaa kohden. Täten oli olettavissa, että kaksi ylimmäistä anturia eivät olleet 

kyllästyneessä rakenteessa. 

Huokosvedenpaineanturit asennettiin ajouraan samalle linjalle aiemmin asennettujen 

maanpaineantureiden kanssa. Huokosvedenpaineanturit asennettiin maanpaineantureiden 

jälkeen kuormitusajoneuvojen ajosuuntaan nähden.  
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Asennuksen aluksi tierakenteen reunaan kaivettiin kaivinkoneella matala kuoppa, josta 

tierakenteeseen porattiin iskuporakoneella alkureikä. Alkureikään sovitettiin 

asennusputki ja sen sisällä oleva terästanko juntattiin vinosti kaivinkoneen ja lekan avulla 

tavoitepaikkaan (kuva 71). Asennusputken sisällä oleva terästanko vedettiin pois ja anturi 

työnnettiin asennusputkeen työntötangon kanssa. Kun anturin kärki oli työnnetty perille, 

asennusputki vedettiin pois rakenteesta.  

Anturit olivat Kyowan valmistamia BPB-A200KP antureita. Niihin oli asennettu 15 m 

pitkät johdot. Johdot liitettiin adapterin kautta National Instrumentsin mittalaitteeseen 

(kuva 72), joka yhdistettiin Oulun yliopiston tiedonkeruulaitteeseen. Tarkistettujen 

antureiden datankeruutiedostoihin ei asennettu antureiden nollakohtaan, koska se 

mahdollisesti muuttuu anturin asennuksen vuoksi. 

 

Kuva 71. Huokosvedenpaineanturin asennusputki ja terästanko Kuhmossa. 

 

 

Kuva 72. Huokosvedenpaineantureiden ja Oulun yliopiston tiedonkeruulaitteen väliin 

tehty adapteri.  
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MAANPAINEANTURIT 

Kumpaankin soratiekohteeseen asennettiin kaksi maanpaineanturia. Antureista 

suurempia paineita mittaava (1000 kPa) suunniteltiin asennettavaksi lähelle tien pintaa ja 

toinen (500 kPa) syvemmälle siten, että anturit sijaitsisivat tien rakennekerrosten 

rajapinnoilla. Antureiden sijoittamisella pyrittiin selvittämään ylittävien 

akseli/rengaskuormien tien rakenteisiin aiheuttaman pystysuoran jännityksen 

jakaantuminen syvyyden funktiona. 

Maanpaineanturit asennettiin ajouraan ennen samalle linjalle asennettavia 

huokosvedenpaineantureita.  

Asennuksen aluksi ajouran kohdalle tierakenteeseen tehtiin iskuvasaralle ja lapiolla 

kuoppa, jonka pohja tasoitettiin hienorakeisella hiekalla. Kuopan pohjaan asennettiin 

metallinen levy jonka tarkoituksena oli estää anturin kallistuminen tai kiertyminen 

ylitysten aikaisen rasituksen aikana. Metallilevyn päälle asennettiin maanpaineanturit ja 

kuoppa täytettiin kerroksittain alkuperäisellä materiaalilla. Täyttämisen yhteydessä 

täyttökerrokset kasteltiin ja tiivistettiin lankulla ja iskuvasaralla. Lopuksi kuopan kohta 

tiivistettiin maantiivistimellä.   

Anturit olivat Kyowan valmistamia BEM-A-1MP ja BEM-A-500KP antureita (kuva 73). 

Niihin oli asennettu 15 m pitkät johdot. Johdot liitettiin adapterin kautta National 

Instrumentsin mittalaitteeseen, joka yhdistettiin Oulun yliopiston tiedonkeruulaitteeseen.  

 

Kuva 73. Maanpaineanturit 
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Maanpaineanturit kalibroitiin asentamisen jälkeen sekä Ylikiimingissä että Kuhmossa 

KUAB-pudotuspainolaitteella.  

Vasteiden määrittämismenetelmät (=”Kuopan tilavuuden” määritys) 

maanpainemittaustulosten pohjalta 

Maanpaineantureilla mitattujen pystysuuntaisten jännitystulosten pohjalta määriteltiin 

laskennallinen hetkellinen ”kuopan tilavuus” samalla tavalla kuin venymäliuskojenkin 

tulosten perusteella. ”Kuopan tilavuus” laskettiin kahdella syvyydellä: 13 cm ja 39 cm 

syvyydellä Ylikiimingissä sekä 16 cm ja 41 cm syvyydellä Kuhmossa. Koska 

maanpaineantureita oli mittauspisteessä vain kaksi ja ne sijoitettiin tien suuntaisesti, 

laskettu ”kuopan tilavuus” on soratiekohteissa kaksiulotteinen eikä kolmiulotteinen kuten 

päällystetiekohteissa, joissa venymäliuskat sijoitettiin myös tien poikkisuuntaan. 

 

MAATUTKALUOTAUS 

Kohteilla tehtiin maatutkaluotaukset Road Doctor Survey Van (RDSV) –

mittausajoneuvolla (kuva 74) GSSI SIR30 -tutkakalustolla käyttäen 2,0 GHz 

ilmavasteantennia ja 400 MHz maavasteantennia. Mittaukset tehtiin oikeasta ajourasta 

ennen kuormituskokeita ja jokaisen kuormitusvaiheen jälkeen. 

 

Kuva 74. Roadscanners Oy:n mittausajoneuvo 
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Yhdestä mittauksesta tulkittiin kohteen rakennepaksuudet. Kosteustilan muutoksia 

seurattiin Roadscanners Oy:n rakenteiden kuivatuksen seurantaan kehittämällä 

menetelmällä, jossa 400 MHz datasta lasketaan taajuusspektri ja sen muutokset. Idea 

perustuu siihen, että materiaalin kyllästysasteen ylittäessä 70-80 % materiaali alkaa 

suodattaa tiettyjä sähkömagneettisia taajuuksia ja tämä voidaan laskea / esittää 

maatutkaprofiilissa. Kyllästysaste 70-80 % (kts. kuva 75) vastaa materiaalin 

dielektrisyysarvoa 16, minkä jälkeen esimerkiksi Tampereen teknillisellä yliopistolla 

tehdyt kolmiaksiaalikokeet ovat osoittaneet, että materiaali altistuu nopeasti kehittyville 

pysyville muodonmuutoksille kun siihen kohdistuva kuormitus kasvaa. 
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Kuva 75. Dielektrisyysarvon ja kyllästysasteen suhde 

 

LASERKEILAUS 

Kohteiden urasyvyysmittaukset tehtiin niin ikään RDSV–mittausajoneuvolla. Ajorata 

mitattiin SICK:n laserkeilaimella ennen kuormituskokeita ja aina kunkin 

kuormitusvaiheen jälkeen. Mittausten jälkeen laserkeilaustiedostoista laskettiin urakartat 

ja myös maksimiurasyvyys ja sen kehittyminen (urakasvu). Laseraineistosta voitiin 

määrittää myös tien poikkileikkaustiedot. Kuvassa 76 on esimerkki urakartoista alku- ja 

lopputilanteessa sekä urakasvusta. Karttojen taustalla näkyy laserkeilaimen remissiodata 

tien pinnasta. Tämän päällä on esitetty urasyvyys väriskaalalla. Esimerkin tapauksessa 

väri vaihtuu aina 3 millimetrin välein, mutta skaalaa voidaan toki säätää 

tapauskohtaisesti. Urakasvu saadaan vähentämällä lopputilanteen maksimiurasyvyydestä 

alkutilanteen maksimiurasyvyys. 
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Kuva 76. Urakartta alku- ja lopputilanteesta sekä urakasvu (mm). 
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LIITE 2. ILMAN LÄMPÖTILA JA SADEMÄÄRÄ 

MITTAUSPAIKKAKUNNILLA 

VUOJÄRVI 

 

 

 

Kuvat 77a ja 77b. Keski-, maksimi- ja minimilämpötila sekä sademäärä Sodankylässä 

heinäkuussa 2017. Lähde: Ilmatieteen laitoksen sääasemien arkisto 

http://suja.kapsi.fi/asema-kuukausi.php?aika=2017-07-01&asema=101932 

VUOTSO 

 

http://suja.kapsi.fi/asema-kuukausi.php?aika=2017-07-01&asema=101932
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Kuvat 78a ja 78b. Keski-, maksimi- ja minimilämpötila sekä sademäärä Sodankylässä 

heinäkuussa 2017. Lähde: Ilmatieteen laitoksen sääasemien arkisto 

http://suja.kapsi.fi/asema-kuukausi.php?aika=2017-07-01&asema=101932 

  

http://suja.kapsi.fi/asema-kuukausi.php?aika=2017-07-01&asema=101932
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ROVANIEMI 

 

 

Kuvat 79a ja 79b. Keski-, maksimi- ja minimilämpötila sekä sademäärä Rovaniemellä 

2017. Lähde: Ilmatieteen laitoksen sääasemien arkisto http://suja.kapsi.fi/asema-

kuukausi.php?aika=2017-06-01&asema=101920 

 

  

http://suja.kapsi.fi/asema-kuukausi.php?aika=2017-06-01&asema=101920
http://suja.kapsi.fi/asema-kuukausi.php?aika=2017-06-01&asema=101920
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YLIKIIMINKI 

 

 

 

Kuvat 80a ja 80b. Keski-, maksimi- ja minimilämpötila sekä sademäärä Oulunsalossa 

syyskuussa 2017. Lähde: Ilmatieteen laitoksen sääasemien arkisto 

http://suja.kapsi.fi/asema-kuukausi.php?aika=2017-09-01&asema=101799 

  

http://suja.kapsi.fi/asema-kuukausi.php?aika=2017-09-01&asema=101799
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KUHMO 

 

 

 

Kuvat 81a ja 81b. Keski-, maksimi- ja minimilämpötila sekä sademäärä Kuhmon alueella 

heinäkuussa 2017. Lähde: Ilmatieteen laitoksen sääasemien arkisto 

http://suja.kapsi.fi/asema-kuukausi.php?aika=2017-09-01&asema=101773

http://suja.kapsi.fi/asema-kuukausi.php?aika=2017-09-01&asema=101773
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LIITE 3. AJONEUVOYHDISTELMÄT – RAKENNE JA 

PAINO MITTAUSPÄIVÄNÄ 

HCT-puunkuljetusyhdistelmät: 

1. Ketosen Kuljetus Oy:n HCT-puunkuljetusyhdistelmä – 104 tn, 13-akselia 

 

 

Kuvat 82a ja 8ab. 104 tn 13-akselinen HCT- puunkuljetusyhdistelmä (kuva: Pirnes) 

Lisätietoa: http://www.metsateho.fi/hct/#ketosen-kuljetus-oy 

2. P&T Trans Oy:n HCT-puunkuljetusyhdistelmä – 84 tn, 10-akselia 

 

http://www.metsateho.fi/hct/#ketosen-kuljetus-oy
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Kuvat 83a ja 83b. 84 tn 10-akselinen HCT-puunkuljetusyhdistelmä (kuva: Pirnes) 

Lisätietoa: http://www.metsateho.fi/hct/#pampa-trans-oy 

3. Kuljetusliike O Malinen Oy:n HCT-puunkuljetusyhdistelmä – 84 tn, 10-akselia 

 

Kuva 84. 84 tn 10-akselinen HCT-puunkuljetusyhdistelmä 

 

Lisätietoa: http://www.metsateho.fi/hct/#kuljetusliike-o-malinen-oy 

Verrokkina käytetyt puunkuljetusyhdistelmät: 

1. Kuljetusliike O Malinen Oy:n puunkuljetusyhdistelmä – 76 tn, 9-akselia 

 

Kuva 85. 76 tn 9-akselinen puunkuljetusyhdistelmä 

 

Lisätietoa: http://klmalinen.qteam.fi/kalusto.html 

http://www.metsateho.fi/hct/#pampa-trans-oy
http://www.metsateho.fi/hct/#kuljetusliike-o-malinen-oy
http://klmalinen.qteam.fi/kalusto.html
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2. Oulun seudun ammattiopiston, Lapin ammattiopiston ja Kainuun ammattiopiston 

puunkuljetusyhdistelmät, 60-64 tn, 7-akselia. Kuvassa alla OSAO:n yhdistelmä.  

 

Kuva 86. 60-64 tn 7-akselinen puunkuljetusyhdistelmä 

 

 

Kuva 87. Lapin Ammattiopiston 64 tn 7-akselinen rekka (kuva: Pekkala) 
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AJONEUVOYHDISTELMIEN PAINOT MITTAUSPÄIVINÄ 

Taulukossa 17 näkyy ajoneuvoyhdistelmien punnitut painot mittauspäivän alussa. 

Taulukossa 18 on laskettu vertailuluvut yhdistelmien nettopainoista. 

Taulukko 17. Ajoneuvoyhdistelmien painot mittauspäivinä 

 

1) Vuojärvi ja Vuotso: Vain 7-akselisessa yhdistelmässä oli nosturi ja se sisällytettiin 

yhdistelmän nettokuormaan 

• Ylikiiminki ja Kuhmo: kaikkien yhdistelmien nosturit sisällytetty painoon tyhjänä.  

  



LIITE 3 (5) 

 

Taulukko 18. yhdistelmien nettokuorman suhde mittauspäivänä. 
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LIITE 4. RAKEISUUSMITTAUSTULOKSET 

VUOJÄRVI 

 

 

Kuva 88a. Vuojärven rakeisuudet (Näytteistä määritelty rakeisuuskäyrät) 

 

Syvyys ID Luokitus  

0-20 cm Päällyste AB16  

20-31 cm Päällyste AB16  

31-43 cm VJ1/1:Kantava hkSr (hiekkainen sora) (luonnon materiaali)  

43-65 cm VJ1/2:Jakava Hk (hiekka) (luonnon materiaali)  

Kuva 88b. Vuojärven mittauspisteen tiekerrokset näytteenoton perusteella. 
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VUOTSO 

 

 

 

Kuva 89a. Vuotson rakeisuudet (Näytteistä määritelty rakeisuuskäyrät) 

 

Syvyys ID Luokitus  

0-5 cm  Päällyste PAB-V16  

5-23 cm VO1/1:Kantava siHkMr (silttinen hiekkamoreeni)  

23-48 cm VO1/2:Jakava srHkMr (sorainen hiekkamoreeni)  

48-66 cm VO1/3 siHkMr (silttinen hiekkamoreeni)  

66-77 cm VO1/4 srHkMr (sorainen hiekkamoreeni)  

77-> cm VO1/5 hkSr (hiekkainen sora)  

Kuva 89b. Vuotson mittauspisteen tiekerrokset näytteenoton perusteella. 
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ROVANIEMI 

 

 

 

Kuva 90a. Rovaniemen rakeisuudet (Näytteistä määritelty rakeisuuskäyrät) 

 

Syvyys ID Luokitus  

0-5 cm  Päällyste AB16  

5-13 cm  Päällyste KAB32  

13-41 cm R1/1:Kantava/Jakava hkSr (hiekkainen sora)  

41-> cm R1/2:Suodatin Hk (hiekka)  

Kuva 90b. Rovaniemen mittauspisteen tiekerrokset näytteenoton perusteella. 
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YLIKIIMINKI 

 

 

 

Kuva 91a. Ylikiimingin rakeisuudet (Näytteistä määritelty rakeisuuskäyrät) 

 

Syvyys ID Maaluokitus  

0-2 cm Y4/1:Hoitomurske 

lisättiin ennen 

mittauspäivää 

srMr (soramoreeni) (0-16 

mm) 

 

0-10 cm Y2/1:Kulutus+kantava srMr (soramoreeni)  

10-45 cm Y2/2 hkMr (hiekkamoreeni)  

Kuva 91b. Ylikiimingin mittauspisteen tiekerrokset näytteenoton perusteella. 
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KUHMO 

 

 

 

Kuva 92a. Kuhmon rakeisuudet (Näytteistä määritelty rakeisuuskäyrät) 

 

Syvyys ID Maaluokitus  

5 cm K2/1: 

Hoitomurske 

ajourien 

molemmin 

puolin  

SrMr (soramoreeni) (0-32 mm) 

Urien 

kohdalla: 

   

0-15 cm K1/1: 

Kulutus+kantava 

srHkMr (sorainen hiekkamoreeni)  

15-35 cm K1/2 hkSrMr (hiekkainen soramoreeni)  

35-50 cm K1/3 srHkMr (sorainen hiekkamoreeni)  

Kuva 92 b. Kuhmon mittauspisteen tiekerrokset näytteenoton perusteella. 
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LIITE 5 (1) 

 

 

 

Kuva 93. Vuojärven Kantavuusmittaukset (Lasketut E-moduulit) 



LIITE 5 (2) 

 
 

Kuva 94. Vuotson kantavuusmittaukset (Lasketut E-moduulit) 



LIITE 5 (3) 

 

 
Kuva 95. Rovaniemen Kantavuusmittaukset (Lasketut E-moduulit) 
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Kuva 96a. Ylikiimingin kantavuusmittaukset (Lasketut E-moduulit) 
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Kuva 96b. Ylikiimingin kantavuusmittaukset (Lasketut E-moduulit) 

 


