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TIIVISTELMÄ 

HCT-yhdistelmien vaikutus soratien urautumiseen, raportti 2019 

Veikko Pekkala, Mauri Haataja 

Oulun yliopisto, Koneensuunnittelun tutkimusyksikkö 

Tutkimus 2019, 68 s. + 42 s. liitteitä 

Tutkimus oli Liikenneviraston ja Metsätehon rahoittama kokonaisuus, jonka tavoitteena 

oli selvittää raskaan liikenteen eri akselimääristä sekä akselijärjestelmistä johtuvaa 

rasitusta erilaisen pohjamaan omaavien sorateiden rakenteille.  

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää ajoneuvoyhdistelmien eri akselimäärien sekä 

AT Wheels- akselijärjestelmän vaikutuksia tien urakehitykseen. Erillisenä tavoitteena 

oli tutkia ajolinjojen vaikutusta urakehitykseen. Lisäksi projektin tavoitteena oli 

selvittää, voidaanko mittaustulosten pohjalta luoda soratien vaurioitumis- tai 

urautumisennustetta eri määrällä akseleita. Tutkimukselle asetetut kysymykset ovat 

listattu kappaleessa 1.  

Vuoden 2018 aikana tierasitusmittaukset suoritettiin Pohjois-Suomessa Jaatilassa, noin 

40 kilometriä Rovaniemeltä etelään. Mittaukset kohdistettiin kahteen erilliseen, noin 400 

metrin pituiseen mittaussuoraan, joista toisen alusmaa oli turvetta ja toisen moreenia. 

Turvemittaussuoralla kokonaiskantavuuden (E2) keskiarvo oli noin 100 MN/m2 ja 

moreenimittaussuoralla noin 150 MN/m2. Mittauskohde on kuvattu tarkemmin 

kappaleessa 2.4. 

Ajoneuvoyhdistelminä mittauksissa toimivat 60 tn 7-akselinen, ”120 tn 14-akselinen” 

(kaksi peräkkäin ajavaa 60 tn 7-akselista, jotka yhdessä simuloivat HCT-yhdistelmää), 76 

tn 9-akselinen (alun perin 84 tn 10-akselinen) sekä 68 tn 8(+2)-akselinen 

puunkuljetusyhdistelmä. Viimeksi mainitussa oli AT Wheels Oy:n valmistama perävaunu 

lisäakselistolla. Mittauksiin osallistuneet ajoneuvoyhdistelmät on kuvattu tarkemmin 

kappaleessa 2.3. 

Mittaukset suoritettiin mahdollisimman pitkälle tien rakennetta rikkomattomilla 

menetelmillä. Tien pinnan urakehitystä sekä kosteusprofiilin kehittymistä tien rakenteissa 



ja alusmaassa mitattiin laserskannerilla ja maatutkilla. Ajoneuvoyhdistelmien ajolinjat 

mittaukset suoritettiin mittanauhamittausten ja videoanalyysien lisäksi 

ajoneuvoyhdistelmiin sijoitetuilla tarkkuus-GPS-laitteilla. Tien pintarakenteiden 

siirtymää mitattiin tien pintarakenteisiin sijoitettujen teräskuulien ja käsikäyttöisen 

maatutkan avulla. Sekä tarkkuus-GPS-laitteiston että teräskuulien ja maatutkan yhdistetty 

käyttö toteutettiin projektin mukaisessa käyttökohteessa ja ympäristössä ensimmäistä 

kertaa, joten mittausten yhteydessä arvioitiin myös näiden mittausmenetelmien 

toimintavarmuutta, tarkkuutta ja soveltuvuutta tämän tyyppisiin mittauksiin. Mittauksissa 

käytetyt mittausmenetelmät on kuvattu tarkemmin kappaleessa 2.2. 

Mittausviikko koostui kolmesta mittauspäivästä ja niiden väliin jäävistä välipäivistä, 

jolloin tien rakenteiden oli tarkoitus palautua mittauspäivien rasituksesta. Kolmen 

mittauspäivän aikana puutavarayhdistelmät ajoivat mittaussuorat useampaan kertaan 

kahteen suuntaan ennalta määrätyllä keskinopeudella. Tien rasitusmittaustulokset 

pyrittiin saatiin vertailukelpoiseksi kuljettamalla jokaisella ajoneuvoyhdistelmällä sama 

kokonaisnettokuorma puolen päivän aikana, koska ajoneuvoyhdistelmiin lastatut 

kuormat olivat eripainoisia. Ajokoepäivän aikana ajettiin eri suuruisia ylityskertoja yhtä 

suuren nettokuorman saavuttamiseksi. Ylityskertojen välinen palautumisaika 

suhteutettiin ajoneuvoyhdistelmien nettokuormaa. Mittausviikon kulku on kuvattu 

tarkemmin kappaleessa 2.4.3. 

Mittaustuloksiin on suhtauduttava varauksellisesti mm. siksi, että tien rakenteiden 

tiivistymisen ja häiriintyneisyyden (mm. puunkuljetus tien varrella olevasta 

hakkuupalstasta) vaihtelut mittausviikon aikana aiheuttivat eroja mittauspäivien 

lähtötilanteisiin. Täten olosuhdevaihtelut vaikeuttivat mittausviikon eri mittauspäivien 

tulosten vertailua. Mittaustulosten luotettavuuteen vaikuttivat osaltaan myös tien pinnalla 

liikkunut irtosora sekä tien pölyäminen.  

Vastaukset kaikkiin tutkimuksessa esitettyihin kysymyksiin on esitetty kootusti 

kappaleessa 4.2. Seuraavassa tulokset lyhyesti:  

Mittauksissa havaittiin suuriakin eroja tien pinnan urakehityksen osalta. Tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella turvepohjamaalla 7-akselinen aiheutti syvemmät urat 

soratiehen kuin 14-akselinen.  



Urakehitysmittaustulosten pohjalta ei pystytty luomaan soratien vaurioitumis- tai 

urautumisennustetta eri määrällä akseleita. Suoritettujen urakehitysmittausten perusteella 

turvepohjaisella soratieosuudella ajettaessa muodostunutta ajouraa pitkin 8(+2)-

akselisella AT Wheels -ajoneuvoyhdistelmällä, urasyvyyden kasvu hidastuu verrattuna 

9-akselisen ajoneuvoyhdistelmän tuloksiin. 

Mittauskohteessa ei havaittu mittausviikon olosuhteissa merkittäviä kosteusvaihteluja 

tien rakenteissa.  

Tien pintarakenteisiin upotettuja teräskuulia ja käsikäyttöistä maatutkaa kokeiltiin 

soratien pintamateriaalin siirtymien mittaamiseen ensimmäistä kertaa ja se vaatii vielä 

kehittämistä. Ajolinjojen mittaamista tarkkuus-GPS-laitteilla kokeiltiin myös 

ensimmäistä kertaa. Tulosten perusteella mittausmenetelmän tarkkuus ei ollut riittävällä 

tasolla mm. urasyvyyden ja ajolinjan tarkan relaation tutkimiseen. Tutkimuksessa 

ajolinjamittaustulosten analysointi tehtiin kahdella mittauspisteellä suoritettujen 

mittanauhalla suoritettujen mittaustulosten pohjalta. Sekä teräskuulien maatutkaus- että 

tarkkuus-GPS-mittausmenetelmän arviointi ja tutkimuksen aikana kirjatut kehityskohteet 

ja -ideat on listattu liitteissä 5 ja 6.  

Kahden mittauspisteen kohdalla suoritettujen ajolinjamittauksien perusteella voidaan 

todeta, että joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ajoneuvoyhdistelmien sisäiset ajolinjat 

eivät vaihdelleet merkittävästi mittauspisteen kohdalla. Ajosuunnan vaikutus ajolinjan 

etäisyyteen tien reunasta oli suurin 9- ja 14-akselisella, noin 20-25 cm. Ajolinja-analyysi 

tehtiin yksittäisistä pisteistä (PL760 ja PL1210) kerätystä datasta. Voidaan olettaa, että 

ajolinjoissa on enemmän eroa mittauspisteiden ulkopuolella koska kuljettajat kertoivat 

keskittyneensä ajolinjan pitämiseen erityisen hyvin mittauspisteiden kohdalla. 

Tampereen teknillinen yliopisto teki Väylävirastolle vuosina 2015-2018 tutkimuksia 

raskaiden ajoneuvojen kuormitusvaikutuksista tierakenteisiin. Tampereen teknillisen 

yliopiston tulosten analysoinnin yhteydessä otetaan myös tämän Oulun yliopiston 

soratietutkimuksen tulokset huomioon ja kaikista tutkimuksista julkaistaan yhteenveto 

alkuvuodesta 2019. 

Asiasanat: Tien rasitus, puunkuljetus-ajoneuvoyhdistelmä, AT Wheels, HCT 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

aks, ax   Akseli 

AT Wheels-yhdistelmä  Mittauksissa käytetty puunkuljetusyhdistelmä, jonka 

vetoauto on 3-akselinen ja perävaunu AT Wheels Oy:n 

suunnittelema 5-akselinen vaunu, jossa on 2 lisäakselia 

kolmen viimeisimmän tavallisen akselin välisellä alueella. 

Tässä raportissa käytetään AT Wheels-yhdistelmästä myös 

termiä 8(+2)-akselinen ajoneuvoyhdistelmä. 

BCI   Base Curvature Index (pohjamaan kantavuusindeksi) 

E2   Rakenteen kokonaiskantavuus (MN/m²) 

GNSS  Global Navigation Satellite System (satelliittipaikannus-

järjestelmä) 

HCT  High Capacity Transport (’jättirekka”) -yhdistelmä. Tässä 

raportissa kahden 7-akselisen puunkuljetusyhdistelmän 

muodostama jono simuloi 14-akselista HCT-yhdistelmää.  

IMU-yksikkö  Inertial Measurement Unit 

ka   Keskiarvo 

kPa   Kilopascal (1 kPa = 1 kN/m²) 

KUAB   Kantavuuden mittauksessa käytetty pudotuspainolaitteisto 

MPa   Megapascal 

PL  Paalulukema (kertoo etäisyyden Pisantiellä metreinä 

lähdettäessä Jaatilan pään risteyksestä Pisaa kohti) 

RDSV   Road Doctor Survey Van (Roadscanners Oy:n mitta-auto) 

RTK  Real Time Kinematic (Reaaliaikainen kinemaattinen 

mittaus) 

SCI  Surface Curvature Index (pintakerroksen kantavuus-

indeksi) 

t   aika 

Tarkkuus-GPS-laite  Leican GS08P/GS18 -vastaanotin. Tässä raportissa käytetään 

vastaanottimista myös termejä Leica#1-Leica#4 ja L#1-L#4.  



10 

1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja käytetyt menetelmät 

Tutkimus oli Liikenneviraston ja Metsätehon rahoittama kokonaisuus, jonka tavoitteena 

oli selvittää raskaan liikenteen eri akselimääristä sekä akselijärjestelmistä johtuvaa 

rasitusta erilaisen pohjamaan omaavien sorateiden rakenteille.  

Oulun yliopiston tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää ajoneuvoyhdistelmien eri 

akselimäärien sekä AT Wheels -akselijärjestelmän vaikutuksia tien urakehitykseen ja 

kosteusprofiiliin. Erillisenä tavoitteena oli tutkia ajolinjojen vaikutusta urakehitykseen. 

Lisäksi projektin tavoitteena oli selvittää, voidaanko mittaustulosten pohjalta luoda 

soratien vaurioitumis- tai urautumisennustetta eri määrällä akseleita.  

Tutkimuksessa haluttiin vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

1. Aiheuttaako 5 ylitystä 14-akselisella ajoneuvoyhdistelmällä (2 kappaletta 7-akselisia 

aivan peräkkäin, 40 min välein) suuremman uran kuin 10 ylitystä 7-akselisella (20 

min välein ajavaa)? 

2. Onko 9-akselisen vaikutus näiden välissä, kun kuljetetaan sama määrä tavaraa? 

3. Jos tiellä on ajettu aamupäivä urassa em. ajoneuvoilla ja tämä herkistää 

tierakennetta, tasaako uran vieressä ajaminen iltapäivällä näitä uria? 

4. Aiheuttaako AT Wheels 8(+2)-akselinen ajoneuvoyhdistelmä, jossa osa pyöristä on 

siirretty perävaunun keskilinjalle, vähemmän uraa kuin 9-akselinen, kun kuljetetaan 

sama määrä tavaraa? 

5. Oliko tutkimusjärjestelyssä olosuhde-eroja, jotka vaikuttivat tuloksiin? 

6. Pystytäänkö ajolinja mittaamaan tarkkuus-GPS-menetelmällä tarkasti? 

7. Onko ajolinja sama, jos muulta liikenteeltä suljetulla tiellä ajetaan takaisin vasenta 

puolta samoissa urissa kuin menomatkalla, ja vaikuttiko ajosuunta urautumiseen? 

8. Kuinka hyvin samaa ajolinjaa pystyttiin ajamaan eri tapauksissa ja pystyikö 14-

akselista ajoneuvoyhdistelmää simuloivan ajoneuvoyhdistelmän takimmainen 

ajoneuvoyhdistelmä ajamaan samaa ajolinjaa kuin etummainen?  

9. Miten tierakenteen kosteus muuttui ajojen aikana? 
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10. Voiko tierakenteeseen upotettujen kuulien avulla selvittää, mihin suuntaan 

rakennekerrokset liikkuvat ajojen aikana. 

 

Vuoden 2018 aikana tierasitusmittaukset suoritettiin Pohjois-Suomessa Jaatilassa, noin 

40 kilometriä Rovaniemeltä etelään. Mittaukset kohdistettiin kahteen erilliseen, noin 400 

metrin pituiseen mittaussuoraan, joista toisen alusmaa oli turvetta ja toisen moreenia. 

Mittauskohde on kuvattu tarkemmin kappaleessa 2.4. 

Mittauksissa ajoneuvoyhdistelminä toimivat Lapin ammattiopiston (LAO) ja Oulun 

seudun ammattiopiston (OSAO) 60 tn 7-akseliset puunkuljetusyhdistelmät, jotka yhdessä 

muodostivat HCT-yhdistelmää simuloivan rekkajonon. Lisäksi mittauksissa olivat 

mukana P&A Trans Oy:n 76 tn 9-akselinen puunkuljetusyhdistelmä sekä AT Wheels 

Oy:n järjestämä 68 tn 8(+2)-akselinen puunkuljetusyhdistelmä, jossa oli AT Wheels Oy:n 

lisäakselinen perävaunu. Mittauksissa käytetyt ajoneuvoyhdistelmät on kuvattu 

tarkemmin kappaleessa 2.3 ja ajoneuvoyhdistelmien painot sekä vaaditut ylityskertojen 

lukumäärät mittauspäivinä liitteessä 7. 

Soratiemittausten tavoitteena oli mitata soratien sitomattomista kerroksista koostuvan 

rakenteen käyttäytymistä yliajojen aikana ja verrata mittaustulosten pohjalta 

ajoneuvoyhdistelmien rasituksen vaikutuksia mittauskohteena olevan tien rakenteeseen. 

Ensisijaisesti mitattiin urautumisen kehittymistä tien pinnassa sekä tien kosteusprofiilin 

kehittymistä tien rakenteissa ja alusmaassa. Nämä mittaukset suoritti Roadscanners Oy. 

Urasyvyysmittausten pohjalta Roadscanners Oy laski sekä urasyvyyden että 

kokeiluluontoisesti myös harjannekorkeuden muutokset. Lisäksi mitattiin soratien 

pintakerrosmateriaalin siirtymistä ylitysten aikana. Siirtymämittaukset suoritti Oulun 

yliopisto ja mittaustulokset muutti analysoitavaan muotoon Roadscanners Oy. Lopullisen 

analysoinnin suoritti Oulun yliopisto yhdessä Roadscanners Oy:n kanssa. Ajolinjojen 

mittauksen tarkkuus-GPS-laitteilla suoritti Leica Geosystems Oy ja mittaustuloksien 

jälkilaskennan suoritti Geotrim Oy. Ajolinjatulosten yhdistämisen Roadscanners Oy:n 

urakehitystulosten kanssa ja lopullisen analyysin suoritti Oulun yliopisto. Edellä 

mainittujen mittausten lisäksi Mitta Oy suoritti mittaussuorilla kantavuusmittaukset ja 

näytteenotot.  
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2 TUTKIMUSMENETELMÄ 

2.1 Tutkimusjärjestely 

Ajoneuvojen yliajomittauksina suoritettavissa mittauksissa pyrittiin selvittämään 

instrumenteista saatavan tiedon perusteella tierakenteessa ilmenevät muodonmuutokset. 

Taulukossa 1 on esitetty mittaussuunnitelma mittauksiin liittyvistä tavoitteista ja 

toimenpiteistä ennen mittausviikkoa ja mittausviikon aikana. Tarkemmin mittausviikko 

ja sen eteneminen on kuvattu kappaleessa 2.4.3. 
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Taulukko 1. Mittaussuunnitelma 
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2.2 Käytetyt mittausmenetelmät 

Käytetyt mittausmenetelmät on kuvattu seuraavissa kappaleissa lyhyesti. Tarkempi 

kuvaus mittausjärjestelmän osa-alueista on esitetty liitteestä 1. 

 

2.2.1 Urasyvyysmittaukset 

Roadscanners Oy suoritti urasyvyysmittaukset mittausautossa olevalla 2D-

laserskannerilla mittauspäivien aikana. Mittaustulosten pohjalta saatiin tieto 

ajoneuvokohtaisesti ylityskerran aiheuttamasta tien pinnan urasyvyyden muutoksista ja 

mittauspäivän lopuksi pysyvästä urasyvyyden muutoksesta. Urasyvyysmittaustuloksista 

Roadscanners Oy laski tien rakenteen muutokset sekä urasyvyyden että 

kokeiluluontoisesti myös todellisen harjannekorkeuden suhteen. 

2.2.2 Kosteusprofiilimittaukset 

Roadscanners Oy suoritti kosteusprofiilimittaukset mittausautossa olevalla maatutkalla 

mittauspäivien aikana. Mittaustulosten pohjalta saatiin tieto ajoneuvokohtaisesti 

ylityskerran aiheuttamasta kosteusprofiilin muutoksista tien rakenteissa ja alusmaassa. 

2.2.3 Ajolinjamittaukset 

Oulun yliopisto suoritti ajolinjamittaukset kahdessa mittauspisteessä (PL760 ja PL1210) 

videokuvaamalla ylitykset ja mittaamalla mittanauhalla ajourat ylitysten jälkeen. Lisäksi 

Leica Geosystems Oy suoritti Tarkkuus-GPS-järjestelmän käyttöön perustuvat 

ajolinjamittaukset.  

2.2.4 Tien pintarakenteen siirtymämittaukset 

Oulun yliopisto suoritti kahden mittauspisteen (PL760 ja PL1210) kohdalla tien 

pintarakenteen siirtymämittaukset käsikäyttöisen maatutkan ja tien rakenteisiin 

upotettujen teräskuulien avulla. Mittaustulosten pohjalta saatiin karkea arvio rasituksen 

aiheuttamasta tien pintarakenteen materiaalin liikkeestä mittausviikon aikana. 
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2.2.5 Kantavuusmittaukset 

Mitta Oy suoritti tien 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 Road Doctor Pro- ohjelmalla. 

2.2.6 Kerrospaksuuksien mittaaminen 

Roadscanners Oy suoritti kerrospaksuuksien mittaamisen mittaussuoran matkalla 

maatutkalaitteistolla. Mittaustulosten pohjalta saatiin määriteltyä mittauspisteiden ja 

mittaussuorien tien kokonaisrakenteen ja kerroskohtaiset paksuudet. Tietoa tarvittiin sekä 

mittauspisteen tarkan paikan valinnassa että mittaussuoran kerroskohtaisten 

kantavuusmoduulien (E-moduulien) laskemiseen. 

2.2.7 Tien rakennekerrosmateriaalien ominaisuuksien määrittäminen 

Roadscanners Oy:n rakennekerrosanalyysin pohjalta Mitta Oy suoritti mittaussuoran 

kahdessa mittauspisteessä näytteenotot (1 kpl / mittauspiste). Näytteet analysoitiin Oulun 

yliopiston laboratoriossa, jossa näytteille suoritettiin rakeisuuden ja vesipitoisuuden 

määrittäminen. 

2.3 Mittauksissa käytetyt ajoneuvoyhdistelmät  

Tutkimuksen mittausosio suoritettiin Pisantiellä ajoneuvojen yliajomittauksina viikon 

24/2018 aikana. Yliajomittauksiin osallistuivat P&A Trans Oy:n 76 tn, AT Wheels Oy:n 

järjestämä 68 tn ja Lapin ammattiopiston sekä Oulun seudun ammattiopiston 60 tn 

puutavarayhdistelmät. 60 tn ajoneuvoyhdistelmät ovat tavanomaisia 7-akselisia 

täysperävaunuyhdistelmiä.  76 tn ajoneuvoyhdistelmä on alun perin 84 tn 10-akselinen 

täysperävaunuyhdistelmä, mutta lastatun puun kuivuudesta johtuen yksi perävaunun 

akseli nostettiin ylös ja ajoneuvoyhdistelmä muutettiin mittauksien ajaksi 76 tn 9-

akseliseksi ajoneuvoyhdistelmäksi. 120 tn 14-akselinen (’HCT’) ajoneuvoyhdistelmä 

saatiin ajattamalla kahta 60 tn 7-akselista ajoneuvoyhdistelmää tiiviissä 

jonomuodostelmassa. 8(+2) –akselinen ajoneuvoyhdistelmä koostui 3-akselisesta 
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vetoautosta ja 5(+2) -akselisesta AT Wheels Oy:n valmistamasta lisäakselisesta 

perävaunusta. Tarkemmat tiedot mittauksiin osallistuneista ajoneuvoyhdistelmistä on 

esitetty liitteestä 5. 

2.4 Mittauskohde - Jaatila - Pisantie 

2.4.1 Yleiskuva 

Jaatilassa sijaitsevan Pisantien valinnalla haettiin tiekohdetta, jossa sijaitsee selvästi 

toisistaan poikkeavia pohjamaita lähekkäin toisistaan. Alkuperäisenä tavoitteena oli 

löytää tienpätkiä, joiden alusmaana olisi turvetta, moreenia ja silttiä. Eri tienpätkien piti 

olla lähellä toisiaan, jotta mittausolosuhteet olisivat mahdollisimman samankaltaiset. 

Jaatilan Pisantiellä turve- ja moreenialusmaaosuudet sijaitsevat vierekkäin samalla noin 

1500 metrin suoralla jonka korkeusero on noin 10 metriä. Vuonna 2017 tien 

keskivuorokausiliikenne oli 111 joten tie on vähäliikenteinen. Liikenne koostuu suurelta 

osin asutus- ja läpiajoliikenteestä. Kuvassa 1 ilmenee Pisantien mittaussuorat ja sen 

tärkeimmät tiedot. Kuvissa 2a ja 2b näkyy kummatkin mittaussuorat ja kuvissa 3a ja 3b 

tien sivuprofiilit turve- ja moreenimittauspisteiden kohdilla. 

 

Kuva 1. Pisantien mittaussuorat 
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Kuvat 2a ja 2b. Vasemmalla turvesuora (noin PL760 kohdalta länteen) ja oikealla 

moreenisuora (noin PL1200 kohdalta länteen). 

 

 

Kuvat 3a ja 3b. Yllä tien sivuprofiilit turvemittauspisteessä (PL760) ja alla 

moreenimittauspisteessä (PL1210). 

 

2.4.2 Valmistelut ennen mittauspäivää 

Tien historiasta ei ollut saatavissa tarkkoja tietoja. Tienpitäjän mukaan päällystekerroksia 

on ajan kuluessa lisätty edellisten kerrosten päälle. Näytteiden ottamisen yhteydessä 
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huomattiin, että moreenisuoralla tien rakenteisiin on laitettu suodatinkangasta. Tiellä on 

huono maine, tien käyttäjien haastattelujen perusteella tien kunto heikkenee merkittävästi 

kelirikkoaikana.  

Tie lanattiin viikkoa ennen mittausten aloittamista. Tavoitteena oli esitiivistynyt 

häiriintymätön kerros. 

Roadscanners Oy määritteli tien rakennekerrosten paksuudet maatutkalla. Kuvissa 4 ja 5 

on mittaussuorien rakennekerrokset maatutkauksen perusteella (syvyyskorjattu tulkinta). 

 

Kuva 4. Pisantien turvesuoran (PL550-PL950) rakennekerrokset. Kuvassa edetään idästä 

(vasen) länteen (oikea). Turvemittauspisteen sijainti (PL760) on merkitty 

pystysuuntaisella nuolella (kuva: Roadscanners Oy). 

 

 

Kuva 5. Pisantien moreenisuoran (PL1100-PL1500) rakennekerrokset. Kuvassa edetään 

idästä (vasen) länteen (oikea). Moreenimittauspisteen sijainti (PL1210) on merkitty 

pystysuuntaisella nuolella (kuva: Roadscanners Oy). 

 

Maatutkauksen perusteella turvesuoralla (PL550-950) tien kulutuskerrospaksuus vaihteli 

välillä 0,1-0,2 m ja kokonaisrakennepaksuus vaihteli välillä 0,4-0,6 metriä. Routaraja 

ennen mittausviikkoa oli 1,4 – 1,8 metrin syvyydellä. Mittauspisteen kohdalta otetun 
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näytteen perusteella kulutuskerroksen ja ylimmän rakennekerroksen materiaali oli 

soraista hiekkamoreenia. Näytettä otettaessa huomattiin, että turpeen ylin kerros oli 

pehmeää ja kuivaa rahkaturvetta, eikä sillä ole merkittävää kantavuutta. Tien 

rakennekerrosten alla ja turvekerroksen päällä oli hienorakeinen silttikerros. Kaikki tien 

rakennemateriaalit ovat routivia. 

Maatutkauksen perusteella moreenisuoralla (PL1100-1500) tien kulutuskerrospaksuus oli 

noin 0,1 m ja kokonaisrakennepaksuus vaihteli välillä 0,4-0,8 metriä. Mittauspisteen 

kohdalta otetun näytteen perusteella kulutuskerroksen ja rakennekerroksen materiaali oli 

soraista hiekkamoreenia ja alusmaan hiekkaista soramoreenia. Kaikki materiaalit ovat 

routivia. Näytettä otettaessa törmättiin noin 30 cm syvyydellä suodatinkankaaseen. 

Tiedossa ei ole, minne ja kuinka laajalle alueelle suodatinkangasta on laitettu. 

Mittauspisteessä tien ylimpien kerrosten materiaalit ja –paksuudet samoin kuin 

kerrosmateriaalien rakeisuuskäyrät ja lasketut E-moduulit löytyvät liitteistä 8 ja 9. 

Mittauspisteiden kohdalla pohjaveden pinnan korkeutta ei mittauspäivänä mitattu.  

KUAB -pudotuspainolaitteilla viiden metrin välein mitattujen kantavuusmittausten 

perusteella turvemittaussuoralla (PL560-PL910) tien kokonaiskantavuuden (E2) 

keskiarvo oli noin 100 MN/m2 (minimi/maksimi 47/161 MN/m2) ja moreenisuoralla 

(PL1100-PL1450) noin 150 MN/m2 (minimi/maksimi 102/242 MN/m2). 

Turvemittauspisteessä (PL760) kokonaiskantavuus oli vain 70 MN/m2 ja 

moreenimittauspisteessä (PL1210) noin 130 MN/m2. Kantavuuden vaihtelut ilmenevät 

kuvassa 6. 
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Kuva 6. Kokonaiskantavuuden (E2) vaihtelut turve- ja moreenisuoralla 

pudotuspainomittausten pohjalta tehtyjen laskelmien perusteella. Yksikkö on 

MegaPascal = MegaNewton neliömetriä kohti. 

 

Kuvista 7 ja 8 ilmenee tarkemmin tien pintakerroksen (SCI) ja pohjamaan (BCI) 

kantavuuden vaihtelut turvesuoralla (kuva 7) ja moreenisuoralla (kuva 8) 

pudotuspainomittausten pohjalta tehtyjen laskelmien perusteella. Mittausten mukaan 

erityisesti turvesuoralla pohjamaan kantavuus oli erittäin heikko (Dmax > 3000 µm, BCI 

> 300 µm). SCI (D0-D200) luokittelussa < 150 hyvä, >250 huono, >400 erittäin huono. 

BCI (D900-D1200) luokittelussa < 20 hyvä, > 40 ongelma, >60 huono, >100 erittäin 

huono. 

 

Kuva 7. Kantavuuden (SCI, BCI) vaihtelut turvesuoralla pudotuspainomittausten pohjalta 

tehtyjen laskelmien perusteella. Turvesuoran pohjamaan kantavuus oli paikoittain erittäin 

heikko (Dmax > 3000 µm, BCI > 300 µm).  
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Kuva 8. Kantavuuden (SCI, BCI) vaihtelut moreenisuoralla pudotuspainomittausten 

pohjalta tehtyjen laskelmien perusteella.  

 

Oulun yliopisto asensi viikkoa ennen mittauksia tien pintarakenteisiin kahden 

mittauspisteen kohdalle (PL760 ja PL1210) teräskuulia liitteen 1 kuvan 42 mukaisesti. 

Mittauspäiviä edeltävinä viikkoina oli Rovaniemen seudulla vähäsateinen jakso. 

Lämpötilat vaihtelivat +2-+22 oC:n välillä (kts. liite 2). 

 

2.4.3 Mittausviikko ja mittauspäivät 

Mittaukset suoritettiin 7-akselisen, 9-akselisen, kahden 7-akselisen muodostaman 14-

akselisen sekä AT Wheels Oy:n akselijärjestelmän sisältävän 8(+2) akselisen 

ajoneuvoyhdistelmän yliajojen yhteydessä mittaussuunnitelman (kts. Taulukko 1) 

mukaisesti.  

Mittaukset suoritettiin viiden päivän aikana siten, että joka toinen päivä oli mittauspäivä. 

Mittauspäivien välissä oli tien rakenteen palautumisen mahdollistavat välipäivät. 

Ensimmäisen ja toisen mittauspäivän aamupäivien aikana tavoitteena oli mitata 7- ja 14-

akselisen ajoneuvoyhdistelmien samalla ajouralla ajamisen aiheuttama urakehitys. 

Ensimmäisen ja toisen mittauspäivän iltapäivien aikana tavoitteena oli mitata aamupäivän 

aikana syntyneiden urien vieressä ajamisen vaikutus alkuperäisten urien syvyyteen. 

Kolmannen mittauspäivän aamupäivän tavoitteena oli saada mitattua 9-akselisen 

ajoneuvoyhdistelmän urakehitystulokset vertailutuloksiksi 7- ja 14-akselisten 

ajoneuvoyhdistelmien aiheuttamaan urakehitykseen. Lisäksi kolmannen mittauspäivän 
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iltapäivän tavoitteena oli mitata AT Wheels Oy:n lisäakselisen perävaunun vaikutus 9-

akselisen ajoneuvoyhdistelmän muodostamiin uriin.  

Ensimmäisen mittauspäivän aamupäivän aikana ajettiin 7-akselisella 

ajoneuvoyhdistelmällä 10 kertaa 20 minuutin välein samaa ajolinjaa ja iltapäivän aikana 

ajettiin sama määrä ylityksiä aamupäivän aikana muodostuneen ajouran vierestä. Toisena 

päivänä ajettiin 14-akselisella ajoneuvoyhdistelmällä sekä aamu- että iltapäivän aikana 

kumpanakin 5 kertaa 40 minuutin välein. Kolmantena mittauspäivänä ajettiin koko päivä 

samaa ajouraa pitkin, ensin aamupäivällä 9-akselisella ajoneuvoyhdistelmällä ja sitten 

iltapäivällä AT Wheels Oy:n akselijärjestelmän sisältävällä ajoneuvoyhdistelmällä. 

Yliajojen aikana mitattiin mittaussuorien matkalla ajoneuvoyhdistelmien tien rakenteisiin 

aiheuttamia muutoksia, joista tärkeimmät ovat urasyvyyden kehittyminen ja 

kosteusprofiilin muutokset. Mittaukset sisälsivät myös ajoneuvoyhdistelmien ylitysten 

aikaisten ajolinjojen ja ylitysten aiheuttaman tien pintarakennemateriaalin siirtymän 

mittaamisen. 

Urakehityksen ja kosteusprofiilin muutokset mitattiin ajoneuvoyhdistelmien perässä 

ajavalla mittausautolla (laserkeilauksena ja maatutkalla). Ylitykset videoitiin ja ajourien 

sijainti mitattiin mittanauhalla ylitysten jälkeen ajolinjojen määrittämiseksi 

mittauspisteissä. Ajolinjat mitattiin myös ajoneuvoyhdistelmiin asennetuilla tarkkuus-

GPS-lähettimillä. Tien pintarakenteen materiaalin siirtymää mitattiin tien 

pintarakenteeseen sijoitettujen teräskuulien ja käsikäyttöisen maatutkan avulla. 

Mittausviikon aikana tehdyt mittaukset on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Mittausviikon aikana suoritetut mittaukset kesällä 2018. 

 

 

Oulun yliopiston ja Lapin ammattioppilaitoksen vaaoilla mitatut vaunukohtaiset painot 

on listattu liitteessä 7. Ylitysten aikana ajoneuvoyhdistelmillä ajettiin ennalta määrättyä 

keskinopeutta (45 km/h) koko matka. Periaatteena oli, että kukin ajoneuvoyhdistelmä 

kuljettaa saman nettokuorman puolen päivän aikana. Tällä periaatteella 

ajoneuvoyhdistelmien urakehitys- ja kosteusprofiilitulokset ovat vertailukelpoisia. 

Kuljetetut nettokuormat ja ylityskerrat ajoneuvoyhdistelmittäin on esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Ajoneuvoyhdistelmien kuljettama nettokuorma ja sitä vastaava ylitysten 

lukumäärä mittauspäivien aikana kesällä 2018. 

 

Ylitykset suoritettiin ja mitattiin kahteen suuntaan (Jaatila -> Pisa ja Pisa -> Jaatila). Ajon 

aikana kuljettajat ajoivat ennalta sovittua ajolinjaa, joka oli merkitty tien päälle 

sijoitetuilla keiloilla kuvan 9 mukaisesti. Mittauspäivien ajopäiväkirjat näkyvät 

taulukoissa 4, 5 ja 6. 
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Kuva 9. Havainnekuva ajolinjojen ohjaamista varten asennettujen keilojen sijainnista 

tiellä moreenisuoralla. Aamupäivän aikana asennettiin keilat sivummalle jolloin 

ajoneuvoyhdistelmät ajoivat tien keskeltä (kuvassa oikeanpuoleinen keila). Iltapäivällä 

keilat asetettiin aamupäivällä muodostuneen ajouran kohdalle jolloin 

ajoneuvoyhdistelmät ajoivat uran vierestä (kuvassa vasemmanpuoleinen keila)  

 

Taulukko 4. Ensimmäisen mittauspäivän ajopäiväkirja (maanantai 11.6.2018) 
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Taulukko 5. Toisen mittauspäivän ajopäiväkirja (keskiviikko 13.6.2018) 

 

 

Taulukko 6. Kolmannen mittauspäivän ajopäiväkirja (perjantai 15.6.2018) 
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Kuvissa 10a ja 10b on ajoneuvoyhdistelmiä lähestymässä moreenimittauspistettä 

ylityksen aikana. 

 

Kuvat 10a ja 10b. Vasemmalla 8(+2)-akselinen 68 tn AT Wheels –yhdistelmä (3. 

Mittauspäivä) ja oikealla 7-akselinen 60 tn OSAO:n ajoneuvoyhdistelmä (1. 

Mittauspäivä) lähestymässä moreenimittauspistettä. 
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3 MITTAUSTULOKSET JA KÄSITTELY 

3.1 Mittaustulokset 

Ajoneuvoyhdistelmien ylitysten aikana mitattiin:  

Mittaussuorien (PL550-PL950) ja (PL1100-PL1500) matkalla: 

- urasyvyyden muutoksia tien pinnasta (laserskanneri) 

- kosteusprofiilin muutoksia tien rakenteissa ja alusmaassa (maatutka) 

- ajolinjaa (tarkkuus-GPS) 

 

Mittauspisteiden (PL760 ja PL1210) kohdalla: 

- ajolinjaa (mittanauha + videokuvaus) 

- tien pintamateriaalin siirtymiä (teräskuulat ja käsikäyttöinen maatutka) 

3.1.1 Urasyvyyden kehitys 

Urasyvyydet mitattiin laserskannerilla Roadscanners Oy:n mitta-autoon sijoitetulla 

laserskannerilla. Mittauksista aloitusmittaus suoritettiin ennen ylityksien alkamista, 

välimittaus (2. ja 3. mittauspäivä) kun puolet päivän ylityksistä oli tehty ja loppumittaus 

kaikkien ylitysten jälkeen. Varsinaiset ylitysten aikaiset mittaukset suoritettiin mitta-

autolla ajamalla kunkin ajoneuvoyhdistelmän perässä. Mittaustuloksista Roadscanners 

Oy laski urakehityksen 3,2 metrin leveydellä (1,6 metriä tien keskiviivan molemmin 

puolin) lankauramenetelmällä. Urasyvyyksien laskemiseen perustuva 

lankauramenetelmä sekä kokeiltavana ollut harjannekorkeuden laskemiseen perustuvat 

menetelmät on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.  

 

Urasyvyyden muutoksista tuotettiin mittausviikon aikana useita havainnollistavia kuvia, 

jotka on kerätty liitteeseen 4. Tässä kappaleessa käydään läpi tulokset mittausviikon 

jokaisen päivän osalta. 
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1. mittauspäivä: 7-akselinen 60 tn aamupäivän aikana samaa ajouraa, iltapäivän 

aikana aamupäivällä luodun ajouran vierestä 

 

Urasyvyyden muutokset alkumittauksen, välimittauksen ja loppumittauksen osalta neljän 

metrin leveydellä (-2m - +2m) mittaussuorien matkalla näkyvät kuvissa 11 

(turvemittaussuora) ja 12 (moreenimittaussuora). Kuvissa vaaka-akseli kertoo 

mittaussuoran matkan metreissä paalulukemittain. Urakartoissa värit  havainnollistavat 

ajoneuvoyhdistelmän ylityksen jälkeen mitatun ajoneuvoyhdistelmän renkaiden 

aiheuttaman maksimiurasyvyyden mittaussuoran matkalla. Väreistä tumman vihreä 

kuvastaa pienintä (0,004-0,008 m) havainnollistettua uran muodostumista ja musta 

suurinta (0,024-0,028 m). Väri vaihtuu neljän millimetrin välein. Toiseksi alimmassa 

osiossa havainnollistetaan suoran pituudelta mitatun alkuperäisen (sininen), mittausten 

puolivälissä (vihreä) ja mittauspäivän lopuksi mitatun (musta) urasyvyyttä millimetreinä. 

Alin osio kuvaa pelkästään päivän aikana (alku- ja loppumittaus) tapahtunutta 

urasyvyyden muutosta millimetreinä.  

 

Kuva 11. Urasyvyyden kehitys turvemittaussuoralla (PL550-PL950) ensimmäisen 

mittauspäivän aikana. Kuvassa ylimpänä alkumittaus ennen ylityksiä, sitten 10. ylityksen 

jälkeinen mittaus välimittauksena ja kolmantena loppumittaus ylitysten jälkeen. Toiseksi 

alimpana on mitatut maksimiurasyvyydet (RUT-MAX, 0 mm – 30 mm) millimetreinä 

alku-, väli- ja loppumittausten osalta. Alimpana on maksimiurasyvyyden muutos (-30 
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mm- + 30 mm) aamupäivän ylitysten (1-10) seurauksena sekä iltapäivän ylitysten (11-

20) seurauksena.  

 

Kuva 12. Urasyvyyden kehitys moreenimittaussuoralla (PL1100-PL1500) ensimmäisen 

mittauspäivän aikana. Kuvassa ylimpänä alkumittaus ennen ylityksiä, sitten 10. ylityksen 

jälkeinen mittaus välimittauksena ja kolmantena loppumittaus ylitysten jälkeen. Toiseksi 

alimpana on mitatut maksimiurasyvyydet (RUT-MAX, 0 mm – 30 mm) millimetreinä 

alku-, väli- ja loppumittausten osalta. Alimpana on maksimiurasyvyyden muutos (-30 mm 

- +30 mm) aamupäivän ylitysten (1-10) seurauksena sekä iltapäivän ylitysten (11-20) 

seurauksena.  

 

Kuvissa 13a ja 13b ilmenee maksimiurasyvyyden keskiarvo lankauramallilla turve- ja 

moreenimittaussuorien matkoilla (kummatkin 400 metriä) ensimmäisen mittauspäivän 

aikana. 
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Kuva 13a. Maksimiurasyvyyden keskiarvo lankauramallilla turve- ja moreeni-

mittaussuorien matkoilla (kummatkin 400 metriä) ensimmäisen mittauspäivän aikana.
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Kuva 13b. Maksimiurasyvyyden keskiarvo lankauramallilla turve- ja moreeni-

mittaussuorien matkoilla (kummatkin 400 metriä) ensimmäisen mittauspäivän aikana. 

 

7-akselisen ajoneuvoyhdistelmän ajaman mittauspäivän uramittausten tulosten 

perusteella voidaan todeta, että 7-akselisella puutavarayhdistelmällä samaa uraa 

ajettaessa turvemittaussuoralla urautuminen oli erittäin nopeaa testin aamupäivän 

osuudessa, keskimäärin urasyvyydet lisääntyivät ~8mm. Ylitysten aikana irtosora tiivistyi 

tien pintaan ja myös yleisesti tien rakenteissa tapahtui tiivistymistä. 

Urasyysmittaustulosten perusteella ajosuunnan merkitys urautumiseen oli huomattava. 

Tulosten perusteella ajosuunnasta riippuen kuoppien syvyydet muuttuivat. Iltapäivällä 

ajettaessa aamupäivällä muodostetun uran vieressä tapahtui tasoittumista, keskimäärin 

urasyvyydet vähenivät ~3mm, mutta silti ura jäi huomattavasti korkeammalle tasolle kuin 

ennen testiä. 

Moreenimittaussuoralla urautuminen oli varsin maltillista ja urien välissä ajettaessa tie 

tasoittui huomattavasti 
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Urakehitysmittaustulosten luotettavuutta arvioitaessa on huomioitavaa, että 

mittauspäivänä irtosora ja pöly liikkuivat tien pinnassa vaikeuttaen varmoja havaintoja. 

Välipäivä 1. ja 2. mittauspäivän välissä 

Välipäivien tarkoitus oli antaa tien rakenteille aikaa palautua edellisen päivän rasituksista. 

Kuitenkin verrattaessa ensimmäisen mittauspäivän loppumittausta ja toisen 

mittauspäivän alkumittausta (kuvat 14 ja 15) huomataan, että tiistain välipäivänäkin tiellä 

on ollut rasitusta. Välipäivinä liikennettä tiellä ei seurattu mutta toisen mittauspäivän 

alussa tiessä on varsinkin heikkoalustaisella turvemittaussuoralla selvästi syvempiä uria 

kuin ensimmäisen mittauspäivän lopussa. Syynä luultavasti on Pisantien varressa olevaan 

hakkuutyömaahan liittyvä puunkuljetusliikenne, joka on ajanut välipäivän aikana 

paikoittain samaa ajouraa kuin ensimmäisenä mittauspäivänä syventäen uraa ja 

paikoittain uran vierestä tasoittaen sitä. 

 

Kuva 14. Urasyvyyden muutos turvemittaussuoralla (PL550-PL950) ensimmäisen ja 

toisen mittauspäivän välisenä aikana. 
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Kuva 15. Urasyvyyden muutos moreenimittaussuoralla (PL1100-PL1500) ensimmäisen 

ja toisen mittauspäivän välisenä aikana. 

 

2.mittauspäivä: 14-akselinen 120 tn aamupäivän aikana samaa ajouraa, iltapäivän 

aikana aamupäivällä luodun ajouran vierestä 

 

Urasyvyyden muutokset alkumittauksen, välimittauksen ja loppumittauksen osalta neljän 

metrin leveydellä (-2m - +2m) mittaussuorien matkalla näkyvät kuvissa 16 

(turvemittaussuora) ja 17 (moreenimittaussuora). Kuvissa vaaka-akseli kertoo 

mittaussuoran matkan metreissä paalulukemittain. Urakartoissa, värit  havainnollistavat 

ajoneuvoyhdistelmän ylityksen jälkeen mitatun ajoneuvoyhdistelmän renkaiden 

aiheuttaman maksimiurasyvyyden mittaussuoran matkalla. Väreistä tumman vihreä 

kuvastaa pienintä (0,004-0,008 m) havainnollistettua uran muodostumista ja musta 

suurinta (0,024-0,028 m). Väri vaihtuu neljän millimetrin välein. Toiseksi alimmassa 

osiossa havainnollistetaan suoran pituudelta mitatun alkuperäisen (sininen), mittausten 

puolivälissä (vihreä) ja mittauspäivän lopuksi mitatun (musta) urasyvyyttä millimetreinä. 

Alin osio kuvaa pelkästään päivän aikana (alku- ja loppumittaus) tapahtunutta 

urasyvyyden muutosta millimetreinä.  
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Kuva 16. Urasyvyyden kehitys turvemittaussuoralla (PL550-PL950) toisen 

mittauspäivän aikana. Kuvassa ylimpänä alkumittaus ennen ylityksiä, sitten välimittaus 

ja kolmantena loppumittaus ylitysten jälkeen. Toiseksi alimpana on mitatut 

maksimiurasyvyydet (RUT-MAX, 0 mm – 30 mm) millimetreinä alku-, väli- ja 

loppumittausten osalta. Alimpana on maksimiurasyvyyden muutos (-20 mm - +20 mm) 

aamupäivän ylitysten (1-5) seurauksena sekä iltapäivän ylitysten (6-10) seurauksena.  

 

 

Kuva 17. Urasyvyyden kehitys moreenimittaussuoralla (PL1100-PL1500) toisen 

mittauspäivän aikana. Kuvassa ylimpänä alkumittaus ennen ylityksiä, sitten välimittaus 
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ja kolmantena loppumittaus ylitysten jälkeen. Toiseksi alimpana on mitatut 

maksimiurasyvyydet (RUT-MAX, 0 mm – 30 mm) millimetreinä alku-, väli- ja 

loppumittausten osalta. Alimpana on maksimiurasyvyyden muutos (-20 mm - +20 mm) 

aamupäivän ylitysten (1-5) seurauksena sekä iltapäivän ylitysten (6-10) seurauksena. 

 

Kuvissa 18a ja 18b näkyy maksimiurasyvyyden keskiarvo lankauramallilla turve- ja 

moreenimittaussuorien matkoilla (kummatkin 400 metriä) toisen mittauspäivän aikana. 

 

Kuva 18a. Maksimiurasyvyyden keskiarvo lankauramallilla turve- ja 

moreenimittaussuorien matkoilla (kummatkin 400 metriä) toisen mittauspäivän aikana. 
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Kuva 18b. Maksimiurasyvyyden keskiarvo lankauramallilla turve- ja 

moreenimittaussuorien matkoilla (kummatkin 400 metriä) toisen mittauspäivän aikana. 

 

14-akselisen ajoneuvoyhdistelmän ajaman mittauspäivän uramittausten pohjalta voidaan 

sanoa, että 14-akselisella ajoneuvoyhdistelmällä samaa uraa ajettaessa turvekohteella 

urautuminen oli nopeaa testin aamupäivän osuudessa, keskimäärin urasyvyydet 

lisääntyivät ~1mm. Hajonta oli kuitenkin suurta ja alkutilanne oli muuttunut ensimmäisen 

mittauspäivän illan ja toisen mittauspäivän aamun välillä muusta liikenteestä johtuen. 14-

akselisen ajoneuvoyhdistelmän aiheuttama urautuminen vaihteli suuresti riippuen 

ajosuunnasta. Iltapäivällä, ajettaessa muodostuneen uran vieressä, tapahtui huomattavaa 

tasoittumista, keskimäärin urasyvyydet vähenivät ~3mm. 

Moreenikohteella urautuminen oli varsin maltillista ja urien välissä ajettaessa tie tasoittui 

lähelle alkutilannetta 
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Urakehitysmittaustulosten luotettavuutta arvioitaessa on huomioitavaa, että 

mittauspäivänä irtosora ja pöly liikkuivat tien pinnassa vaikeuttaen varmoja havaintoja. 

Välipäivä 2. ja 3. mittauspäivän välissä 

Välipäivien tarkoitus oli antaa tien rakenteille aikaa palautua edellisen päivän rasituksista. 

Kuitenkin verrattaessa toisen mittauspäivän loppumittausta ja kolmannen mittauspäivän 

alkumittausta (kuvat 19 ja 20) huomataan, että torstain välipäivänäkin tiellä on ollut 

rasitusta. Välipäivinä liikennettä tiellä ei seurattu mutta kolmannen mittauspäivän alussa 

tiessä on varsinkin heikkoalustaisella turvemittaussuoralla paikoittain syvempiä ja 

paikoittain matalampia uria kuin toisen mittauspäivän lopussa. Syynä luultavasti on 

Pisantien varressa olevaan hakkuutyömaahan liittyvä puunkuljetusliikenne, joka on 

ajanut välipäivän aikana paikoittain samaa ajouraa kuin toisena mittauspäivänä syventäen 

uraa ja paikoittain uran vierestä tasoittaen sitä.  

 

Kuva 19. Urasyvyyden muutos turvemittaussuoralla (PL550-PL950) toisen ja kolmannen 

mittauspäivän välisenä aikana. 
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Kuva 20. Urasyvyyden muutos moreenimittaussuoralla (PL1100-PL1500) toisen ja 

kolmannen mittauspäivän välisenä aikana. 

 

3.mittauspäivä: samaa ajouraa aamupäivän aikana 9-akselisella (76tn) ja iltapäivän 

aikana 8(+2)-akselisella (AT Wheels 68tn) 

 

Urasyvyyden muutokset alkumittauksen, välimittauksen ja loppumittauksen osalta neljän 

metrin leveydellä (-2m - +2m) mittaussuorien matkalla näkyvät kuvissa 21 

(turvemittaussuora) ja 22 (moreenimittaussuora). Kuvissa vaaka-akseli kertoo 

mittaussuoran matkan metreissä paalulukemittain. Urakartoissa värit havainnollistavat 

ajoneuvoyhdistelmän ylityksen jälkeen mitatun ajoneuvoyhdistelmän renkaiden 

aiheuttaman maksimiurasyvyyden mittaussuoran matkalla. Väreistä tumman vihreä 

kuvastaa pienintä (0,004-0,008 m) havainnollistettua uran muodostumista ja musta 

suurinta (0,024-0,028 m). Väri vaihtuu neljän millimetrin välein. Toiseksi alimmassa 

osiossa havainnollistetaan suoran pituudelta mitatun alkuperäisen (sininen), mittausten 

puolivälissä (vihreä) ja mittauspäivän lopuksi mitatun (musta) urasyvyyttä millimetreinä. 

Alin osio kuvaa pelkästään päivän aikana (alku- ja loppumittaus) tapahtunutta 

urasyvyyden muutosta millimetreinä.  
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Kuva 21. Urasyvyyden kehitys turvemittaussuoralla (PL550-PL950) kolmannen 

mittauspäivän aikana. Kuvassa ylimpänä alkumittaus ennen ylityksiä, sitten välimittaus 

ja kolmantena loppumittaus ylitysten jälkeen. Toiseksi alimpana on mitatut 

maksimiurasyvyydet (RUT-MAX, 0 mm – 40 mm) millimetreinä alku-, väli- ja 

loppumittausten osalta. Alimpana on maksimiurasyvyyden muutos (-30 mm - +30 mm) 

aamupäivän ylitysten (1-7) seurauksena sekä iltapäivän ylitysten (8-15) seurauksena. 

 

 

Kuva 22. Urasyvyyden kehitys moreenimittaussuoralla (PL1100-PL1500) kolmannen 

mittauspäivän aikana. Kuvassa ylimpänä alkumittaus ennen ylityksiä, sitten välimittaus 



41 

 

ja kolmantena loppumittaus ylitysten jälkeen. Toiseksi alimpana on mitatut 

maksimiurasyvyydet (RUT-MAX, 0 mm – 40 mm) millimetreinä alku-, väli- ja 

loppumittausten osalta. Alimpana on maksimiurasyvyyden muutos (-30 mm - +30 mm) 

aamupäivän ylitysten (1-8) seurauksena sekä iltapäivän ylitysten (9-15) seurauksena. 

 

Kuvissa 23a ja 23b ilmenee maksimiurasyvyyden keskiarvo lankauramallilla turve- ja 

moreenimittaussuorien matkoilla (kummatkin 400 metriä) kolmannen mittauspäivän 

aikana. 

 

Kuva 23a. Maksimiurasyvyyden keskiarvo lankauramallilla turve- ja 

moreenimittaussuorien matkoilla (kummatkin 400 metriä) kolmannen mittauspäivän 

aikana kesällä 2018. 
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Kuva 23b. Maksimiurasyvyyden keskiarvo lankauramallilla turve- ja 

moreenimittaussuorien matkoilla (kummatkin 400 metriä) kolmannen mittauspäivän 

aikana kesällä 2018. 

 

Kolmannen mittauspäivän urasyvyystulosten perusteella voidaan sanoa, että 9-akselisella 

76 tn puunkuljetusyhdistelmällä samaa uraa ajettaessa turvekohteella urautuminen oli 

erittäin nopeaa heti testin ensimmäisessä ajossa, mutta tasaantui sen jälkeen. 

Mahdollisesti ensimmäisessä testiajossa irtosora tiivistyi ja aiheutti uran. Tien rakenne 

oli todennäköisesti valmiiksi häiriintyneessä tilassa ennen ensimmäistä ajokertaa koska 

ainakin yksi täydessä puulastissa oleva ajoneuvoyhdistelmä ajoi tiellä alle tunti ennen 

mittausten aloittamista. Mittausten mukaan ajosuunnalla oli iso merkitys 

urasyvyystuloksille. Iltapäivällä ei merkittävää tasoittumista tapahtunut AT Wheels:in 

ajosta, joskaan ura ei myöskään kasvanut. 

Moreenikohteella urautuminen oli maltillista. Merkittävää eroa ei 9-akselisen ja AT 

Wheels:in välillä ollut havaittavissa. 
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Urakehitysmittaustulosten luotettavuutta arvioitaessa on huomioitavaa, että 

mittauspäivänä irtosora ja pöly liikkuivat tien pinnassa vaikeuttaen varmoja havaintoja. 

Urakehitys ajosuunnittain mittausviikon aikana 

Urasyvyyden kehittyminen ajosuunnittain tarkasteltuna on nähtävissä taulukoissa 7 

(turvemittaussuora) ja 8 (moreenimittaussuora). 
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Taulukko 7. Urakehitys ajosuunnittain (Suunta 1 = Jaatila->Pisa, Suunta 2 = Pisa -> 

Jaatila) mittausviikon aikana turvemittaussuoralla (PL550-PL950). Taulukossa 

positiivinen luku tarkoittaa urasyvyyden lisääntymistä ja negatiivinen uran tasoittumista. 
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Taulukko 8. Urakehitys ajosuunnittain (Suunta 1 = Jaatila->Pisa, Suunta 2 = Pisa -> 

Jaatila) mittausviikon aikana Moreenimittaussuoralla (PL1100-PL1500). Taulukossa 

positiivinen luku tarkoittaa urasyvyyden lisääntymistä ja negatiivinen uran tasoittumista. 

 

Taulukoissa 7 ja 8 esitettyjen tulosten perusteella ajosuunnalla näyttäisi olevan suuri 

merkitys urasyvyyden kehittymiseen mittausolosuhteissa, varsinkin 14-akselisella 

ajoneuvoyhdistelmällä tulosten hajonta oli suurta. Ajosuunnan ja urakehityksen suhde ei 

kuitenkaan näyttäisi olevan sama kaikille vaan jollakin ajoneuvoyhdistelmällä 

ajosuunnassa 1 tapahtuu uran kasvaminen ja toisella ajoneuvoyhdistelmällä ajosuunnassa 
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2. Lisäksi turveosuudella 9-akselisen tuloksia hallitsee ensimmäisen ylityksen aiheuttama 

kohtuuttoman suuri urakehitys, johon liittyy tien häiriintyneisyyden aste ennen 

ensimmäistä ylityskertaa. Huomioitavaa on myös, että eri ajoneuvoyhdistelmät ajoivat 

ensimmäisen ylityksensä eri ajosuuntaan (7-akselinen suunta 1, 14-akselinen suunta 2, 9-

akselinen suunta 2, 8(+2) akselinen suunta 1). 

Analyysiä urasyvyysmittauksista 

Taulukossa 9 esitetään tiivistettynä urasyvyyksien mittaustulokset mittausviikon ajalta. 

Taulukossa on vasemmalla puolen tutkimukseen liittyviä ennakko-oletuksia jotka on 

kirjoitettu väittämien muotoon. Taulukon oikealla puolen on maksimiurasyvyyden 

keskiarvo kummankin mittaussuoran matkalla (400 metriä) sekä suluissa kuinka monelle 

prosentille 400 metrin mittaussuoran matkalla vasemmalla esitetty väittämä pitää 

paikkansa. Esimerkiksi väittämä ”Ajouralla on merkitystä urasyvyyden kehittymiseen”: 

”Samalla uralla ajettaessa urasyvyydet kasvavat” pitää moreenipohjamaalla (PL1100-

PL1500) paikkansa 80 % 400 metrin matkalla (=0,8*400m=320m) maksimiurasyvyyden 

keskiarvon ollessa +1,5mm. Toisin sanoen samalla uralla ajamisen seurauksena 

alkuperäinen ura syveni 320 metrin matkalla ja keskimäärin ura syveni 1,5 mm. 

Taulukko 9. Urasyvyysmittausten tulokset turve- ja moreenimittaussuorien matkalla.  

 

Taulukon 9 vasemmalla puolella on väittämiä ja oikealla puolella mittaustulokset 

numeroin. Numerot kertovat kunkin ajoneuvoyhdistelmän aiheuttaman urasyvyyden 

muutoksen. Prosenttiluvut kertovat kuinka monella prosentilla mittaussuoran matkalla 

(400 m) väittämä pitää paikkansa. Väritykset perustuvat prosenttilukuihin: tumman 
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vihreä (80-100%), vaalean vihreä (60-79%) , keltainen (40-59%), punainen (0-39%). N/A 

tarkoittaa, että väittämään liittyviä ylitysajoja ei ajettu ko. ajoneuvoyhdistelmällä 

testiviikon aikana.  

Mittausten perusteella muodostetut vastaukset tutkimukselle asetettuihin kysymyksiin on 

listattu kappaleessa 4.2. 

Projektin yksi tavoite oli selvittää, voidaanko mittaustulosten pohjalta luoda soratien 

vaurioitumis- tai urautumisennustetta eri määrällä akseleita. 

Kuvat 24a ja 24b kuvaavat maksimiurasyvyyden keskiarvoja eri ajoneuvoyhdistelmille 

ajettaessa samaa ajouraa ja kuljettaen sama nettokuorma. Välipäivien ja kolmannen 

mittauspäivän aamun aikana ylimääräinen raskas puunkuljetusliikenne rasitti soratien 

rakennetta sen verran, ettei ajoneuvoyhdistelmille onnistuttu luomaan tien materiaalin 

käyttäytymisen kannalta vertailukelpoisia olosuhteita. Esimerkiksi kolmannen 

mittauspäivän ensimmäisen 9-akselisen ajoneuvoyhdistelmän ylityksen aikana tien 

rakenteet olivat jo valmiiksi häiriintyneessä tilassa ja siksi 1. ylitys aiheutti suurimman 

osan koko mittauspäivän urasyvyydestä (+10 mm kokonaisurasyvyydestä +13 mm). 

Johtopäätös tuloksista on, että mittausviikon tuloksien perusteella ei pystytä 

muodostamaan relaatiota eikä täten laskentakaavaa akselimäärän muutoksen (lisäämisen 

tai vähentämisen) vaikutuksesta odotettavissa olevalle urasyvyyden muutokselle. 
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Kuva 24a. Maksimi urasyvyyden keskiarvot eri akselimäärille ajettaessa samaa ajouraa 

soratiellä, jossa on turvepohjamaa.  

 

Kuva 24b. Maksimi urasyvyyden keskiarvot eri akselimäärille ajettaessa samaa ajouraa 

soratiellä, jossa on moreenipohjamaa.  
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3.1.2 Kosteusprofiilin muutokset 

Kosteusprofiilin muutokset tien rakennekerroksissa mitattiin Roadscanners Oy:n mitta-

autoon sijoitetuilla ilma- ja maatutkilla. Ylitysten aikaiset mittaukset suoritettiin ajamalla 

kunkin ajoneuvoyhdistelmän perässä mitta-autolla mittaussuoran matkan. Kosteusprofiili 

tiessä eri syvyydellä yliajon aikana 3. mittauspäivänä näkyvät kuvissa 25 ja 26. Kuvissa 

vaaka-akseli kertoo mittaussuoran matkan paalulukemina. Kosteusprofiilin 

mittaustuloksia tien eri syvyydellä havainnollistetaan värein, joista pienin 

kosteuspitoisuus näkyy sinisen eri sävyillä ja suurin kosteuspitoisuus tumman punaisella 

ja mustalla värillä.  

 

Maatutkan ainoat havainnot havaittavista muutoksista tien kosteusprofiilissa olivat 3. 

mittauspäivältä: Viimeisen mittauksen jälkeen oli rakenteessa korkeampaa kosteutta 

molemmilla mittaussuorilla kuten kuvista 25 ja 26 näkyy (keltaisella värillä ympyröidyt 

osuudet). 

 

Kuva 25 Kosteusprofiilin muutokset turvemittaussuoralla (PL550-PL950) 3. 

mittauspäivän aikana. 
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Kuva 26 Kosteusprofiilin muutokset moreenimittaussuoralla (PL1100-PL1500) 3. 

mittauspäivän aikana. 

 

Johtopäätös kosteusprofiilimittauksista on, ettei ajoneuvoyhdistelmillä 

mittausolosuhteissa saatu aikaan merkittäviä muutoksia tien kosteusprofiiliin tien 

rakenteissa.  

3.1.3 Ajolinjat 

Ylitysten aikaiset ajolinjat mitattiin kolmella menetelmällä. Ensinnäkin mittaamiseen 

käytettiin Tarkkuus-GPS-laitteiden käyttöön perustuvaa menetelmää. Toiseksi 

mittauspisteiden (PL760 ja PL1210) kohdilla ajolinjat määriteltiin mittanauhalla. 

Kolmanneksi varmistuksen vuoksi ylitykset videoitiin mittauspisteiden kohdalla ja 

ajolinjat arvioitiin kuvatuista videopätkistä. Kaikki menetelmät on kuvattu tarkemmin 

liitteessä 1. 

Tarkkuus-GPS-menetelmällä saadut mittaustulokset eivät täyttäneet tavoiteltua 

mittaustarkkuutta. Menetelmän analysointi ja parannusehdotukset ovat listattu liitteessä 

5. Ajonlinjamittaustulosten analysointi päätettiin rajata koskemaan vain kahta 

mittauspistettä (PL760 ja PL1210), koska niistä kohdista on olemassa mittanauhalla 

mitatut ajolinjamittaukset. Tutkimuksen alussa asetettuihin kysymyksiin vastattiin siis 

mittanauhamittauksilla saatujen tulosten analysoinnin pohjalta.  
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Ajoneuvojen sisäiset ajolinjojen poikkeamat mittauspisteiden kohdalla 

Tulokset saatiin vain tarkkuus-GPS:llä, joten tähän kysymykseen ei saatu vastausta. 

Ajosuunnan vaikutus ajolinjaan 

Analysoitaessa ajoneuvoyhdistelmien ajolinjojen vaihtelua kokonaisuudessaan ja 

ajosuunnan vaikutusta ajolinjan vaihteluun, tarkastellaan ensin ajolinjojen vaihtelua 

kokonaisuudessaan kaikkien ylitysten osalta mittauspisteiden (PL760 ja PL1210) 

kohdalla kuvien 27 ja 28 sekä taulukoiden 10 ja 11 pohjalta.  

  

Kuva 27. Mittanauhalla mitatut ajolinjat ylitysten yhteydessä turvemittauspisteen 

(PL760) kohdalla mittausviikon aikana.  
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Kuva 28. Mittanauhalla mitatut ajolinjat ylitysten yhteydessä moreenimittauspisteen 

(PL1210) kohdalla mittausviikon aikana.  

 

Taulukko 10 Mittanauhalla mitatut ajourien etäisyydet tien pohjoisreunasta mittausviikon 

aikana turvemittauspisteessä (PL760)  

 

  



53 

 

Taulukko 11. Mittanauhalla mitatut ajourien etäisyydet tien pohjoisreunasta 

mittausviikon aikana moreenimittauspisteessä (PL1210)  

 

Mittanauhalla suoritettujen mittausten perusteella näyttäisi siltä, että ajolinjoissa on 

suurempi hajonta moreenimittauspisteen leveämmän tien kohdalla kuin kapeammalla 

turvemittauspisteen kohdassa. Taulukoiden 10 ja 11 mittanauhatulosten perusteella 

turvemittauspisteen kohdalla 7- akselinen ja 14-akselinen ajoneuvoyhdistelmä ajoivat 

uraa muodostettaessa yhtä kaukana tien reunasta mutta iltapäivällä uran vierestä 

ajettaessa 7-akselinen ajoi noin 20 cm lähempänä tien reunaa. Myös 9- ja 8(+2)-akselisen 

ajoneuvoyhdistelmän ajolinjat erosivat mittauspisteen kohdalla noin 15 cm. Lisäksi 7-

akselisen ajoneuvoyhdistelmän tuloksissa leveämmällä moreeniosuudella näkyy tiehen 

tutustuminen ensimmäisen mittauspäivän aamupäivän aikana (ajolinjojen ero 

maksimissaan peräti 50 cm joka johtuu 1. ylityksen muista poikkeavasta ajolinjasta), 

iltapäivällä ajaminen on jo tuttua. Sen sijaan 14-akselisen ajoneuvoyhdistelmän kohdalla 

leveämmällä moreenimittaussuoralla iltapäivällä autojen ajolinjojen vaihtelu pysyy 

samalla tasolla aamupäivän tuloksista. Eli vaikka iltapäivällä tielle asetettujen keilojen 

oletettiin ohjaavan ajoneuvoyhdistelmien ajolinjoja aggressiivisemmin kuin 

aamupäivällä asetettujen keilojen, tämä oletus toteutui paremmin kapealla turveosuudella 

kuin leveällä moreeniosuudella. 9-akselinen ajoneuvoyhdistelmällä ajolinjojen hajonta 

oli oletettua suurempaa kolmannen mittauspäivän aamupäivän osalta. 8(+2)-akselinen 

ajoneuvoyhdistelmä taas sitä vastoin ajoi samaa ajorataa erityisen hyvin leveämmällä 

moreenimittauspisteen kohdalla. Kaikkien ajoneuvoyhdistelmien ajolinjojen 
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maksimierot olivat turvemittauspisteessä kokoluokkaa 5-30 cm keskiarvon ollessa noin 

15 cm ja moreenimittauspisteessä kokoluokkaa 5-50 cm keskiarvon ollessa noin 30 cm. 

Varsinaisesti ajosuunnan vaikutusta ajolinjaan voidaan tarkastella kuvien 29 ja 30 sekä 

taulukoiden 12 ja 13 avulla.  

 

Kuva 29. Ajosuunnan vaikutus ajolinjan etäisyyteen tien reunasta turvemittauspisteessä 

(PL760). 
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Kuva 30. Ajosuunnan vaikutus ajolinjan etäisyyteen tien reunasta 

moreenimittauspisteessä (PL1210). 7-akselisen ajoneuvoyhdistelmän 1. ylityksen 

poikkeava ajolinja korostuu kuvassa.  
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Taulukko 12. Ajosuunnan vaikutus ajolinjan etäisyyteen tien reunasta 

turvemittauspisteen (PL760) kohdalla.  

 
 

Taulukko 13. Ajosuunnan vaikutus ajolinjan etäisyyteen tien reunasta 

moreenimittauspisteen (PL1210) kohdalla.  
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Mittanauhalla tehtyjen ajolinjamittausten perusteella voidaan ajosuunnan vaikutuksen 

mittauspisteissä (PL760 ja PL1210) olevan vaihteleva. Suurin ajosuuntainen ero 

ajolinjoissa on 9-akselisella, 20-25 cm. 14-akselisella näyttäisi ajolinja eroavan 

keskimäärin 10-15 cm kapeammalla turveosuudella ja noin 20 cm leveämmällä 

moreeniosuudella. 14-akselisen ajoneuvoyhdistelmän ajosuuntien väliset suurimmat erot 

ajolinjoissa on luokkaa 15-30 cm. 7-akselinen ajoneuvoyhdistelmä näyttäisi menevän 

kapealla turvemittauspisteellä lähellä samaa ajolinjaa kumpaankin suuntaan. 

Leveämmällä moreenimittauspisteellä on enemmän hajontaa mutta siellä 7-akselisen 

ajoneuvoyhdistelmän 1. ylityksen muista ylityksistä poikkeava ajolinja korostuu. 8(+2)-

akselinen näyttäisi menevän mittauspisteiden kohdalla lähellä samaa ajolinjaa 

kumpaankin ajosuuntaan. Mittanauhalla saaduista tuloksista voidaan mainita myös 

havainto, että lukuun ottamatta 9-akselista ajoneuvoyhdistelmää, kaikki muut 

ajoneuvoyhdistelmät ajoivat turvemittauspisteen (PL760) kohdalla suuntaan 2 (Pisa -> 

Jaatila) lähempänä tien reunaa kuin suuntaan 1 (Jaatila -> Pisa).  

Huolimatta siitä, että ajolinjoja ohjaavat keilat asetettiin samoihin paikkoihin joka päivä, 

erosivat esimerkiksi 7-akselisen ja 14-akselisen ajoneuvoyhdistelmän aamupäivän 

ajolinjat kapeammalla turvemittauspisteessä (PL760) keskimäärin alle 10 cm toisistaan 

mutta iltapäivällä ero oli keskimäärin luokkaa 20 cm. Leveämmällä turvemittauspisteessä 

(PL1210) aamupäivällä ero oli keskimäärin luokkaa 20 cm ja iltapäivällä 10-40 cm. Myös 

viimeisenä mittauspäivänä 9-akselisen ja 8(+2)-akselisen ajolinjojen keskimääräiset erot 

olivat turvemittauspisteessä luokkaa 5-30 cm ja moreenimittauspisteessä luokkaa 10-15 

cm.  

Kaiken kaikkiaan mittauspisteiden (PL760 ja PL1210) kohdalla suoritettujen 

ajolinjamittauksien perusteella voidaan sanoa: 

 Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ajoneuvoyhdistelmien sisäisten ajolinjojen 

hajonta oli pientä mittauspisteiden kohdalla.  

 7- ja 14-akselisten ajoneuvoyhdistelmien ajolinjoissa näkyy, että kuljettajat 

harjoittelivat varsinkin ensimmäisten ylitysten aikana ajamaa samaa ajolinjaa 

määrätyllä ajonopeudella. Iltapäivällä ajolinjat vaihtelivat vähemmän kuin 

aamupäivällä kapeammalla turveosuudella kuin leveämmällä moreeniosuudella.  
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 Ajosuunnan vaikutus ajolinjan keskimääräiseen etäisyyteen tien reunasta oli suurin 

9- ja 14-akselisella, noin 20-25 cm.  

 7-akselisen ja 14-akselisen ajoneuvoyhdistelmien ajolinjat erosivat keskimäärin 

aamupäivän (ajouran muodostaminen) aikana noin 5-20 cm ja iltapäivällä (ajouran 

vieressä ajaminen) noin 10-40 cm. Myös 9- ja 8(+2)-akselisen ajoneuvoyhdistelmän 

ajolinjat erosivat mittauspisteen kohdalla noin 5-30 cm. 

Analyysi tehtiin yksittäisistä pisteistä (PL760 ja PL1210) kerätystä datasta. Voidaan 

olettaa, että ajolinjoissa on enemmän eroa mittauspisteen ulkopuolella koska kuljettajat 

kertoivat keskittyneensä ajolinjan pitämiseen erityisen hyvin mittauspisteiden kohdalla. 

3.1.4 Tien pintamateriaalin siirtymät 

Tien pintamateriaalien siirtymien mittaamiseen käytettiin tien pintakerrokseen kahden 

mittauspisteen (PL760 ja PL1210) kohdalle upotettuja teräskuulia ja käsikäyttöistä 

maatutkaa. Menetelmä on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Menetelmän 

toimintavarmuuden, luotettavuuden ja soveltuvuuden arviointi sekä kehitysideat on 

listattu liitteessä 6. 
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4 YHTEENVETO MITTAUKSISTA JA JATKOTUTKIMUS-

KOHTEET 

4.1 Tutkittavat asiat 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millainen vaikutus ajolinjalla ja akselimäärällä on 

urasyvyyden kehittymiseen turve- ja moreenipohjaisella soratiellä. Tutkimukseen 

liittyvät kysymykset muotoiltiin seuraavasti: 

 

1. Aiheuttaako 5 ylitystä 14-akselisella ajoneuvoyhdistelmällä (2 kappaletta 7-akselisia 

aivan peräkkäin 20 min välein) suuremman uran kuin 10 ylitystä 7-akselisella (40 

min välein ajavaa)? 

2. Onko 9-akselisen vaikutus näiden välissä, kun kuljetetaan sama määrä tavaraa? 

3. Jos tiellä on ajettu aamupäivä urassa em. ajoneuvoilla ja tämä herkistää 

tierakennetta, tasaako uran vieressä ajaminen iltapäivällä näitä uria? 

4. Aiheuttaako AT Wheels 8(+2)-akselinen ajoneuvoyhdistelmä, jossa osa pyöristä on 

siirretty perävaunun keskilinjalle, vähemmän uraa kuin 9-akselinen, kun kuljetetaan 

sama määrä tavaraa? 

5. Oliko tutkimusjärjestelyssä olosuhde-eroja, jotka vaikuttivat tuloksiin? 

6. Pystytäänkö ajolinja mittaamaan tarkkuus-GPS-menetelmällä tarkasti? 

7. Onko ajolinja sama, jos muulta liikenteeltä suljetulla tiellä ajetaan takaisin vasenta 

puolta samoissa urissa kuin menomatkalla, ja vaikuttiko ajosuunta urautumiseen? 

8. Kuinka hyvin samaa ajolinjaa pystyttiin ajamaan eri tapauksissa ja pystyikö 14-

akselista ajoneuvoyhdistelmää simuloivan ajoneuvoyhdistelmän takimmainen 

ajoneuvoyhdistelmä ajamaan samaa ajolinjaa kuin etummainen?  

9. Miten tierakenteen kosteus muuttui ajojen aikana? 

10. Voiko tierakenteeseen upotettujen kuulien avulla selvittää, mihin suuntaan 

rakennekerrokset liikkuvat ajojen aikana. 
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4.2 Johtopäätökset 

Asetetut tutkimukseen liittyvät kysymykset ja vastaukset niihin: 

1. Aiheuttaako 5 ylitystä 14-akselisella ajoneuvoyhdistelmällä (2 kappaletta 7-akselisia 

aivan peräkkäin 20 min välein) suuremman uran kuin 10 ylitystä 7-akselisella (40 

min välein ajavaa)? 

 Mittausten perusteella turvepohjaisella soratiellä samalla uralla ajettaessa puolen 

päivän aikana 7- ja 14-akselisilla ajoneuvoyhdistelmillä sama nettokuorma, 

kummassakin tapauksessa urasyvyydet kasvavat. Mitatulla soratiekohteella 

mittausviikolla vallitsevissa olosuhteissa 14-akselinen aiheutti pienemmän 

urasyvyyden (~+1 mm) kuin 7-akselinen (~+8 mm).  

 Muutos on moreenikumpareen kohdalla samansuuntainen mutta merkittävästi 

pienempi (14-akselinen ~+0,8 mm, 7-akselinen ~+1,5 mm). 

2. Onko 9-akselisen vaikutus näiden välissä, kun kuljetetaan sama määrä tavaraa? 

 Suoritettujen mittausten perusteella 9-akselisen ajoneuvoyhdistelmän tulokset 

turvealusmaalla (~+13 mm) ja moreenialusmaalla (~+2,2 mm) eivät asetu 

edellisten väliin kuten ennalta oletettiin. Tien häiriintyminen ulkopuolisen 

raskaan liikenteen johdosta aiheutti eniten epävarmuuksia 9-akselisen 

ajoneuvoyhdistelmän tuloksiin. 9-akselisen 1. ylityskerralla urasyvyys kasvoi 

noin +10 mm jonka jälkeen urasyvyyden kasvu oli merkittävästi hitaampaa! 

3. Jos tiellä on ajettu aamupäivä urassa em. ajoneuvoilla ja tämä herkistää 

tierakennetta, tasaako uran vieressä ajaminen iltapäivällä näitä uria? 

 Suoritettujen mittausten perusteella turvepohjaisella soratiellä muodostuneen 

uran vierestä ajettaessa 7- ja 14-akselisella ajoneuvoyhdistelmällä, kummassakin 

tapauksessa alkuperäinen ura tasaantuu (7-akselinen ja 14-akselinen ~-3 mm). 

 Moreenikumpareella muutokset ovat pieniä (7-akselinen ~-1,5 mm, 14-akselinen 

~+0,5 mm).  

4. Aiheuttaako AT Wheels 8(+2)-akselinen ajoneuvoyhdistelmä, jossa osa pyöristä on 

siirretty perävaunun keskilinjalle, vähemmän uraa kuin 9-akselinen, kun kuljetetaan 

sama määrä tavaraa? 

 Suoritettujen mittausten perusteella turvepohjaisella soratiellä ajettaessa 

muodostunutta ajouraa pitkin AT Wheels 8(+2)-akselisella ajoneuvo-

yhdistelmällä, urasyvyyden kasvu hidastuu verrattuna 9-akselisen ajoneuvo-
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yhdistelmän tuloksiin (9-akselinen ~+13 mm, 8(+2)-akselinen ~+0,5 mm). 

Vertailua vaikeuttaa se, että 9-akselisen 1. ylityskerralla urasyvyys kasvoi noin 

+10 mm jonka jälkeen urasyvyyden kasvu oli merkittävästi hitaampaa!  

 Moreenikumpareella muutokset ovat ristiriitaisia (9-akselinen ~+2 mm, 8(+2)-

akselinen ~+5 mm).  

 Tien häiriintyminen ulkopuolisen raskaan liikenteen johdosta aiheutti eniten 

epävarmuuksia 9-akselisen ajoneuvoyhdistelmän tuloksiin. 

5. Oliko tutkimusjärjestelyssä olosuhde-eroja, jotka vaikuttivat tien urasyvyys- ja 

kosteusmittaustuloksiin? 

 Olosuhde-erot olivat mittausviikon aikana suuret ja vaikuttivat merkittävästi eri 

mittauspäivien mittaustulosten vertailukelpoisuuteen. Olosuhde-eroista 

merkittävimmät liittyvät mittausviikon aikaiset vaihtelut tien rakenteiden 

tiivistyneisyydessä ja häiriintyneisyydessä: 

o Viikkoa ennen mittausten alkua tie lanattiin ja oli lanauksen jälkeen 

vähällä käytöllä. 7-akselisen ajoneuvoyhdistelmän ajojen aikana irtosora 

tiivistyi tien pintaan ja tien rakenteissa tapahtui myös yleistä 

tiivistymistä.  

o Välipäivinä ja mittausten välillä tietä ei ollut suljettu liikenteeltä. 

Välipäivinä osassa tietä on liikkunut mm. tukkirekkoja, jotka ovat 

paikoin aiheuttaneet urautumista ja paikoin tasoittaneet sitä riippuen 

ajolinjoista. Myöskin mittauskertojen välillä ajoneuvot ovat päässeet 

tielle, aiheuttaen muutoksia. Vaikutusta tällä oli koko mittausviikon ajan, 

mutta varsinkin ylimääräisen puunkuljetusyhdistelmän ajo juuri ennen 9-

akselisen ajoneuvoyhdistelmän ensimmäistä ajoa aiheutti sille 

kohtuuttoman suuren tuloksen. Ylimääräisen tierasituksen seurauksena 

olosuhteet eivät olleet kaikille ajoneuvoyhdistelmille samat ja tämä 

vaikeuttaa tulosten vertailua. 

 Tien rakenteen ja varsinkin pinnan kuivuus aiheutti mittausongelmia: 

o Kuiva kevät teki tien pinna kuivaksi ja kovaksi. Mittausaineiston 

käsittely oli erittäin vaativaa johtuen ylitysten seurauksena syntyneestä 

tien pinnan irtosorasta ja pölystä. Irtosoran/pölyn vaikutusta on 

eliminoitu erilaisilla tekniikoilla, mutta se väistämättä jättää joitakin 

kysymysmerkkejä tuloksiin. Urasyvyysmittaustulosten vaihtelu eri 
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mittausten välillä oli huomattavaa. Tämä todennäköisesti johtuu irtosoran 

liikkumisesta tien pinnalla renkaiden ja ilmavirran vaikutuksesta. 

o Lisäksi kuiva kevät ja sen seurauksena tien kuiva ja vahva kulutuskerros 

johti siihen, että turveosuudella tie kesti yllättävän hyvin kuormituksen 

ennakko-odotuksiin nähden. 

 Pohjamaa vaikutti tuloksiin odotetun mukaisesti, eli mm. urasyvyysmuutokset 

olivat suurempia turvepohjamaaosuudella verrattuna moreenipohjamaaosuuteen. 

Soratiellä tien rakennemateriaali ja –paksuus ja siksi myös kantavuus voi 

vaihdella hyvinkin lyhyellä matkalla. Odotusten mukaisesti urautuminen oli 

monimuotoista ja vaihtelevaa.  

 Ajolinjaohjaus ja siitä johtuva kuljettajakohtainen ajolinjavalinta. 

Ajolinjamittaustulosten perusteella soratien päälle asetetut keilat eivät olleet 

riittävä keino pakottamaan ajoneuvoyhdistelmät ajamaan mittaussuorilla tarkasti 

yhtä ajolinjaa. Keilat asetettiin vain toiselle puolen tietä joten kuljettajan näkymä 

keiloihin ja sen seurauksena myös ylitysten aikainen kuljettajakohtainen etäisyys 

keiloista vaihteli ajosuunnan mukaan. Myös kahden peräkkäin ajavan rekan 

jälkimmäisen rekan kyky seurata samalla edessä ajavaa rekkaa ja ohjauskeiloja 

näytti vaihtelevan ajosuunnittain. Huomioitavaa on myös, että vaikka ajolinjoja 

ohjaavat keilat laitettiin samoihin paikkoihin joka mittauspäivä, 7-akselisen ja 

14-akselisen ajoneuvoyhdistelmän ajolinjat erosivat keskimäärin aamupäivän 

(ajouran muodostaminen) aikana noin 5-20 cm ja iltapäivällä (ajouran vieressä 

ajaminen) noin 10-40 cm. Myös 9- ja 8(+2)-akselisen ajoneuvoyhdistelmän 

ajolinjat erosivat mittauspisteen kohdalla noin 5-30 cm. Lisäksi voidaan olettaa, 

että ajolinjat vaihtelivat eniten mittauspisteiden välisellä osuudella koska 

kuljettajat keskittyivät ajolinjojen pitämiseen erityisesti lähestyttäessä 

mittauspistettä.  

6. Pystytäänkö ajolinja mittaamaan tarkkuus-GPS-menetelmällä tarkasti? 

 Tuloksista voidaan todeta, että suoritettujen tarkkuus-GPS-mittausten tarkkuus 

ei ollut riittävällä tasolla (teoriassa pitäisi olla tasoa 5 cm).  

 Tuloksissa näyttäisi olevan sekä järjestelmällistä, että satunnaista virhettä. 

Yhdeksi virhelähteeksi osoittautui tiedonkulku Oulun yliopiston, mittauksen 

suorittaneen ja ensimmäistä kertaa liikkuvalle kohteelle tehdyn jälkilaskennan 

suorittaneen yrityksen välillä, mikä johti järjestelmälliseen virheeseen 
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jälkilasketuissa tuloksissa. Toinen selkeä virheen määrään vaikuttava ongelma 

näyttäisi olevan ajoneuvo-yhdistelmän liikkuessa tapahtuva eritaajuinen liike, 

jota käytetyllä laitteistolla ei voitu poistaa. Myös hetkittäin katkeavalla 

satelliittiyhteydellä voi olla vaikutusta tuloksiin. Satelliittiyhteyden toimivuuteen 

vaikuttavat mm. laitteiston sijoittelu ajoneuvoyhdistelmässä, tien varrella ja 

reunalla olevat luonnonesteet (metsiköt, mäet jne.). 

 Mittausmenetelmällä on kuitenkin potentiaalia ja tarvetta tulevaisuudessa. 

Menetelmän kehityskohteita ja –ideoita on listattu liitteissä 5 ja 6 

7. Onko ajolinja sama, jos muulta liikenteeltä suljetulla tiellä ajetaan takaisin vasenta 

puolta samoissa urissa kuin menomatkalla, ja vaikuttiko ajosuunta urautumiseen? 

 Mittanauhalla tehtyjen ajolinjamittausten perusteella voidaan ajosuunnan 

vaikutuksen mittauspisteissä (PL760 ja PL1210) olevan vaihteleva.  

 Suurin ajosuuntainen ero ajolinjoissa on 9-akselisella, 20-25 cm, syytä tähän ei 

ole tiedossa. 14-akselisella ajoneuvoyhdistelmällä ajonlinja näyttäisi eroavan 

keskimäärin 10-15 cm kapeammalla turveosuudella ja noin 20 cm leveämmällä 

moreeniosuudella. 14-akselisen ajosuuntien väliset suurimmat erot ajolinjoissa 

on luokkaa 15-30 cm. 7-akselinen näyttäisi menevän kapealla 

turvemittauspisteellä lähellä samaa ajolinjaa kumpaankin suuntaan. 

Leveämmällä moreenimittauspisteellä on enemmän hajontaa mutta siellä 7-

akselisen ajoneuvoyhdistelmän 1. ylityksen muista ylityksistä poikkeava ajolinja 

korostuu. 8(+2)-akselinen näyttäisi menevän mittauspisteiden kohdalla lähellä 

samaa ajolinjaa kumpaankin ajosuuntaan.  

 7- ja 14-akselisten ajoneuvoyhdistelmien ajolinjoissa näkyy, että kuljettajat 

harjoittelivat varsinkin ensimmäisten ylitysten aikana ajamaa samaa ajolinjaa 

määrätyllä ajonopeudella. Iltapäivällä ajolinjat vaihtelivat vähemmän kuin 

aamupäivällä niin kapeammalla turveosuudella kuin leveämmällä 

moreeniosuudella.  

 Mittanauhalla saaduista tuloksista voidaan mainita myös havainto, että lukuun 

ottamatta 9-akselista ajoneuvoyhdistelmää, kaikki muut ajoneuvoyhdistelmät 

ajoivat turvemittauspisteen (PL760) kohdalla suuntaan 2 (Pisa->Jaatila) 

lähempänä tien reunaa kuin suuntaan 1 (Jaatila->Pisa). Leveämmällä 

moreenimittauspisteen (PL1210) kohdalla ajolinja vaihteli 

ajoneuvoyhdistelmittäin. 
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 Analyysi tehtiin yksittäisistä pisteistä (PL760 ja PL1210) kerätystä datasta. 

Voidaan olettaa, että ajolinjoissa on enemmän eroa mittauspisteen ulkopuolella 

koska kuljettajat kertoivat keskittyneensä ajolinjan pitämiseen erityisen hyvin 

mittauspisteiden kohdalla. 

 Uramittausten perusteella sekä turve- että moreenipohjaisella soratiellä 

ajosuunnalla on suuri merkitys uran muodossa ja sijainnissa. Mittausten mukaan 

ajosuunnasta riippuen mm. kuoppien syvyydet muuttuivat. 

 Urasyvyysmittaustulokset vaihtelivat vähäisistä huomattaviin eroihin riippuen 

ajosuunnasta. Kahteen suuntaan ajettaessa ajolinjat eroavat ja siksi urasyvyyden 

kehittyminen on epätasaista (paikoin renkaat menevät samasta kohdasta, paikoin 

eri kohdasta). Ajon aikaisen dynaaminen rasituksen ja sen vaikutuksen 

urasyvyyteen oletetaan riippuvan ajosuunnasta.  

 Urasyvyysmittausten perusteella riippuvuudet ajosuunnasta eivät kuitenkaan ole 

samankaltaisia eri ajoneuvoyhdistelmien tuloksissa. 

 Suurimmat ajosuuntakohtaiset erot urasyvyysmittausten perusteella oli 9-

akselisella jolla myös ajosuuntakohtaiset ajolinjat erosivat eniten. 9-akselisen 

tuloksia hallitsee kuitenkin 1. ajon kohtuuttoman suuri osuus. 

 14-akselisella ajolinjakohtaiset erot urasyvyysmittauksissa olivat suuremmat kuin 

9-akselisella, jos 9-akselisen 1. ajo jätetään huomioimatta.  

 7-akselisella aamupäivällä keskimääräinen urasyvyys kasvoi ainoana molempiin 

ajosuuntiin.  

8. Kuinka hyvin samaa ajolinjaa pystyttiin ajamaan eri tapauksissa ja pystyikö 14-

akselista ajoneuvoyhdistelmää simuloivan ajoneuvoyhdistelmän takimmainen 

ajoneuvoyhdistelmä ajamaan samaa ajolinjaa kuin etummainen?  

 Ajoneuvoyhdistelmien ajolinjojen sisäistä vaihtelua mittaavat tulokset 

perustuivat pelkästään tarkkuus-GPS-mittauksiin, joten tähän kysymykseen ei 

saatu luotettavaa vastausta. 

9. Miten tierakenteen kosteus muuttui ajojen aikana? 

 Maatutkan ainoat havainnot havaittavista muutoksista tien kosteusprofiilissa 

olivat viimeiseltä mittauspäivältä: Viimeisen mittauksen jälkeen oli rakenteessa 

korkeampaa kosteutta molemmilla mittaussuorilla. Johtopäätös 

kosteusprofiilimittauksista on, ettei ajoneuvoyhdistelmillä mittausolosuhteissa 

saatu aikaan merkittäviä muutoksia tien kosteusprofiiliin tien rakenteissa.  
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10. Voiko tierakenteeseen upotettujen kuulien avulla selvittää, mihin suuntaan 

rakennekerrokset liikkuvat ajojen aikana. 

 Pisantiellä suoritettujen mittausten kokemusten perusteella voidaan sanoa, että 

mittausmenetelmää kehittämällä tulevaisuudessa menetelmällä olisi mahdollista 

selvittää kuulien liikkuminen ajojen aikana. Menetelmä oli käytössä tähän 

tarkoitukseen ensimmäistä kertaa Pisantiellä eikä suoritettujen mittaustulosten 

luotettavuus ole riittävällä tasolla. Mittausmenetelmällä on kuitenkin potentiaalia 

soratiekohteissa. Jos soratien pintamateriaalin siirtymätiedolle on tulevaisuudessa 

tarvetta, menetelmää kannattaa tutkia ja kehittää ensin laboratorio- ja sitten 

kenttäolosuhteissa kappaleessa 4.3 listattujen kehityskohteiden ja –ideoiden 

mukaisesti. 
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4.3 Parannuskohteita mittausolosuhteisiin 

Kappaleessa 4.2 on listattu suurimmat tulosten luotettavuutta heikentäneet tekijät, joita 

ovat mm. mittausviikon aikana tien rakenteen tiiviyden ja häiriintyneisyyden vaihtelut, 

tien pölyäminen sekä ajosuunnan vaikutukset mittaustuloksiin. Jatkossa näiden 

häiriötekijöiden vaikutuksia voi pienentää mm. seuraavasti: 

 tien rakenteen tiiviys: tie lanataan ja esitiivistetään samalla tavalla ennen jokaista 

mittauspäivää. Näin mittauspäivien lähtökohdat saadaan tasavertaisemmaksi 

 tien rakenteen häiriintyneisyys: kts. edellinen kohta. Lisäksi tiellä ei sallita muuta 

raskasta liikennettä mittausviikon aikana, mikä on luonnollisesti vaikea toteuttaa. 

Ulkopuolisen liikenteen määrää ja ylitysaikoja pitää joka tapauksessa seurata 

esimerkiksi videonauhoituksen avulla 

 Tien pölyäminen: pölyämisen estämiseksi voidaan esimerkiksi soratien pinta 

kastella jokaisen mittauspäivän alussa. Ongelmia aiheuttaa sopivan vesimäärän 

määrittäminen sekä tienpinnan nopea kuivumisnopeus lämpötilan ollessa korkea.  

 Ajosuunnan vaikutukset: Jos mahdollista, ajosuunnan vaikutusten eliminoimiseksi 

kannattaa tie valita sellaiseksi, jossa kierretään kehää. Tässäkin tapauksessa 

mittauspisteet ja -osuudet pitää olla selkeästi suorilla ja tasaisilla maasto-osuuksilla 

 Ajolinja: Mittausosuudella tien sivuprofiili ei saa olla liian viettävä. Ajolinja pitää 

olla merkitty selkeästi tiehen ja tavoitteellinen ajolinja pitää olla selitettynä 

yksiselitteisesti kuljettajille. Kuljettajien pitää päästä koeajamaan tie muutamaan 

kertaan, jotta he voivat paremmin keskittyä pitämään tavoiteltu ajolinja koko 

matkalla.  

4.4 Kokeiltujen uusien mittausmenetelmien arviointi 

Tutkimuksessa mitattiin liikkuvien puunkuljetusyhdistelmien ajolinjoja tarkkuus-GPS-

järjestelmällä ja soratien pintamateriaalien siirtymiä tien pintakerrokseen upotettujen 

teräskuulien ja käsikäyttöisen maatutkan avulla. Kummatkin menetelmät olivat tämän 

tyyppisessä käytössä ensimmäistä kertaa. Menetelmissä on potentiaalia mutta myös 

kehitettävää, jotta mittaukset olivat toistettavia ja tulokset luotettavia.  
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4.5 Jatkotutkimuskohteet 

 Uusimman teknologian mahdollisuuksia (esim. reaaliaikainen kinemaattinen 

mittaus, RTK GNSS – mittaustarkkuus 5 cm) voisi hyödyntää määriteltäessä 

ajolinjan sekä muodostuneen ajouran ja sen syvyyden välistä suhdetta. Parantamalla 

mittausjärjestelmää ja -menetelmiä toteutuneen tutkimusprojektin kokemusten 

pohjalta on ajolinjan muutoksen ja ajosyvyyden kehittymisen välinen relaatio 

mahdollista määritellä. Parannusideat on listattu erillisessä dokumentissa. 

 Tarkempi eri ajoneuvoyhdistelmien aiheuttamien vasteiden/pysyvien 

muodonmuutosten ja sitä kautta ajoneuvoyhdistelmien nettokuormaan suhteutetun 

tierasituseron määrittäminen sorateillä vaatisi suuremman määrän pitkäaikaista 

testaamista vaihtelevissa ympäristöolosuhteissa (kuivakausi, sadekausi, kelirikko). 

Lyhyillä testaustapahtumilla pysyvien muodonmuutosten mittaaminen on erittäin 

haasteellista.  

 Todellisen harjannekorkeuden mittausmenetelmän käytöstä olisi hyvä saada 

sorateillä enemmän kokemuksia, lisäksi sen käyttöä voisi laajentaa 

metsätiekohteisiin, joissa sen oletetaan kuvaavan tien rakenteiden käyttäytymistä 

(urautumista ja pinnan ”leipomista”) paremmin kuin tähän asti käytetty 

lankauramalli. 

 Sorateillä/metsäteillä voisi lisäksi tutkia, kuinka hyvin harjanteen tilavuuden 

vaihtelut kuvaavat tien rakenteiden käyttäytymistä liikennerasituksessa. 

 Tutkimuksen voisi laajentaa koskemaan tien tasaisten suoraosuuksien lisäksi myös 

mm. ylä- ja alamäkiin sekä mutkiin. 

 Soratien pintamateriaalin siirtymän mittausmenetelmää voisi testata ja kehittää 

edelleen tutkimuksen aikana kirjattujen ehdotusten pohjalta laboratorio- ja 

kenttäolosuhteissa. 

 Mahdollista yhteyttä ajoneuvoyhdistelmien CAN (Controller Area Network) -

väylästä saatavan datan (mm. moottorin rasitus) ja tien rakenteiden käyttäytymisen 

välillä voisi tutkia. 

 Automaattisen rengaspaineen säätöjärjestelmän (CTI) vaikutusta eri olosuhteissa 

voisi tutkia. 
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LIITE 1. MITTAUSJÄRJESTELMÄ 

MAATUTKALUOTAUS 

Kohteilla tehtiin maatutkaluotaukset Road Doctor Survey Van (RDSV) –

mittausajoneuvolla (kuva 31) GSSI SIR30 -tutkakalustolla käyttäen 2,0 GHz 

ilmavasteantennia ja 400 MHz maavasteantennia. Mittaukset tehtiin ennen 

kuormituskokeita ja jokaisen kuormitusvaiheen jälkeen. 

 

Kuva 31. Roadscanners Oy:n mittausajoneuvo 

 

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 32) 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 32. Dielektrisyysarvon ja kyllästysasteen suhde 

 

LASERKEILAUS 

Kohteiden urasyvyysmittaukset tehtiin niin ikään RDSV–mittausajoneuvolla. Ajorata 

mitattiin SICK:n laserkeilaimella ennen aamupäivän kuormituskokeita (alkumittaus), 

aamu- ja iltapäivän kuormituskokeiden välissä (välimittaus), iltapäivän 

kuormituskokeiden jälkeen (loppumittaus) ja aina kunkin kuormitusvaiheen jälkeen. 

Mittausten jälkeen laserkeilaustiedostoista laskettiin urakartat ja myös maksimiurasyvyys 

ja sen kehittyminen (urakasvu). Lisäksi kokeiluluontoisesti laskettiin todellisen 

harjannekorkeuden kehittyminen. Laseraineistosta voitiin määrittää myös tien 

poikkileikkaustiedot. Kuvassa 33 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 33. Urakartta alku- ja lopputilanteesta sekä urakasvu (mm). 

 

Projektissa urautuminen on laskettu 3,2 metrin levyisellä alueella (1,6 metriä tien 

keskipisteen molemmin puolin) lankauramallilla.  

Projektin aikana havaittiin, että pelkän urasyvyyden kehittymisen lisäksi soratien pinnan 

kokonaismuutoksien seurantaan tarvitaan parempi menetelmä. Pelkän urasyvyyden 

muutosten kuvaaminen soveltuu paremmin päällystetyille teille kuin sorateille. Syynä on 

se, että päällystetyt tiet muutokset painottuvat syntyvän uran kohdalle kun taas soratiellä 

muutokset voivat tapahtua koko tien leveydellä. Toisin sanoen soratiellä ajourien kohtien 

painuessa alaspäin ajouran viereinen alue voi nousta ylöspäin johtuen tien 

pintamateriaalin siirtymisestä ajouran kohdalta sen viereen. Projektissa päätettiin kokeilla 

urasyvyyden muutosten määrittämisessä käytetyn lankamallin lisäksi myös todellisen 

harjannakorkeuden muutosten laskemista, jonka suoritti Roadscanners Oy. Verrattaessa 

harjannekorkeuden muutoksia vastaaviin urasyvyyden muutoksiin havaittiin 

harjannekorkeustuloksissa epäjohdonmukaisuuksia, joita ei projektin budjetin ja 

aikataulun puitteissa saatu ratkaistua. Lopulta tehdä analyysit pohjautuen pelkästään 

lankauramenetelmällä laskettuihin urasyvyyksiin. Kuvissa 34a ja 34b kuvataan 

lankauramenetelmän ja todellisen harjannekorkeuden laskentamenetelmän eroja. 
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Kuvat 34a ja 34b. Laskentamenetelmien vertailu.  

 

Vaikka harjannekorkeustuloksia ei analysoitu johtopäätöksiin asti, projektissa laskettuja 

harjannekorkeuteen perustuvat tulokset ovat näkyvissä liitteessä 3.  

TARKKUUS-GPS 

Ajolinjojen mittaamiseen käytettiin tarkkuus-GPS-tekniikkaa. Leica Geosystems Oy 

suoritti ajolinjamittaukset neljän ajoneuvoyhdistelmiin sijoitetun Leica Viva GS15/GS16 

-vastaanottimen (kuvat 35a ja 35b) avulla. Lisäksi tien reunalle olevassa tukiasemassa 

käytettiin Leica Viva GS18 T -vastaanotinta. Kuvissa 36 ja 37 esitetään laitteiden 

sijoituspaikat ajoneuvoyhdistelmissä. 
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Kuvat 35a ja 35b. Leica Viva GS18 T –vastaanotin. 

 

Kuva 36. Leica-vastaanottimien sijainti ajoneuvoyhdistelmissä 1. Ja 3. mittauspäivänä. 2. 

mittauspäivänä kummassakin 7-akselisessa ajoneuvoyhdistelmässä oli vastaanottimet 

vetoauton keulassa (Leica 1, Leica 2) ja perävaunun takaosassa (Leica 3, Leica 4) kuvan 

37 mukaisesti. 
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Kuva 37. Leica-vastaanottimien sijainti ajoneuvoyhdistelmissä mittausviikon aikana. 

 

Ajoneuvoyhdistelmien ”ajolinja” määriteltiin ajoneuvoyhdistelmän yksikkö-/paripyörän 

maahan koskevaksi ulkolinjaksi kuvan 38 mukaisesti. 

  

Kuva 38. Tutkimuksessa käytetyn termin ”ajolinja” määritys. 

 

Leica-vastaanottimien sijainti ajoneuvoyhdistelmien vetoautojen ja perävaunujen 

renkaiden ulkoreunoihin (=ajolinja) määriteltiin mittaamalla (Leica Nova MS60 

Multistation) prismamittauksena vastaanottimien sijainti useampaan vetoauton ja 

perävaunun rungossa olevaan pisteeseen. Lopulliset etäisyydet renkaiden ulkoreunaan 
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määriteltiin myöhemmin vetoautojen ja perävaunujen valmistajien rakennepiirustusten 

avulla.  

Mittausviikon aikana varsinainen tarkkuus-GPS-mittausdata koostui neljän 

vastaanottimen 20 MHz taajuudella (45 km/h nopeudella 1-3 mittausta yhdellä metrillä) 

lähettämän sijaintitiedon lisäksi Pisantien viereen sijoitetusta referenssimittauspisteestä 

vastaanotetusta sekä satelliiteista vastaanotetusta korjausdatasta.  

Mittausraakadatan jälkilaskennan suoritti Geotrim Oy mittausviikon jälkeisien viikkojen 

aikana. Jälkilaskennalla paikkatieto tarkentui metreistä senttimetritasolle. Jälkilasketun 

paikkatiedon analysoinnin suoritti Oulun yliopisto. 
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TERÄSKUULIEN MAATUTKAUS 

Liikenteen kuormittaessa tierakennetta sitomaton materiaali pyrkii siirtymään ajourien 

kohdalla alaspäin samalla syrjäyttäen vieressä olevaa materiaalia sivulle. Syrjäytyvä 

materiaali liikkuu sivulle ja ylöspäin pienintä vastusta kohden. Päällysteen alapuolisen 

rakenteen pysyvät muodonmuutokset ovat seurausta ajourien kohdalla tapahtuvasta 

sitomattoman materiaalin painumisesta ja ajourien välissä tapahtuvasta kohoamisesta. 

Sitomattomien materiaalien kosteudella on ratkaiseva merkitys pysyvien 

muodonmuutosten syntymiseen kriittisen ajankohdan ollessa yleensä roudan 

sulamiskausi. Kuva 39 esittää kuormitettua tierakennetta ja siinä näkyy oletettu 

materiaalin siirtymäsuunta sekä Roadex-tutkimusten pohjalta suurin vaakajännityksen 

syvyys vaakasuuntaisena viivana (25 cm). 

Tierasituksen seurauksena tapahtuvaa tien pintarakenteiden sivu- ja pystysuuntaista 

siirtymää mitattiin teräskuulien ja maatutkan avulla. Tien pintarakenteisiin upotettiin 

kahteen mittauspisteeseen (PL760 ja PL1210) yhteensä 32 teräskuulaa. Kumpaankin 

mittauspisteeseen tehtiin kaksi upotuslinjaa joista toiseen upotettiin 16 kpl 1,9 cm 

halkaisijaltaan olevaa teräskuulaa 5 cm syvyyteen ja toiseen sama määrä 10 cm syvyyteen 

kuvan 40 mukaisesti. 

 

Kuva 39. Siirtymävektorikuva kuormitetusta tierakenteesta ja teräskuulien upotus linjaan 

(sivusuunnasta katsottuna). 
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kuva 40. Teräskuulin upotus linjaan (ylhäältä päin katsottuna) 

 

Kuvissa 41 ja 42 näkyy suunnitelma teräskuulien sijainnista ajolinjoihin nähden. 

 

Kuva 41. Teräskuulien suunniteltu sijainti suhteessa ajolinjoihin turvemittauspisteessä 

(PL760) 
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Kuva 42. Teräskuulien suunniteltu sijainti suhteessa ajolinjoihin moreenimittauspisteessä 

(PL1210) 

 

Tien rakenteisiin upotettujen teräskuulien liikkumista mitattiin käsikäyttöisen maatutkan 

(kuva 43) avulla.  

 

Kuva 43. Käsikäyttöinen korkeataajuustutka. 
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Mittaukset suoritettiin aamulla ennen aamupäivän ajojen aloittamista, keskipäivällä 

ennen iltapäivän ajojen alkamista ja illalla iltapäivän ajojen jälkeen. Jokainen mittaus 

aloitettiin asentamalla käsikäyttöisen maatutkan siirtelyä ohjaava ristikkoalusta 

(laminoitu paperi) tien pintaan ennalta määrättyyn kohtaan. Mittauksen aikana 

käsikäyttöistä maatutkaa liikuteltiin ristikkoalussa näkyvien x- ja y-suuntaisia viivoja 

pitkin. Kuvassa 44a näkyy ristikkoalusta moreenimittauspisteessä ja kuvassa 44b 

turvemittauspisteessä. Kuvassa 44b näkyy myös käsikäyttöinen maatutka (vasen 

alakulma). 

 

 

Kuvat 44a (ristikkoalusta moreenimittauspisteellä) ja 44b (ristikkoalusta 

turvemittauspisteellä) 

 

Ristikkoalustassa näkyvien viivojen suuntaisesti suoritetun tutkauksen perusteella laite 

muodosti kolmiulotteisen kuvan tien pinnasta noin 25 cm syvyyteen. Käsikäyttöisen 

maatutkan muistiin talletetut mittaustulokset lähetettiin Roadscanners Oy:lle 

jatkokäsittelyä ja analysointia varten.  

Kuvassa 45a on maatutkan ohjelmiston muodostamat kuvat yhden mittauskerran 

tuloksista. Kuva esittää yhtä upotuslinjaa joka sisältää 16 kpl 5 cm syvyydellä olevaa 

teräskuulaa. Kuvia on kaksi kappaletta koska koko upotuslinja jouduttiin kuvaamaan 

kahdessa osassa. Ylemmän kuvan vasen reuna on lähimpänä tien reunaa ja alemman 
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kuvan oikea reuna lähimpänä tien keskikohtaa. Kuvassa 45b näkyy samat teräskuulat 

väreillä korostettuna mikä helpotti teräskuulien tarkan sijainnin määrittämistä. 

 

 

 

Kuvat 45a (yllä) ja 45b (alla). Ylempänä maatutkan muodostama kuva yhden 

mittauskerran tuloksesta sisältäen yhteensä 16 teräskuulaa. Alempana sama kuva 

värimuunneltuna. 
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Tien pintamateriaalien siirtymämittaustulosten käsittelyvaiheessa kävi ilmi, että tulokset 

ovat huomattavasti luotettavampia 5 cm syvyydelle kuin 10 cm syvyydelle joten vain 5 

cm syvyydellä olevien kuulien mittaustulokset analysoitiin. Analyysin pohjalta saatiin 

selville 5 cm syvyydellä olevien teräskuulien pysty- ja sivusuuntaiset siirtymät 

millimetritasolla mittausviikon aikana. Mittausmenetelmän ja tulosten luotettavuuden 

arviointi suoritettiin Roadscanners Oy:n ja Oulun yliopiston toimesta. Mittaustulokset 

ovat näkyvissä kappaleessa 3.1.1 ja mittausmenetelmän arvioinnin tulokset ovat 

näkyvissä liitteessä 6. 
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LIITE 2. ILMAN LÄMPÖTILA JA SADEMÄÄRÄ 

MITTAUSPAIKKAKUNNALLA 

Taulukko 14. Sademäärä Pisantien varressa turvesuoran ympärillä olevalla suolla. 
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Kuvat 46a ja 46b. Keski-, maksimi- ja minimilämpötila (yllä) sekä sademäärä (alla) 

Rovaniemen alueella kesäkuussa 2018. Lähde: Ilmatieteen laitoksen sääasemien arkisto 

https://suja.kapsi.fi/asema-kuukausi.php?aika=2018-06-01&asema=101933 
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LIITE 3. HARJANTEEN KORKEUDEN MUUTOKSET 

Tutkimuksessa kokeiltiin urasyvyyden muutosten määrittämisessä käytetyn lankamallin 

lisäksi myös todellisen harjannakorkeuden muutosten laskemista. Vähäisen kokemuksen 

ja ristiriitaisten tulosten takia päätettiin harjannekorkeustulokset kuitenkin jättää 

analysoimatta. Saadut tulokset on näkyvissä taulukossa 15 ja ne on käytettävissä 

menetelmän jatkokehittämistyön pohjaksi. 

Taulukko 15. Todellisen harjannekorkeuden muutokset mittausviikon aikana. Tulosten 

ristiriitaisuuksien vuoksi näitä tuloksia ei käytetä analyysin perustana. Tulokset ovat 

näkyvissä menetelmän jatkokehittelyä varten. 
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LIITE 4. URASYVYYDEN MUUTOKSET 

Urasyvyyden kehitystä mittausviikon aikana koskevat tarkemmat mittaustulokset on 

kerätty tähän liitteeseen. 

1.mittauspäivä (7-akselinen 60 tn) 

 

Urasyvyyden muutokset neljän metrin leveydellä (-2m - +2m) mittaussuorien matkalla 

näkyvät kuvissa 47-50. 1. mittauspäivän aamupäivän ylitykset (1-10) ajettiin samalla 

ajouralla (kuva 47 turvemittaussuora ja kuva 48 moreenimittaussuora). Iltapäivän 

ylitykset (11-20) ajettiin aamupäivällä syntyneen ajouran vieressä (kuva 49 

turvemittaussuora ja kuva 50 moreenimittaussuora). Kuvissa vaaka-akseli kertoo 

mittaussuoran matkan metreissä paalulukemittain. Kuvissa mittaustulokset on jaettu 

ylityskerroittain päällekkäisiin urakarttoihin, jotka havainnollistavat värein kunkin 

ajoneuvoyhdistelmän ylityksen jälkeen mitatun ajoneuvoyhdistelmän renkaiden 

aiheuttaman maksimiurasyvyyden mittaussuoran matkalla. Väreistä tumman vihreä 

kuvastaa pienintä (0,004-0,008 m) havainnollistettua uran muodostumista ja musta 

suurinta (0,024-0,028 m). Väri vaihtuu neljän millimetrin välein.  
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Kuva 47. Urasyvyyden kehitys turvemittaussuoralla (PL550-PL950) 1. mittauspäivän 

aamupäivän aikana (alkumittaus ennen rekkojen ylityksiä ja rekkojen ylityskerrat 1-10 

kahteen ajosuuntaan). 

 

 

Kuva 48. Urasyvyyden kehitys turvemittaussuoralla (PL550-PL950) 1. mittauspäivän 

iltapäivän aikana (10. Mittaus alkumittauksena ja rekkojen ylityskerrat 11-20 kahteen 

ajosuuntaan sekä loppumittaus ylitysten jälkeen). 
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Kuva 49. Urasyvyyden kehitys moreenimittaussuoralla (PL1100-PL1500) 1. 

mittauspäivän aamupäivän aikana (alkumittaus ennen rekkojen ylityksiä ja rekkojen 

ylityskerrat 1-10 kahteen ajosuuntaan). 

 

 

Kuva 50. Urasyvyyden kehitys moreenimittaussuoralla (PL1100-PL1500) 1. 

mittauspäivän iltapäivän aikana (10. Mittaus alkumittauksena ja rekkojen ylityskerrat 11-

20 kahteen ajosuuntaan sekä loppumittaus ylitysten jälkeen). 
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2.mittauspäivä (14-akselinen 120 tn) 

 

Urasyvyyden muutokset neljän metrin leveydellä (-2m - +2m) mittaussuorien matkalla 

näkyvät kuvissa 51-54. 1. mittauspäivän aamupäivän ylitykset (1-5) ajettiin samalla 

ajouralla (kuva 51 turvemittaussuora ja kuva 52 moreenimittaussuora). Iltapäivän 

ylitykset (6-10) ajettiin aamupäivällä syntyneen ajouran vieressä (kuva 53 

turvemittaussuora ja kuva 54 moreenimittaussuora). Kuvissa vaaka-akseli kuvaa 

mittaussuoran matkan metreissä paalulukemittain. Kuvissa mittaustulokset on jaettu 

ylityskerroittain päällekkäisiin urakarttoihin, jotka havainnollistavat värein kunkin 

ajoneuvoyhdistelmän ylityksen jälkeen mitatun ajoneuvoyhdistelmän renkaiden 

aiheuttaman maksimiurasyvyyden mittaussuoran matkalla. Väreistä tumman vihreä 

kuvaa pienintä (0,004-0,008 m) havainnollistettua uran muodostumista ja musta suurinta 

(0,024-0,028 m). Väri vaihtuu neljän millimetrin välein.  

 

Kuva 51. Urasyvyyden kehitys turve-mittaussuoralla (PL550-PL950) 2. mittauspäivän 

aamupäivän aikana (alkumittaus ennen rekkojen ylityksiä ja rekkojen ylityskerrat 1-5 

kahteen ajosuuntaan). 
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Kuva 52. Urasyvyyden kehitys turve-mittaussuoralla (PL550-PL950) 2. mittauspäivän 

iltapäivän aikana (Välimittaus, rekkojen ylityskerrat 6-10 kahteen ajosuuntaan sekä 

loppumittaus ylitysten jälkeen). 

 

 

Kuva 53. Urasyvyyden kehitys moreenimittaussuoralla (PL1100-PL1500) 2. 

mittauspäivän aamupäivän aikana (alkumittaus ennen rekkojen ylityksiä ja rekkojen 

ylityskerrat 1-5 kahteen ajosuuntaan). 
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Kuva 54. Urasyvyyden kehitys moreenimittaussuoralla (PL1100-PL1500) 2. 

mittauspäivän iltapäivän aikana (välimittaus, rekkojen ylityskerrat 6-10 kahteen 

ajosuuntaan sekä loppumittaus ylitysten jälkeen). 

 

3.mittauspäivä (aamupäivällä 9-akselinen 76tn, iltapäivällä 8(+2)-akselinen AT 

Wheels 68tn) 

 

Urasyvyyden muutokset neljän metrin leveydellä (-2m - +2m) mittaussuorien matkalla 

näkyvät kuvissa 55-58. 3. mittauspäivän aamupäivän ylitykset (1-7) ajettiin samalla 

ajouralla (kuva 55 turvemittaussuora ja kuva 56 moreenimittaussuora). Iltapäivän 

ylitykset (8-15) ajettiin samalla aamupäivän ajouralla (kuva 57 turvemittaussuora ja kuva 

58 moreenimittaussuora). Kuvissa vaaka-akseli kertoo mittaussuoran matkan metreissä 

paalulukemittain. Kuvissa mittaustulokset on jaettu ylityskerroittain päällekkäisiin 

urakarttoihin, jotka havainnollistavat värein kunkin ajoneuvoyhdistelmän ylityksen 

jälkeen mitatun ajoneuvoyhdistelmän renkaiden aiheuttaman maksimiurasyvyyden 

mittaussuoran matkalla. Väreistä tumman vihreä kuvastaa pienintä (0,004-0,008 m) 

havainnollistettua uran muodostumista ja musta suurinta (0,024-0,028 m). Väri vaihtuu 

neljän millimetrin välein. 
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Kuva 55. Urasyvyyden kehitys turvemittaussuoralla (PL550-PL950) 3. mittauspäivän 

aamupäivän aikana (alkumittaus ennen rekkojen ylityksiä ja rekkojen ylityskerrat 1-7 

kahteen ajosuuntaan sekä välimittaus edellisten jälkeen). 

 

 

Kuva 56. Urasyvyyden kehitys turvemittaussuoralla (PL550-PL950) 3. mittauspäivän 

iltapäivän aikana (välimittaus ennen rekkojen ylityksiä ja rekkojen ylityskerrat 8-15 

kahteen ajosuuntaan sekä loppumittaus edellisten jälkeen). 
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Kuva 57. Urasyvyyden kehitys moreenimittaussuoralla (PL1100-PL1500) 3. 

mittauspäivän aamupäivän aikana (alkumittaus ennen rekkojen ylityksiä ja rekkojen 

ylityskerrat 1-7 kahteen ajosuuntaan sekä välimittaus edellisten jälkeen). 

 

 

Kuva 58. Urasyvyyden kehitys moreenimittaussuoralla (PL1100-PL1500) 3. 

mittauspäivän iltapäivän aikana (välimittaus ennen rekkojen ylityksiä ja rekkojen 

ylityskerrat 8-15 kahteen ajosuuntaan sekä loppumittaus edellisten jälkeen). 
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LIITE 5. AJOLINJAMITTAUSMENETELMÄN 

ARVIOINTI 

Ajoneuvoyhdistelmien ajolinjojen mittaamiseen käytettiin Tarkkuus-GPS-laitteiden 

käyttöön perustuvaa menetelmää, joka on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Tarkkuus-GPS-

laitteita käytetään pääsääntöisesti paikallaan olevien pisteiden tarkkaan paikantamiseen. 

Leica Geosystems Oy on käyttänyt menetelmää Suomessa liikkuvissa kohteissa vain 

kerran aikaisemmin junan liikkeiden seuraamiseen. Myös liikkuvien kohteiden 

mittausdatan jälkilaskenta on harvinaista. 

Tarkkuus-GPS-menetelmän luotettavuuden arviointi 

Tarkkuus-GPS-laitteilla mitatulle raaka-datalle suoritettiin jälkilaskenta ja jälkeenpäin 

huomattiin, että jälkilaskentavaiheessa tapahtui virhe, jonka syy oli ilmeisesti 

jälkilaskentaa suorittavalle yritykselle annetut väärät parametrit. Edellisestä johtuen 

jälkilaskennan tuloksena saadut ajolinjatiedot eivät täyttäneet 5 cm tarkkuustavoitetta, 

joten tässä raportissa ajonlinjamittausten analysointi perustuu pelkästään mittanauhalla 

tehtyihin ajolinjamittauksiin. Tarkkuus-GPS-menetelmän toimintavarmuuden, 

luotettavuuden ja soveltuvuuden arviointi sekä kehitysideat on listattu kappaleessa 4.2. 

Kaiken kaikkiaan mittausviikon kokemusten perusteella Tarkkuus-GPS-menetelmän ja –

laitteiden toimintavarmuudesta, luotettavuudesta ja soveltuvuudesta tämän tyyppisessä 

mittauksessa voidaan sanoa seuraavaa: 

 

Laitteiden toimintavarmuus 

Tarkkuus-GPS-laitteiden toimintavarmuus osoittautui riittävän hyväksi (esim. 1. 

Mittauspäivänä FIX>90% paitsi yhdellä laitteella) koska nykyiset laskentaohjelmistot 

hallitsevat lyhyet katkokset. Taulukossa 16 on esitettynä tarkkuus-GPS-mittausten 

onnistuminen 1. mittauspäivän aikana. Kaikki mittaukset suoritettiin hyvissä 

ympäristöolosuhteissa (tien reunalla aukioita, kuiva ja lämmin sää, pilvetön/melkein 

pilvetön taivas). Emme pystyneet testaamaan kuinka huonot luonnonolosuhteet 

(märkä/sateinen, pilvinen ja kylmä sää) vaikuttavat laitteiden toimintavarmuuteen. 
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Taulukko 16. tarkkuus-GPS-mittausten onnistuminen 1. mittauspäivän aikana. 

 

Mittaustarkkuus 

Tutkimuksessa todettu mittaustarkkuus ei ollut hyväksyttävällä tasolla. 

Mittaustarkkuudessa näkyy oletettavasti sekä järjestelmällistä että satunnaista virhettä 

(mittanauhalla) varmistettuihin paikkatietotuloksiin. 

Mahdollinen järjestelmällinen virhe turvemittauspisteen (PL760) kohdalla ajolinjan 

paikkatiedossa on luokkaa 20-30 cm pohjoiseen päin. Tämän virheen perimmäistä syytä 

ei ehditty varmuudella löydetty mutta lukuisista mahdollisista virhevaihtoehdoista (mm. 

laitteen toiminta ja satelliittiyhteyden laatu, tulosten jälkilaskenta, väärin määritelty 

tarkkuus-GPS-laitteen sijainti auton ajolinjaan nähden, väärin asetetut ja lasketut 

referenssipisteet mittausalueella =mittauspisteiden kohdalla ja suoran päissä jne.) saatiin 

analysoitua todennäköisin virhelähde. Mahdollisesti ratkaiseva virhe tapahtui raakadatan 

jälkilaskennassa johtuen puutteellisista parametreista. Liikkuvan tarkkuus-GPS-laitteen 

raaka-datan jälkilaskenta suoritettiin ensimmäistä kertaa. 

Satunnaisilla virheillä tarkoitetaan paikkatuloksen heilumista epäsäännöllisesti eri 

suuntiin varmistetuista mittaustuloksista. Satunnaisia mittausvirheitä esiintyi 

turvesuoralla melkein kaikissa laitteissa mutta lukumääräisesti niitä oli enemmän 

moreenimittaussuoralla. Virheiden syyt jäivät tyhjentävästi selvittämättä. Osa näistä 

virheistä näyttäisi olevan riippuvaisia ajosuunnasta. Todennäköisimpiä virhelähteitä ovat 

eritaajuiset dynaamiset liikkeet auton liikkumisen aikana (tien epätasaisuudet, urat ja 

kuopat->nopeat liikkeet, tien sivu ja pituuskaltevuuden hitaat vaihtelut, mm. mutkassa 

ajamisen aikaiset kallistumat->hitaat liikkeet). Liikkeet korostuvat 3 metrin korkeudessa 
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pankkojen nokassa olevissa tarkkuus-GPS-lähettimissä. Tien profiili on erilainen tien 

molemmin puolin, joten ajosuunnan mukaisesti rekka kallistuu eri tavalla. Ainakin osa 

satunnaisista virheistä voidaan poistaa laitteiden paremmalla sijoittamisella. Parhaiten 

virheitä pystytään eliminoimaan tarkkuus-GPS-laitteissa (mm. Leica GS18T) olevilla 

inertiaalisilla mikroyksiköillä (IMU:t), joiden avulla dynaamiset liikkeet voidaan 

laskennallisesti poistaa mittaustuloksista. 

Soveltuvuus 

Mittaustarkkuuteen liittyvistä epäkohdista huolimatta laitteet soveltuvat hyvin 

suoritettuihin mittauksiin varsinkin huomioiden sen, että niitä ei ole suunniteltu 

käytettäväksi liikkuvissa kohteissa. Pankkojen päihin sijoitettuna laitteiden kohtuullisen 

suuri koko ei aiheuttanut ongelmia. Laitteiden mittaustaajuus riitti tämän tyyppiseen 

mittaamiseen. Mittaustuloksia ei hyödynnetty mittaushetkellä, joten tarkimman tason 

sijaintitiedon saaminen jälkilaskennasta mittausviikon jälkeen sopi tutkimuksen 

aikatauluun hyvin. Kaiken kaikkiaan välttämällä mittausviikon yhteydessä tunnistetut 

virheet mittaustarkkuus ja –laatu paranisivat huomattavasti. Tutkimuksesta jäi kuitenkin 

halu päästä vertaamaan Leican tarkkuus-GPS-laitteita liikkuvien kohteiden paikkatiedon 

tarjoamiseen tarkoitettuihin vaihtoehtoisiin järjestelmiin (mm. ublox-komponenteista 

kootut järjestelmät). 

 

Parannuskohteita (kirjattu mittausviikon kokemusten perusteella) 

Pisantien mittaussuora (1500 m) oli melkein optimaalinen tarkkuusGPS-mittauksiin 

koska tien eteläpuolella ei ole satelliittiyhteyttä haittaavia esteitä (puita, kalliota, 

rakennuksia jne.). Jatkossa mittauskohde kannattaa valita siten, ettei mittaussuoran 

eteläpuoli on mahdollisimman esteetön. 

Pilvisen sään ei pitäisi vaikuttaa tarkkuusGPS:n laatuun. Jatkossa mittausaikataulua 

suunniteltaessa kannattaa kuitenkin tarkistaa satelliittialmanakasta, milloin on mittausten 

kannalta paras satelliittitaivas.  

Mittausviikolla käytössä oli neljä tarkkuus-GPS-laitetta, jotka kaikki sijoitettiin 

mitattaviin ajoneuvoyhdistelmiin. Vastaavanlaisissa mittauksissa (edellisten lisäksi) yksi 
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tarkkuus-GPS-laite pitää sijoittaa mittausautoon. Silloin mittausautolla saadaan 

referenssipaikkatietoa tien sijainnista ja leveydestä koko mittausmatkalta. Myös kiinteitä 

tarkkuus-GPS-laitteilla mitattuja referenssipisteitä kannattaa olla huomattavasti 

enemmän kuin nyt valitut kaksi paikkaa (PL760 ja PL1210). Käytännössä koko tien 

pituudelta saadaan referenssipisteet asentamalla yksi tarkkuus-GPS-laite henkilöautoon 

ja ajattamalla autoa sitten tien koko pituudella tien keskiviivaa ja reunoja pitkin 

molempiin ajosuuntiin. 

Mittauskohteena olevat ajoneuvoyhdistelmät pitää mitata täkymetrillä ja tehdä 

varmuusmittaukset hyvissä ajoin ennen mittausajoja. Tämän projektin puitteissa olisi 

pitänyt mitata mm. tarkka renkaiden alustaan painamien jälkien leveys sekä pankkojen 

kärkien ulkoreunojen etäisyydet. Edellä mainittuja etäisyyksiä ei löytynyt vetoautojen ja 

perävaunujen valmistajien rakennepiirustuksista. Mittauspaikka kannattaa valita huolella 

koska esim. korkeiden pankkojen mittaaminen edellyttää apuvälineiden käyttöä.  

Tarkkuus-GPS-laitteiden sijoituspaikat ja –mekanismi pitää suunnitella ja toteuttaa 

huolella. Sijoituspaikkaa ja –mekanismia suunniteltaessa pitää ottaa huomioon toisaalta 

katkeamaton ja laadukas satelliittiyhteys ja toisaalta muut ulkoiset häiriötekijät, jotka 

johtuvat alustan liikkumisesta epätasaisen ja mutkaisen tien pintaa pitkin. Tällaisia 

häiriötekijöitä ovat mm. nopeataajuinen tärinä ja hidastaajuisempi kallistuminen tai 

huojuminen. Ensi kerralla suositellaan käyttämään tarkkuus-GPS-vastaanottimia (Leican 

tapauksessa mallia GS18), joissa on inertiaaliset mikroyksiköt (IMU:t). Jälkilaskentaan 

IMU-dataa ei todennäköisesti pystytä hyödyntämään, joten mittaukset olisi suoritettava 

reaaliaikaisesti RTK mittauksella. 
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LIITE 6. TIEN PINTAMATERIAALIN SIIRTYMÄ-

MITTAUSMENETELMÄN ARVIOINTI 

Mittaustulokset 

Kuvassa 59 esitetään kuudentoista (B1-B16) 5 cm syvyyteen upotetun teräskuulan 

siirtymät (mm) suhteessa mittausalueen reunassa olevaan origopisteeseen (x=0) 

mittausviikon aikana turvemittauspisteen (PL760) kohdalla.  

 

Kuva 59. Muutokset teräskuulien (B1-B16) sivusuuntaisissa siirtymissä (mm) 

mittausviikon aikana turvemittauspisteen (PL760) kohdalla. Korostetut solut osoittavat 

mitattavan alueen ylittäneiden renkaiden kosketusalueen, johon myös suurimman 

rasituksen oletetaan kohdistuneen. Luvut kuvaavat muutosta millimetreissä edelliseen 

mittausajankohtaan nähden. Positiivinen luku kuvaa teräskuulan välimatkan 

suurenemista ja negatiivinen luku välimatkan pienenemistä mittausalueen 

origopisteeseen. 
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Mittausviikon kokonaisvaikutus tien pintamateriaalin sivusiirtymään näkyy kuvan 

alimmalla rivillä ja vaihtelee -15 mm ja +5 mm välillä. Turvemittauspisteen (PL760) 

tulokset vaikuttavat realistisemmilta kuin moreenimittauspisteen (PL1210) tulokset, jotka 

näkyvät kuvassa 60. 

 

Kuva 60. Muutokset teräskuulien sivusuuntaisissa siirtymissä (mm) mittausviikon aikana 

moreenimittauspisteen (PL1210) kohdalla. Korostetut solut osoittavat mitattavan alueen 

ylittäneiden renkaiden kosketusalueen, johon myös suurimman rasituksen oletetaan 

kohdistuneen. Luvut kuvaavat muutosta millimetreissä edelliseen mittausajankohtaan 

nähden. Positiivinen luku kuvaa teräskuulan välimatkan suurenemista ja negatiivinen 

luku välimatkan pienenemistä mittausalueen origopisteeseen. 

 

Vastoin ennakko-odotuksia moreenimittauspisteen mittausten mukaan 1. ja 2. 

mittauspäivän välisenä välipäivänä tien pinnan sivusiirtymää mitattiin jopa 20 mm (Kuva 

60, 1. välipäivän vaikutus: Maanantai ilta-Tiistai ilta). Tämä havainto asettaa 

mittausmenetelmän luotettavuuden kyseenalaiseksi koska se tarkoittaisi sitä, että suuresta 

mittauspäivien aikana tapahtuneesta rasituksesta huolimatta suurimmat muutokset 
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siirtymissä olisi tapahtunut välipäivän aikana. Lisäksi tuloksissa epäilyksiä herättää 

mittausalueen tulosten kahtiajakautuneisuus. Mittaukset suoritettiin kahdessa vaiheessa 

tien reunasta lähtien, ensimmäisellä mittauskerralla mitattiin B1-B8 alue ja toisella 

kerralla B9-B16. Esimerkiksi kokonaisvaikutuksen osalta näiden kahden alueen tulokset 

eroavat merkittävästi toisistaan. 

Mittausmenetelmän arviointi 

 

Laitteiden toimintavarmuus 

Käsikäyttöisen maatutkan toimintavarmuus mittausviikon aikaisissa olosuhteissa 

(lämmin, sateeton) oli tavoitteiden mukaista. Kaikki mittaukset saatiin suoritettua 

suunnitelman mukaisesti. Tutka toimi akuilla ja kahden akun vuoronperäinen lataaminen 

varmisti virran riittämisen mittauspäivien ajan. 

Ennen mittausviikkoa mietittiin kuitenkin, miten käsikäyttöinen maatutka toimisi 

kylmissä ja kosteissa olosuhteissa. Suoranainen sade olisi jättänyt ristikkokehikon 

laminoidun pinnan märäksi ja likaiseksi. Tähän liittyvät parannusideat on listattu 

myöhemmin tässä kappaleessa. 

Mittaustarkkuus 

Käsikäyttöisen maatutkan kantama säädettiin 25 cm syvyyteen mutta käytännössä 

mittaustuloksia arvioitaessa huomattiin että 10 cm syvyydellä olevien kuulien näkyvyys 

oli heikompi kuin 5 cm syvyydellä. Tästä syystä vain 5 cm syvyydellä olevien kuulien 

siirtymät otettiin jatkoprosessointiin mukaan. Kantama on materiaaliriippuvainen, joten 

kovin syvälle tien rakenteissa ei päästä parhaiten soveltuvalla materiaalillakaan. 

Tulosten luotettavuus 

Tulosten luotettavuus ei ollut tutkimuksessa toivotulla tasolla. Luotettavuuteen vaikutti 

monet, pääasiassa ulkoiset tekijät ja olosuhteet, jotka olisi voinut ottaa huomioon 

kokeilemalla ja testaamalla mittausmenetelmää etukäteen laboratorio- ja 

kenttäolosuhteissa. Näitä tekijöitä ja olosuhteita olivat varsinkin soratien epätasainen 

pinta ja sen muutokset irtosoran liikkuessa yliajojen seurauksena. Seurauksena oli, että 
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mittauksen suorittamista ohjaava ristikkoalusta oli vaikea asentaa täsmälleen samaan 

paikkaan. Lisäksi epätasainen alusta hankaloitti merkittävästi käsikäyttöisen maatutkan 

tarkkaa liikuttelua mittauksen aikana. Irtosoran liikkuminen muokkasi myös tien pinnan 

korkeutta teräskuuliin nähden ja aiheutti osaltaan epävarmuutta mittaustulosten 

luotettavuutta kohtaan.  

Soveltuvuus 

Periaatteessa maatutka soveltuu tämätyyppisiin mittauksiin hyvin. Laitteisto osoittautui 

toimintavarmaksi ja mittaustarkkuus hyväksi, tosin vain 5 cm syvyydellä ja mittausviikon 

mukaisissa hyvissä olosuhteissa. Mentelmää ei kuitenkaan tutkimuksessa saadun 

kokemuksen perusteella voida pitää riittävän luotettavana johtuen pääasiassa ulkoisista 

tekijöistä ja olosuhteista. Itse mittauksiin liittyvät uurimmat ongelmat aiheutti soratien 

pinnan epätasaisuus ja kuivan tien pinnan pölyäminen ja maarakeiden liikkuminen 

ylitysten seurauksena. Mittausmenetelmässä on joka tapauksessa potentiaalia kunhan sitä 

kehitetään edelleen toimimaan haasteellisemmissakin olosuhteissa.  

Parannuskohteita (kirjattu mittausviikon kokemusten perusteella) 

Suurimmat parannuskohteet mittausjärjestelmässä liittyvät mittauksen 

suorittamisolosuhteisiin sekä tulosten analysoinnin automatisoitiin. 

Suurimpia ongelmia oli ristikkoalustan asentaminen nopeasti ja täsmällisesti samaan 

paikkaa jokaisella mittauskerralla. Yksi ongelma mittausviikolla oli mittaukseen 

käytettävän ajan vähyys. Tällöin ennen mittauksia tien pintaan asennettava ristikkoalusta 

pitää saada paikalleen nopeasti ja täsmällisesti. Tähän ongelmaan ei keksitty vielä 

ratkaisua mutta yksi idea on tarkkuusGPS:n käyttö eli jokaisella asennuskerralla mitataan 

ristikkoalustan tarkka sijainti ja tämä otetaan huomioon mittaustuloksien käsittelyssä. 

Toinen ongelma oli soratien pinnan epätasaisuus ja kuivan tien pinnasta irronneen 

materiaalin liikkuminen ylitysten yhteydessä. Soratien pintaan paljastui kiviä ja 

muutenkin tien pinta muuttui kulumisen seurauksena epätasaisemmaksi. Tämä vaikeutti 

ristikkoalustan asentamista ja epätasainen alusta taas vaikeutti maatutkauksen täsmällistä 

suorittamista. Kuiva irtomateriaali voidaan kastella mittausten ajan jolloin edellä mainitut 
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ongelmat ainakin helpottuvat. Kokonaan tien pinnan epätasaisuutta ei voida poistaa ja 

tähän kehitysideana jonkinlainen ristikkoalustan ja tien pinnan välisen alueen 

epätasaisuudet täyttävä materiaali, joka takaa ristikkoalustan tasaisen pinnan ylöspäin. 

Myös tien pinnasta irronneen liikkuvan materiaalin tilavuuden mittaaminen ja tiedon 

huomioonottaminen mittaustuloksien käsittelyssä parantaisi tulosten luotettavuutta. 

Vaikeammin toteutettavia ideoita on esimerkiksi se, että maatutka voisi liikkua 

ristikkoalustalla itsenäisesti ja automaattisesti kuten robotti-imuri. Tällöin maatutkan 

liikeradat olisivat täsmällisempia kuin nykyisessä manuaalisessa menetelmässä. 

Vaikka vähäisellä tien pinnan kastelulla parannetaan mittausolosuhteita, liiallinen kosteus 

ja varsinainen vesisade vaikeuttaa tai estää mittausten suorittamisen. Lisäksi tuuli voi 

kuljettaa ylimääräistä materiaalia ristikkoalustan päälle liaten sen. Liiallinen vesi ja tuuli 

voidaan ottaa huomioon jonkinlaisen katteen avulla.  

Mittausdatan jatkokäsittely ja tulosten tulkinta sekä analysointi oli melkoinen 

manuaalinen ponnistus joten ainakin mittausdatan muuttaminen numeromuotoon 

automaattisesti nopeuttaisi prosessia huomattavasti. Tavoitteeksi pitäisi asettaa, että 

jatkossa tutkaustekniikan asiantuntijaa tarvittaisiin prosessissa mahdollisimman vähän.  
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LIITE 7. AJONEUVOYHDISTELMÄT – RAKENNE JA 

PAINO MITTAUSPÄIVÄNÄ 

Puunkuljetusyhdistelmät: 

1-2. Kuvassa 62 on Oulun seudun ammattiopiston ja Lapin ammattiopiston 

puunkuljetusyhdistelmät, 60  tn, 7-akselia. Kuvassa 61 näkyy ajoneuvoyhdistelmien 

akselirakenteet. Huom: mittauksissa käytetyissä 7-akselisissa ajoneuvoyhdistelmissä oli 

kuvan 62 mukaisesti yksikköpyörät vain ohjaavissa akseleissa. 

 

Kuva 61. Etualalla Lapin Ammattiopiston ja takana OSAO:n 60 tn 7-akselinen rekka 

(kuva: Pekkala) 

 

Kuva 62. 60 tn 7-akselinen puunkuljetusyhdistelmä 

 

3. Kuvassa 63 on Oulun seudun ammattiopiston ja Lapin ammattiopiston 

puunkuljetusyhdistelmät ajettuna tiiviisti peräkkäin muodostaen yhteensä 120 tn 14-

akselisen ajoneuvoyhdistelmän.  

 

Kuvat 63. Kahden peräkkäin ajavan 7-akselisen ajoneuvoyhdistelmän muodostama 120 

tn 14-akselinen puunkuljetusyhdistelmä 

 



LIITE 7 (2/5) 

4. Kuvissa 64a ja 64b on P&T Trans Oy:n HCT-puunkuljetusyhdistelmä, jota ajettiin 

mittauksissa 76 tonnisena 9-akselisena ajoneuvoyhdistelmänä. 9-akselia = 10-akselinen 

P&A Trans Oy, jossa kolmanneksi viimeinen akseli nostettu ylös. Lisätietoa: 

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

 

 

 

Kuvat 64a ja 64b. ”76 tn 9-akselinen” puunkuljetusyhdistelmä (kuva: Pekkala) 

 

5. Kuvat 65a, 65b ja 65c esittävät AT Wheels -puunkuljetusyhdistelmää (käytetään myös 

termiä 8(+2)-akselinen ajoneuvoyhdistelmä), jossa 3-akselinen vetoauto ja AT Wheels 

Oy:n perävaunu lisäakselistolla. 

Lisäakselit sijaitsevat varsinaisen perävaunun 3-akselisen takatelin akselien välissä (kuva 

65b – keskimmäinen kuva). Lisäakselit ja lisäpyörät jakavat perävaunun painoa kaistan 

keskelle. Lisäpyörien kuormitus on säädettävissä jousipaineella (kuva 65a – ylin kuva). 

Kuormaamattomassa perävaunussa ei kuormiteta lisäpyöriä (pieni jousipaine pyörien 

pomppimisen estämiseksi). Mittauksien aikana käytössä oli 3 bar jousipaine => 

lisäakseleilla yhteensä 4,4 t (n. 20 % takatelille kohdistuvasta kuormasta). 
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Kuvat 65a, 65b ja 65c. 68 tn 8(+2) -akselinen puunkuljetusyhdistelmä. 

 

Lisätietoa: https://www.researchgate.net/publication/326010005_Puutavara-

auton_peravaunun_lisapyorien_vaikutus_urapainumiin 
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AJONEUVOYHDISTELMIEN PAINOT MITTAUSPÄIVINÄ 

Taulukossa 17 ilmenee ajoneuvoyhdistelmien punnitut painot mittauspäivän alussa. 

Taulukossa 18 ilmenee ajoneuvoyhdistelmien puolen päivän ja koko päivän aikana 

kuljettamat mahdollisimman samankokoiset nettopainot. Vertailukelpoisten 

nettopainojen pohjalta taulukossa 18 on esitetty myös ajoneuvoyhdistelmien 

ylityskertojen määrät puolen päivän aikana ja koko päivän aikana. 

Taulukko 17. Ajoneuvoyhdistelmien painot mittauspäivinä 

 

 

Huom: Vain OSAO:n ajoneuvoyhdistelmässä ei ollut nosturia, joten se otettiin 

laskennallisesti mukaan (puukuormasta vähennettiin nosturin paino 3500 kg). Näin 

kuormien nettopainot saatiin vertailukelpoisiksi. 
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Taulukko 18. ajoneuvoyhdistelmien nettokuorman suhde mittauspäivänä. 
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LIITE 8. RAKEISUUSMITTAUSTULOKSET 

 

Kuva 66a. Turvesuoran PL760 tien rakenne ja materiaalit  (Näytteistä määritelty 

rakeisuuskäyrät) 

 

Syvyys ID Maaluokitus Routiva 

0-5 cm Kulutuskerros, 

hieno 

sora/murske 

srhkMr (sorainen hiekkamoreeni)  Kyllä 

5-23 cm sora/murske, 

karkeampaa 

kuin 0-5 cm  

srhkMr (sorainen hiekkamoreeni) Kyllä 

23-34 cm sekalaista, 

kellertävää, 

paikallista 

materiaalia 

srhkMr (sorainen hiekkamoreeni) Kyllä 

34-54 cm Hienoa, 

otettiin ojan 

pohjasta 

Si (siltti) Kyllä 

54 cm pehmeää, 

kuivaa, ei 

kantavuutta 

Turve (rahkaturve?)  

Kuva 66b. Turvesuoran mittauspisteen tiekerrokset näytteenoton perusteella. 
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Kuva 67a. Moreenisuoran mittauspisteen rakeisuudet (Näytteistä määritelty 

rakeisuuskäyrät) 

 

Syvyys ID Maaluokitus Routiva 

0-6 cm Kulutuskerros 

(rakennettu) 

srHkMr (sorainen hiekkamoreeni) Kyllä 

6-31 cm Murske (0-56 mm) srHkMr (sorainen hiekkamoreeni) Kyllä (vaatii 

lisätutkimuksia) 

31 cm Suodatinkangas   

31-> cm  hkSrMr (hiekkainen soramoreeni) Kyllä 

Kuva 67b. Moreenisuoran mittauspisteen tiekerrokset näytteenoton perusteella. 
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Kuva 68a. Turvesuoran (PL550-PL960) kantavuusmittaukset (PPL-taipumat) ennen (7.6.2018) ja jälkeen (25.6.2018) mittausviikon 
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Kuva 68b. Moreenisuoran (PL1100-PL1450) kantavuusmittaukset (PPL-taipumat) ennen (7.6.2018) ja jälkeen (25.6.2018) mittausviikon 
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